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520!
PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL

Michał Bieniek 
„20 × 20”

Niniejsza książka towarzyszy dwudziestej, jubile-
uszowej edycji wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL — obec-
nie największego i najstarszego, nieprzerwanie funkcjonującego 
festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Nieprzypadko-
wo składa się więc na nią właśnie dwadzieścia rozmów przybliża-
jących historię przeglądu, a co za tym idzie, także historię sztuki 
w przestrzeni publicznej ostatnich dziesięcioleci w naszym kraju 
w ogólności. W rozmowach, do których na równych prawach za-
proszeni zostali wojewoda, rektorzy uczelni, kuratorzy, artyści, sze-
fowie rozmaitych instytucji, producent, montażysta, aktywiści oraz 
wolontariusze, Beata Kwiatkowska, dziennikarka radiowa i artystka 
dźwiękowa, pyta o strategie prezentowania sztuki poza tradycyjny-
mi instytucjami wystawienniczymi, ale także o różne formy jej od-
bioru i bardzo subiektywne perspektywy. To, co przede wszystkim 
wyłania się z wywiadów, to skala i złożoność procesów negocjacji 
niezbędnych, by podobne wydarzenia w ogóle mogły zaistnieć. Dla-
tego książka ta jest być może pierwszym krokiem do stworzenia 
swoistego kompendium przydatnego przy projektowaniu podob-
nych działań w przyszłości.
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PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL

W przypadku SURVIVALU jestem zaskakiwa-
na przez odbiorców. Nie wiem, kogo mogę się 
spodziewać, ale wiem, że przyjść może każdy. 
Odwiedzający nie muszą mieć wiedzy. Przycho-
dzą rodzice z nawet najmłodszymi dziećmi. Dla 
mnie najcenniejsze jest odkrywanie nowych 
miejsc we Wrocławiu. Miejsca, w których zaczy-
na się SURVIVAL, są często zdewastowane, na 
pewno nikt nie miałby szans wejścia samodziel-
nie na takie tereny. Dzięki Fundacji Art Transpa-
rent to się dzieje. Tak było w Pawilonie Czterech 
Kopuł, szpitalu przy Wiśniowej, w gmachu Aka-
demii Medycznej. W tej ostatniej wyglądało to 
tak, jakby pięć minut wcześniej studenci wyszli 
z uczelni. Są to wnętrza, w których artyści po-
trafią się wspaniale dopasować do przestrzeni, 
i robi to kolosalne wrażenie. Ja mam odmienną 
perspektywę pracy przy 
festiwalu od kuratorów. 
Przygotowywałam umowy 
dla artystów i rozliczałam 
cały projekt. Najpierw po-
znawałam intencje, opis i założenia pracy w tek-

ście, w dokumentach. To 
było niezwykle ciekawe, 
jak już mogłam zweryfi-
kować opis ze zwizualizo-
waniem pracy na miejscu. 

W KTÓRYM ROKU I KTÓRYM MIEJSCU 
PO RAZ PIERWSZY POZNAŁA PANI INNĄ 
NIŻ ZAWARTA W SŁOWNIKU DEFINICJĘ 
SŁOWA „SURVIVAL”?

To był 2006 rok i Dworzec Główny. Ten 
SURVIVAL zapamiętałam 
najbardziej. Wtedy poznałam 
Michała Bieńka i dołączy-
łam do ekipy z ramienia ASP, 
bo tam pracuję. Było to dla 
mnie niesamowite, że ludzie 
wychodzący niemal prosto 
z pociągu mogli mieć kontakt 
ze sztuką i widzieć tak niezwykłe prace. Wciąż je-
stem pod wrażeniem działania performatywnego 
grupy ŁUHUU!, gdy artystki w białych, zwiewnych 
sukienkach huśtały się pod sufitem hali dworca.

KIEDY WYBIERAM SIĘ NA SURVIVAL, NIE 
MAM OCZEKIWAŃ. ZASKOCZENIE JEST 
WPISANE W ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU.

To jest mistrzostwo. Wciąż nie mogę 
uwierzyć w to, jak udało się zorganizować tak 
duże wydarzenie wśród podróżujących. Od-
biorcy tego festiwalu są zupełnie nieokreśleni. 
Nie zawsze, a raczej w mniejszości, są to zwy-
kli odbiorcy sztuki. Kiedy pracowałam w galerii 
sztuki, przychodziły do nas wciąż te same osoby. 

Anna Czajka
kierownik sekcji 
projektów ASP 
we Wrocławiu
Miejsce na zaskoczenie

JAKIE BYŁO, PANI ZDANIEM, NAJWIĘK-
SZE ARTYSTYCZNE ZASKOCZENIE 
PODCZAS SURVIVALU?

Praca artystek z grupy ŁUHUU! na sta-
dionie „Oławka”. Te cztery 
głowy wystające z mura-
wy boiska były właściwie 
skazane na reakcję pu-
bliczności. To była mocna, 
prowokacyjna praca. Zresztą członkinie grupy 
ŁUHUU! zwykle opierały swoje działanie na pro-
wokowaniu w ten sposób. Lubię też pracę Kamy 
Sokolnickiej „W kręgu Hansa Poelziga”. To była 
niesamowita instalacja, składająca się z otwo-
ru w murze. Można było 
przez niego spojrzeć i od-
być podróż do przeszłości. 
Zaglądaliśmy przez otwór 
w murze i przenosiliśmy się 
wiek wstecz, bo po drugiej stronie pojawiali się 
panowie w strojach z początku XX wieku. Jeśli 
miałabym wybrać najbardziej spektakularne 
miejsce, to moim zdaniem był to dworzec.

CZY MA PANI JAKIEŚ ŻYCZENIA NA 
DWUDZIESTKĘ SURVIVALU?

Organizatorom życzę wytrwałości. Żeby 
przegląd sztuki istniał w naszym mieście, od-
krywał nowe przestrzenie, dawał możliwość 
prezentacji nowym artystom. Chciałabym, żeby 
sytuacja w kraju zmieniła się na korzystniejszą 
dla artystów, żeby mogli działać. Dobrze, że ist-
nieje Fundacja Art Transparent. Podziwiam tych 
ludzi. I bardzo ich wspieram.

Praca „Zbrodnia” Doroty Nieznalskiej ze Schro-
nu Strzegomskiego zrobiła na mnie niesamowite 
wrażenie. Korespondowała ona z biciem serca — 
instalacją dźwiękową „Serce bunkra” Grzegorza 
Łoznikowa. Od tego SURVIVALU prace moim 
zdaniem zaczęły ewoluować. Coś się zmieniło, 
stały się one mocniejsze.

WSPOMNIAŁA PANI O PRACY W GALERII. 
JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY OGLĄ-
DANIEM PRAC NA BIAŁEJ ŚCIANIE, 
W MIEJSCU PRZEZNACZONYM DO 
EKSPOZYCJI, A POKAZYWANIEM PRAC 
NA SURVIVALU?

Różnica jest ogromna. Podczas SURVIVA-
LU moja praca polegała m.in. na formułowaniu 
umów. Trzeba było w nich zawrzeć różne klau-
zule bezpieczeństwa. To nie zdarza się często 
w zwykłej galerii. Różnica jest także w grupie 
docelowej. Nam w galerii trudniej pozyskać nowe 
osoby. Pojawiają się zwykle te same twarze, oso-
by, które są zorientowane głównie na sztukę. Na 
SURVIVAL przychodzą także mieszkańcy miejsc, 
w których odbywa się przegląd. Podczas SURVI-
VALU sztuka wychodzi z tradycyjnych ram i za-
czyna żyć.

ZARÓWNO ODWIEDZAJĄCY PRZEGLĄD, 
JAK I TWÓRCY ORAZ KURATORZY MOGĄ 
BYĆ ZASKAKIWANI PRZEZ DOŚĆ NIE-
PRZEWIDYWALNE MIEJSCE, W KTÓRYM 
SZTUKA POWINNA PRZETRWAĆ.

Owszem, stoją za tym kuratorzy. To ich 
decyzja jest ważna, ale efekt ostateczny pracy 
powstaje dopiero na miejscu. To ogromny wysi-
łek, żeby wyeksponować te prace w tych trud-
nych przestrzeniach. Nikt do końca nie wie, jak 
to wypadnie. Dopiero finalny etap może dać 
wyobrażenie, jak będzie wyglądała i oddziaływa-
ła praca.
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Grupa ŁUHUU!
fot. / photo: z archiwum 
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PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL

PIERWSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE 
Z SURVIVALEM TO…?

Audytorium Chemii. Pamiętam, że na po-
czątku traktowałam SURVIVAL jako wydarzenie-

-klucz do zamkniętych obiektów. Budynek zrobił 
na mnie ogromne wrażenie. 
W pamięć zapadła mi pra-
ca „Obserwatorium roślin” 
Agaty Ciastoń i Pawła Bą-
kowskiego. To była jedyna 

instalacja, której zrobiłam zdjęcie telefonem. Po-
tem odnalazłam je w starym folderze.

TO BYŁA PRACA SKŁADAJĄCA SIĘ 
Z KWIATÓW DONICZKOWYCH ZNALE-
ZIONYCH W TYM BUDYNKU. ARTYŚCI 
JEDYNIE NADALI ROŚLINOM KONTEKST. 
NATOMIAST TA PRACA ŚCIŚLE WIĄŻE 
SIĘ Z MIEJSCEM.

Niedostępne budynki były dla mnie za-
wsze najbardziej interesujące. Zainteresowanie 
sztuką przyszło później. Wolontariuszką zo-
stałam głównie, żeby odwiedzać niedostępne 
miejsca. Kiedy już byłam zdecydowana, żeby 
współpracować z przeglądem sztuki, spóźniłam 
się na rekrutację dla wolontariuszy o jeden dzień. 
SURVIVAL w Pałacu Wallenberg-Pachalych od-
wiedzałam jak każdy.

PODCZAS TEGO SURVIVALU PRZYGO-
TOWANO REKORDOWĄ LICZBĘ PRAC, 
A HASŁEM, NA KTÓRE ARTYŚCI TWÓR-
CZO REAGOWALI, BYŁ 
„KAPITAŁ”.

Zapamiętałam instalację 
Moniki Aleksandrowicz „4096 
KOD DOSTĘPU”. Praca skła-
da się z 12 włączników światła. 

Tytułowa liczba 4096 to liczba 
możliwych kombinacji, które 
pozwalają zapalić lampę. Praca jest metaforycz-
ną wizualizacją drogi do sukcesu.

PAMIĘTAM INNĄ PRACĘ, POLEGAJĄCĄ  
NA ZAPALAJĄCYCH SIĘ ŻARÓWKACH. 
BYŁA TO INSTALACJA DŹWIĘKOWA ZWIĄ-
ZANA Z RYZYKOWNYM KURSEM MIĘDZY 
INNYMI BITCOINA. DYNAMIKA ZMIAN 
BYŁA OPATRZONA DŹWIĘKIEM MONET, 
KTÓRE ZAPALAŁY ŻARÓWKĘ.

Pamiętam też inną pracę. Moją uwagę 
zwrócił pracownik ochrony, który pilnował insta-
lacji składającej się z figury Matki Boskiej i słoika 
Nutelli. Podobno nie można było tam robić zdjęć, 
ale jakimś — nomen omen — cudem wraca-
łam do tego miejsca. Jeden jedyny raz nie było 
ochroniarza i może nie powinnam się do tego 

Katarzyna Ćwikła
wolontariuszka
Pamięć fotograficzna

mogłam ich poznać. Zwyczajnie byli dostępni na 
wyciągnięcie ręki. Interakcja z nimi była ciekawa. 
Jedna z artystek była z psem podczas montażu. 
Zajmowałam się nim, a potem jeszcze kilka razy 
mi się to zdarzyło. Słyszałam także o tym, że 
była praca, która została stworzona spontanicz-
nie przez ludzi zajmujących się sprawami tech-
nicznymi. To była praca bez tytułu, dźwiękowa 
instalacja stworzona przez Pawła Kreisa i Micha-
ła Michałczaka. W katalogu czytamy: „twórcy, 
którzy bez uprzedzenia, w sekrecie zamontowali 
swoją instalację w jednej z sal”. Artyści ujawnili 
się dopiero w trakcie festiwalu, a ich obiekt emi-
tował biały szum w każdą stronę pomieszczenia.

NA SURVIVALU WSZYSTKIE CHWYTY 
SĄ DOZWOLONE, NAWET TEGO 
RODZAJU PARTYZANTKA?

Praktyki też. Z wolontariuszki zostałam 
praktykantką. Studiuję fotografię i mogłam 
połączyć obowiązki studenckie i moją pracę 
na SURVIVALU.

przyznawać, ale zrobiłam zdjęcie. Sama nie wiem, 
czemu to zrobiłam. Chyba siła wyższa o tym zde-
cydowała, ale i tak zdjęcia zostały ostatecznie 
usunięte. Fotografowałam podczas kolejnej od-
słony SURVIVALU, z tym że należało to wtedy do 
moich obowiązków.

CZYLI W KOŃCU UDAŁO SIĘ ZDĄŻYĆ 
DOSTAĆ NA WOLONTARIAT?

Tak, pierwszego dnia wypełniłam wniosek 
i zostałam wolontariuszką w szpitalu przy Wiśnio-
wej. Oprócz pilnowania wystaw, robiłam zdjęcia 
głównie podczas montażu. Pamiętam, że poza 
tym obserwowałam artystów podczas pracy, 

← ↓
Bez tytułu / Untitled
Paweł Kreis, Michał Michałczak
fot. / photo: Małgorzata Kujda
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N.C. Honghoon Chung, Alehandro Van  
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JAK ZAREAGOWAŁ PAN NA PROPOZYCJĘ 
WSPÓŁPRACY Z PRZEGLĄDEM SZTUKI 
SURVIVAL?

Moja pierwsza reakcja była taka, że 
zapewne będzie z tym trochę roboty, ale to cie-
kawa inicjatywa, więc trzeba ją wspierać. Może 
to odrobinę nietypowe, ale wynikało z faktu, że 
mój pierwszy kontakt z SURVIVALEM dotyczył 
udostępnienia miejsca. Zdawałem sobie spra-
wę z potencjalnego ryzyka oraz szeregu spraw 
związanych z bezpieczeństwem, które trzeba 
będzie rozważyć. Oprócz tego ważne było to, czy 
i jak to artystyczne przedsięwzięcie mieści się 
w wizji naszego projektu dla dawnego szpitala 
przy Wiśniowej. Michał i Karolina rewelacyjnie się 
zaprezentowali i to finalnie zaważyło na decyzji 
o podjęciu współpracy.

CZY W BUDYNKU, KTÓRY W RAMACH 
PAŃSTWA INWESTYCJI MIAŁ BYĆ  
PODDANY PRZEPROJEKTOWANIU, 
POZOSTAŁY ŚLADY PO SURVIVALU?

Niewiele ich pozostało — tylko kilka 
interwencji malarskich na ścianach. Powtórzyli-
śmy jednak koncert performatywny, który odbył 
się podczas SURVIVALU. Był to koncert Chóru 
Politechniki Wrocławskiej w ramach akcji zapro-
ponowanej przez holenderskiego artystę, bada-
jącej relacje pomiędzy dźwiękiem a architekturą. 
Razem z zaproszoną kompozytorką holender-
ski artysta napisał utwór na trzy akty, a koncert 
zrealizowany został w trzech pomieszczeniach. 
To była rzecz działająca bardzo silnie na emocje. 
Była też unikalna, bo wybrzmiała w przestrze-
niach, które w ramach rewitalizacji budynków 
dawnego szpitala przy Wiśniowej ulegną zmianie, 
a więc zmieni się także ich akustyka.

KIEDY PRZESTRZENIE DAWNEGO SZPI-
TALA PRZY WIŚNIOWEJ ZOSTAŁY ODMIE-
NIONE PRZEZ ARTYSTÓW, CO PAN 
SOBIE POMYŚLAŁ?

Tych prac było wiele. Niektóre były przera-
żające, niektóre po prostu piękne, inne nieoczy-
wiste. Myślę jednak, że różnorodność jest bardzo 
ważna. Widziałem także niebywałe zaangażo-
wanie w zmianę tej przestrzeni przez artystów. 

Eugene Houx
prezes zarządu 
OKRE 
Development
Projekt zmian

TO WYBÓR WIĘKSZOŚCI ODWIEDZAJĄ-
CYCH. TA PRACA ZDOBYŁA NAGRODĘ 
PUBLICZNOŚCI.

To mnie nie dziwi, bo była to piękna 
rzecz. Natomiast z Wiśniowej zapamiętałem 
jeszcze pracę, której autorem był Sil Krol. Jego 

„Architektura w kratkę” polegała na przedłu-
żeniu ponad dach fila-
rów wspierających ganek. 
Pozostawała ona niemal 
niezauważalna. Z konstruk-
cyjnego punktu widzenia 
nie miała żadnego znaczenia. Artysta stworzył 
słupki w Holandii i zamontował je na miejscu. 

Odwiedzający niemal nie 
zwracali uwagi na efekt 
jego pracy, a ci, którzy 
go zauważyli, dostrzegali 
absurdalność tej ingeren-

cji. Była też piękna praca 
dźwiękowa w basenie au-
torstwa Beniamina Głuszka. 
Przejmująca i angażująca 
emocjonalnie była pra-
ca zrealizowana przez Agnieszkę Jaworek pt. 

„Sanfilippo” — neon będący metaforą choroby 
genetycznej.

CZY WCZEŚNIEJ DOŚWIADCZYŁ 
PAN TAK OBSZERNEJ I CYKLICZNEJ 
WYSTAWY PRAC SITE SPECIFIC?

Oczywiście na świecie są przykłady udo-
stępniania miejsc dla artystów. Jednak nie od-
bywa się to cyklicznie. W Mediolanie designerzy 

zajmujący się projektowaniem 
mebli wynajmują niedostępne 
przestrzenie i współpracują 
z artystami. Zderzają design 
ze sztuką site specific. Cza-
sem jest to bardzo komercyj-
ne, czasem mniej.

Jako odbiorca byłem skupiony i zainteresowany, 
a prace dały mi wiele satysfakcji.

ARTYŚCI WNIKNĘLI W TKANKĘ 
BUDYNKU BARDZO MOCNO, OPOWIA-
DAJĄC JEDNOCZEŚNIE JEGO HISTORIĘ 
POPRZEZ SZTUKĘ SITE SPECIFIC.  
CZY POZNAŁ PAN NOWE FAKTY HISTO-
RYCZNE DZIĘKI PRACY ARTYSTÓW?

Było kilka faktów, o których nie wiedzieli-
śmy. Owszem, zwykle przygotowujemy rozezna-
nie historyczne. W tym przypadku jednak, dzięki 
oprowadzaniom Ewy Pluty, pojawiło się kilka 
nowych, bardzo ciekawych informacji — posze-
rzyły one nasz własny research. Wyjątkowy jest 
fakt, że w szpitalu przy Wiśniowej pracował dok-
tor Guttmann, lekarz żydowskiego pochodze-
nia, który po wojnie rozpoczął praktykę w Anglii. 
Leczył tam niepełnosprawnych żołnierzy i zapo-
czątkował igrzyska paraolimpijskie. Od dawna 
staramy się w naszych przestrzeniach gościć 
sztukę na co dzień, jednak zwykle są to reali-
zacje inne niż te prezentowane na SURVIVALU. 
To głównie rzeźby, czasem instalacje. Jestem 
przekonany, że w naszym zespole rozwinęła się 
dodatkowa wrażliwość na sztukę z tego powodu, 
że byliśmy gospodarzem podczas SURVIVALU.

CZY WYSTAWA W DAWNYM SZPITALU 
PRZY WIŚNIOWEJ ZACHĘCIŁA PANA DO 
ODWIEDZANIA SURVIVALU COROCZNIE?

Byłem w Pafawagu. Tam gospodarzem 
był Zbigniew Maćkow, projektant zmian na 
Wiśniowej.

CZY KTÓRAŚ Z PRAC W PAFAWAGU PANA 
ZACHWYCIŁA?

Była to instalacja dźwiękowa Wiktorii 
Tofan — kołysanka. Można było ją odbierać tak-
że przez wibracje dźwiękowe.

1
Nie bójmy się Bobo /  
Let Us Not Be Afraid  
of Bobo
Viktoriia Tofan
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

2
Architektura w kratkę / 
Checkered Architecture
Sil Krol
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

3
Struny snu – muzyka na 
EEG solo / Sleep Strings – 
Music for Solo EEG
Beniamin Głuszek 
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

4
Sanfilippo
Agnieszka Jaworek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

1

3

4

2



22 2320!
PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL

JAK PRZEBIEGAŁY NEGOCJACJE PRZE-
PROWADZONE Z MICHAŁEM BIEŃKIEM?

Myślę, że wszystko zaczęło się od dobrej 
chemii. Rozmowy połączyły dwa różne światy: 
biznes i sztukę. Muszę przyznać, że kierują nami 
inne priorytety, zwyczaje. Rozmawialiśmy bardzo 
szczerze. Wyrażaliśmy wątpliwości, mówiliśmy 
o zagrożeniach wynikających z niektórych po-
mysłów na realizacje artystyczne. Dla mojego ze-
społu współpraca z zespołem Michała była dużą 
radością. Do dziś mamy bardzo dobry kontakt. 
Ciekawe jest to, że wystawa się kończy, ale ener-
gia i wdzięczność zostają.

GDYBY MIAŁ PAN ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA 
NA DWUDZIESTKĘ, CZEGO MOGŁYBY 
DOTYCZYĆ?

Życzę, aby dalej znajdowali siły i determi-
nację, aby dalej prowadzili SURVIVAL. Chciał-
bym, żeby energia, którą inwestują w wystawę, 
do nich wróciła.

↑
Architektura w kratkę /  
Checkered Architecture
Sil Krol
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

←
Sanfilippo
Agnieszka Jaworek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17



Instynkt
przetrwania

↑
Zwiedzanie w ramach projektu „Sztuka 
Aktywności”, Stowarzyszenie Świat Nadziei /  
Galeria ArtBrut – integracja i sztuka /  
Tour as part of the project „Art of Activity”, 
Świat Nadziei Association / ArtBrut Gallery – 
integration and art
fot. / photo: Jerzy Wypych
SURVIVAL 17

←
4:0
Grupa ŁUHUU!
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10
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DO PRZEMIESZCZANIA NAWIĄZUJE 
TAKŻE PERFORMANCE GRUPY ŁUHUU!. 
ARTYSTKI CHCIAŁY SPOJRZEĆ NA 
PĘDZĄCYCH PRZECHODNIÓW Z GÓRY, 
PODCZAS HUŚTANIA. DLACZEGO NATO-
MIAST SPOJRZAŁ PAN NA NIE I ZAPA-
MIĘTAŁ AKURAT TO DZIAŁANIE?

Zawsze coś dynamicznego przykuwa uwa-
gę. Porównałbym to zainteresowanie do cieka-
wości, jaką wzbudzają uliczni grajkowie. Zwykle 
jestem przygotowany na spotkanie z nimi i mam 
przy sobie drobne banknoty, które im zostawiam, 
niezależnie od tego, gdzie jestem.

WŁAŚCIWIE ORGANIZATORZY SURVI-
VALU COROCZNIE ZASKAKUJĄ SWOICH 
ODBIORCÓW WYBOREM PRZESTRZENI. 
CZY W CIĄGU 20 LAT DAŁ SIĘ PAN 
ZASKOCZYĆ Z TEGO POWODU?

Myślę, że zaskakujące były Niskie Łąki. Nie 
chcę powiedzieć, że tam sztuka zapadła się pod 
ziemię, ale poniekąd tak było. Poza tym sztuka 
była prezentowana w przestrzeni właściwie nie-
przygotowanej do ekspozycji i nieprzeznaczonej 
do tego. Bo cóż można zrobić na murawie boiska? 
A tutaj się okazało, że można. Wszystkie miej-
sca dotąd wybrane miały w sobie nieprawdopo-
dobną energię. Weźmy szpital kolejowy, miejsce 

PIERWSZE MIEJSCE ZWIĄZANE Z SURVI-
VALEM TO…?

Dworzec Główny i słynne nasze wtedy stu-
dentki huśtające się w holu głównym. Doskonale 
to pamiętam.

TO CIEKAWE, ŻE ROZMAWIAMY O MIEJ-
SCU, W KTÓRYM BYWAJĄ LUDZIE 
W OGÓLE NIEZWIĄZANI ZE SZTUKĄ. 
KIEDY TYSIĄCE OSÓB BIEGNIE NA 
POCIĄG, NAGLE TOWARZYSZY IM 
SZTUKA. CZY TO MIEJSCE PASOWAŁO 
DO SZTUKI I CZY SZTUKA ODNALAZŁA 
SIĘ W TEJ PRZESTRZENI?

Dworzec jako przestrzeń był już wielokrot-
nie tłem dla różnych działań artystycznych. One 

były bardziej lub mniej 
trafione. Na świecie mamy 
kilka przykładów, gdzie 
sztuka zadomowiła się na 
dłuższą chwilę: na dwor-

cu w Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie. Na dworcu 
znajdujemy się w konkretnym celu, albo w po-
śpiechu na pociąg, albo gdy już dojdziemy do da-
nego miejsca, chcemy dworzec opuścić.

Piotr Kielan
rektor ASP 
we Wrocławiu, 
artysta
Instynkt przetrwania

JA Z KOLEI POMYŚLAŁAM O SPOKOJU. 
PRZED KOLEJNĄ ODSŁONĄ SURVIVALU 
JAK ZWYKLE JESTEM SPOKOJNA, ŻE 
MOJE OCZEKIWANIA PO WYBORZE 
MIEJSCA BĘDĄ ZASPOKOJONE. WŁA-
ŚCIWIE MOGĘ ICH NIE MIEĆ. CZUJĘ ZA 
TO SPOKÓJ, BO WIEM, ŻE PRZEGLĄD 
SZTUKI SURVIVAL PREZENTUJE 
PEWNĄ JAKOŚĆ.

Zgadza się. Dużo zależy od miejsca, które 
jest niedostępne, nieznane, zamknięte. W szpi-
talu kolejowym byłem 50 lat temu. Potem mija-
łem go codziennie, ale nigdy później nie byłem 
w środku w celu pozamedycznym. Odwiedzi-
łem to miejsce po 50 latach w innym kontekście. 

niesamowite. Chyba nie ma takiego miejsca, które 
nie spełniłoby oczekiwań. Są to przestrzenie, które 
mogą budzić grozę, a przykuwają uwagę tłumów. 

To świadczy o dużej odwadze organizatorów.

MYŚLĘ, ŻE ORGANIZACJA TEGO PRZE-
GLĄDU SZTUKI JEST DZIAŁANIEM 
EKSTREMALNYM NA KAŻDYM POLU. 
NAJPIERW ORGANIZATORZY FUNDUJĄ 
EKSTREMUM ARTYSTOM, KTÓRZY MAJĄ 
WYKAZAĆ SIĘ TWÓRCZO W ODNIE-
SIENIU DO HASŁA. ZMIERZENIE SIĘ 
Z NIM JEST PEWNYM WYKROCZENIEM 
POZA PRZYZWYCZAJENIA, KONWENCJE. 
POTEM DOCHODZI DO WYBORU PRAC, 
KTÓRE NIEJEDNOKROTNIE SĄ NIEŁATWE 
W ODBIORZE. KOLEJNY ETAP POJAWIA 
SIĘ NA WYSTAWIE. SĄDZĘ, ŻE SURVIVAL 
NA KAŻDYM ETAPIE JEST DOŚWIADCZE-
NIEM GRANICZNYM I EKSTREMALNYM.

Sztuka musi prowokować. Słowo „SURVI-
VAL” oznacza coś zdobywczego, odkrywcze-
go. Jest niemal jak wyprawa na Alaskę. Wtedy 
budzi się w nas instynkt przetrwania. Chociaż 
mam wrażenie, że Karolina i Michał Bieńkowie 
wręcz nie pasują do specyfiki tego wydarzenia. 
Są za grzeczni. Michała znam od dawna. Pamię-
tam jego niesamowity dyplom i obronę. Karolinę 
poznałem później. Wydaje mi się, że są za kultu-
ralni, zbyt eleganccy na tle tego wydarzenia. Ale 
może to dobrze, bo powstaje niebywały kontrast. 
Zawsze się zastawiam, kiedy ta iskra pojawia się 
w nich — ludziach tak spokojnych. Tak samo 
myślę o Ani Kołodziejczyk. Kiedy zaczyna swo-
je oprowadzanie, zastanawiam się, co ją urze-
kło w artyście i dlaczego wybrali jego. Myślę, co 
zrobili, by sprowokować go do wybuchu, które-
go doświadczam jako widz. Poza tym każdego 
roku prezentowana kolekcja jest szalenie spój-
na. Owszem, jest tytuł, hasło, ale jest to sytuacja 
umowna. Ma naprowadzić artystów na myślenie 
o wspólnym haśle.

↑
Architektura w kratkę /  
Checkered Architecture
Sil Krol
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

1
Huśtanie się / Swinging
Grupa ŁUHUU!
fot. / photo: z archiwum 
fundacji Art Transparent / 
Art Transparent foundation 
archive
SURVIVAL 4

1
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wśród nich będzie kilku zainteresowanych prze-
strzenią, a opowiedziana historia trafi na podat-
ny grunt, to zapewne miejsce to zyska nowego 
właściciela i inwestora. Weźmy dawne Oddziały 
Prewencji Policji przy ulicy Księcia Witolda. Dzię-
ki SURVIVALOWI mamy tam nowy kompleks.

CZYLI SURVIVAL ZMIENIA PRZESTRZE-
NIE, ALE TEŻ JEST JAK MEDIUM, KTÓRE 
DAJE WYBRZMIEĆ HISTORII. CZY DZIĘKI 
SURVIVALOWI POZNAŁ PAN INNY HISTO-
RYCZNIE WROCŁAW?

Ja nie jestem z Wrocławia. Przyjechałem 
tu jako 20-latek. Te historie trafiają do mnie za-
pewne inaczej. Ciekawy byłby tak zwany Trójkąt 
Bermudzki. Może trzeba podrzucić tę lokację 
organizatorom. Na szczęście Michał Bieniek 
regularnie odkrywa dla nas takie przestrzenie 
i opowiada dzięki nim historie. SURVIVAL jest 
marką, która powinna być dobrze wyceniana. 
Przecież to jest najdłużej nieprzerwanie działają-
cy tego typu przegląd sztuki.

O TAK, TE SŁOWA TO DOBRY PROGNO-
STYK. MYŚLĘ JEDNAK O INNYM SŁOWIE, 
KTÓRE CZĘSTO PADA W ODNIESIENIU 
DO SZTUKI. WCIĄŻ MÓWI SIĘ, ŻE IM 
BARDZIEJ KONTROWERSYJNA, TYM 
LEPIEJ. CZY O PRZEGLĄDZIE SZTUKI 
SURVIVAL POWINNO SIĘ MÓWIĆ, ŻE 
JEST KONTROWERSYJNY?

Wydaje mi się, że w drugiej dekadzie XXI 
wieku nie powinniśmy mówić, że coś w sztuce 
jest kontrowersyjne. Powiedziałbym, że polityka 
jest kontrowersyjna. Ale w odniesieniu do sztu-
ki już nie jest to adekwatne określenie. Sztuka 
daje nam tak wiele granicznych emocji. Jest jak 
pikanteria, która nam wręcz smakuje, a bez niej 
czegoś by nam brakowało. To jest jak magnes, to 
nas przyciąga. Organizatorzy SURVIVALU potra-
fią utrzymać temat i miejsce w tajemnicy. A my, 

Jedynie zapach był ciągle świeży, a wszystko 
dokoła inne.

CZY SURVIVAL WPŁYNĄŁ NA LICZBĘ 
I POPULARNOŚĆ INSTALACJI SITE 
SPECIFIC W POLSCE? CO ROKU MAMY 
WYSTAWĘ, KTÓRA ZAWIERA BARDZO 
WIELE PRAC ŚCIŚLE ZWIĄZANYCH 
Z MIEJSCEM I HASŁEM.

Tego rodzaju sztuka jest trudna do odbio-
ru w tak zwanej grzecznej, typowej galerii. Ja 
lubię poznać coroczną wystawę nieoprowadza-
ny przez kuratorów. Zamiast usłyszeć sens od 
kuratora, chcę pooglądać i poszukać go sam. 
Potem potwierdzam, czy mój odbiór był dobry, 
czy się pomyliłem. Często doświadczam niesa-
mowitej głębi w prostych pracach. Zaskoczenie 
jest wpisane w te wystawy. Musimy być na 
nie przygotowani.

HASŁO SURVIVALU: SZTUKA MOŻE 
PRZETRWAĆ W KAŻDEJ PRZESTRZENI, 
JEST REALIZOWANE KAŻDORAZOWO. 
NIE TYLKO SZTUKA JEST WYTRWAŁA 
WOBEC SZALONYCH KONTEKSTÓW, 
JAKIM JEST PODDAWANA, TAKŻE 
MIEJSCE WIELOKROTNIE PRZETRWAŁO, 
A NAWET DOSTAŁO NOWE ŻYCIE 
DZIĘKI SURVIVALOWI.

Mam pokusę powiedzieć, że prawie 
wszystkie, ale myślę jednak, że grubo ponad 
50 procent miejsc, w których kiedyś odbywał 
się SURVIVAL, dziś jest najbardziej luksusowymi 
apartamentami czy biurami. Pamiętam, jak Mi-
chał Bieniek zastanawiał się, czy inwestora uda 
się zainteresować w ciągu roku po zakończe-
niu wystawy, czy później. Oczywiście to oznacza 
proces zmian dla takiego budynku. Bez wątpie-
nia SURVIVAL jest gwarantem zmiany, chociaż 
nie zaryzykuję stwierdzenia, że bez tego prze-
glądu budynki stałyby się ruiną. Załóżmy jednak, 
że SURVIVAL odwiedza kilka tysięcy osób. Jeśli 

nie wiedząc, co nas tam czeka, biegniemy do 
tych miejsc masowo.

WSZYSCY SIĘ ZASTANAWIAMY, CZY 
MICHAŁ BIENIEK ZNAJDZIE KOLEJNE 
MIEJSCE. CZY WROCŁAW JEST AŻ 
TAK POJEMNY, ŻE ORGANIZATORZY 
SURVIVALU ODNAJDĄ TAM KOLEJNE 
LOKALIZACJE. CZY MYŚLI PAN, ŻE MOŻE 
ZDARZYĆ SIĘ TAK, ŻE MIEJSCA, KTÓRE 
SĄ ZASILONE PRZEZ SZTUKĘ, ZASIE-
DLANE PRZEZ ARTYSTÓW I ZAPEŁNIONE 
PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH, JUŻ SIĘ NIE 
POWTÓRZĄ? A MOŻE POWINNIŚMY BYĆ 
SPOKOJNI, ŻE CO ROKU UDA SIĘ ZNA-
LEŹĆ KOLEJNE CIEKAWE MIEJSCE?

Absolutnie. Ja ciągle podziwiam organiza-
torów za energię i siłę. Mają ciekawość. Przecież 
oni też są ciekawi od początku do końca. Bądź-
my spokojni, że zostaniemy nieraz zaskoczeni.

Mam zresztą dla nich cudowne życzenia 
na dwudzieste urodziny. Chciałbym, aby miasto 
potraktowało organizatorów w wyjątkowy spo-
sób i ich doceniało. Życzę im zdrowia i jestem pe-
wien, że kolejne pomysły, które będą mieli, będą 
szalenie wartościowe.



Długość
dźwięku

przetrwania
↑
Projekcja dźwiękowa z łodzi /  
Sound projection from a boat
Paweł Kulczyński, Wojciech Kucharczyk,  
Gaap Kvit, Gerard Lebik, Konrad Gmurek  
+ Paweł Kowzan
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 11

←
S.O.S
Paweł Modzelewski
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 11

↑
Fabryka Automatów Tokarskich /  
Lathing Machines Factory, Wrocław
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 14
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PIERWSZE ZETKNIĘCIE Z SURVIVALEM?
To był 11. SURVIVAL, który odbywał się pod 

hasłem „Płyniemy” na bulwarze Xawerego Duni-
kowskiego. Pamiętam dźwięki Odry. Wcześniej 
słyszałem o tym przeglądzie, ale nie byłem nim 
specjalnie zainteresowany. Tym razem zwró-
ciłem uwagę na scenę dźwiękową. W 2011 roku 
były trzy elementy dźwiękowe podczas SURVI-
VALU. Pierwszym były projekcje dźwiękowe 
z łodzi nad Odrą i instalacje w formie interwencji 
w przestrzeń miasta. To, co głównie mnie zain-
teresowało, to projekcje dźwiękowe. Kolejnym 
elementem były warsztaty field recordingowe. 
Oprócz tego odbyła się dyskusja dotycząca au-
diosfery miasta. Poruszano podczas niej tema-
ty dotyczące fenomenu i ochrony audiosfery 
miasta. W ogóle temat rzeki wydał mi się bardzo 
ważny. To były trochę inne czasy. Dekadę temu 
Wrocław się powoli odwracał w stronę Odry, 
która łączyła, zamiast dzielić. Nagle się okazało 
i też rozmawialiśmy na ten temat, że to świetna 
przestrzeń do organizacji koncertów. Budowano 
wtedy Forum Muzyki, a tymczasem ktoś żarto-
bliwie powiedział, że przecież mamy doskonałą 
przestrzeń koncertową, jaką jest rzeka. Zaczęto 
potem organizować koncerty z łodzi, a dźwięk 
był przenoszony przez wodę i słyszalny z każ-
dej strony brzegu rzeki. SURVIVAL poprzez 

pokazanie walorów dźwiękowych tej przestrze-
ni nasycił ją symbolicznie pewnym znaczeniem. 
Rzecz dotyczyła dźwię-
ków wody. Pamiętam pra-
ce Pawła Kulczyńskiego, 
Pawła Kowzana i Konrada 
Gmurka. To były instalacje 
skupiające się na przetworzonym brzmieniu rze-
ki. Zostały włączone w przestrzeń miasta i funk-
cjonowały jako tła dźwiękowe.

„PŁYNIEMY” JEST HASŁEM DŹWIĘKOWYM, 
„KAPITAŁ” MNIEJ MOŻE SIĘ KOJARZYĆ  
Z DŹWIĘKIEM. POMYŚLMY O MUZYCZNO- 
ŚCI, DŹWIĘKOWOŚCI HASEŁ SURVIVALU.

Prawdę mówiąc, ja się do haseł nie przy-
zwyczajam. Pani propozycja jest intersująca, 
warto by się było jej przyjrzeć. To, co mnie in-
teresuje jako badacza dźwiękowego, badacza 
przestrzeni dźwiękowej miasta, i profesjonal-
nie, i osobiście, to związek dźwięku z przestrze-
nią. Miejsca i przestrzenie są dla mnie istotne, bo 
mają swoją akustykę. Obecność dźwięku Odry, 
ich rozproszenie, połączenie dźwięków instalacji 
z soundcscape’em miasta jest fascynujące. Ina-
czej odczuwamy to w przestrzeniach zamknię-
tych. Audytorium Chemii czy szpital, albo FAT 
będą inaczej brzmiały. Byliśmy nastawieni nie 

Robert Losiak
Pracownia 
Badań Pejzażu 
Dźwiękowego
Długość dźwięku przetrwania

prace Beniamina Głuszka, który jest bardzo 
konsekwentny w swoich działaniach. W szpitalu 

była jego instalacja „Struny 
snu”. Pamiętam także jego 
pracę w Audytorium Che-
mii i w Facie między innymi. 
On jest bardzo aktywnym 

twórcą. Natomiast w sensie dźwiękowym to nie 
jest mi bliska poetyka.

SURVIVAL ZMIENIA AUDIOSFERĘ MIA-
STA NA CZAS SWEGO TRWANIA.

Tak, to jest dobra dygresja. Najbardziej in-
tegrujące moim zdaniem były działania dźwię-
kowe nad Odrą. Pamiętam, że nałożyły się one 
na audiosferę tak bardzo, że zakłócały przebieg 
mszy świętej i w efekcie dzwoniono z kurii. One 
były aktywnie obecne i trudno było przejść obok 
tych działań obojętnie. Co do innych edycji to 
jest bardziej doraźne i ograniczone.

CZY DZIAŁANIA DŹWIĘKOWE OTWIE-
RAJĄ NAS NA ZROZUMIENIE HISTORII, 
KTÓRA JEST TŁEM SURVIVALO-
WEJ OPOWIEŚCI?

Podczas edycji w Pafawagu dowiedziałem 
się, że odkryto tam nieznaną do tej pory, a tak 
ważną w owym czasie operę robotniczą związa-
ną z Pafawagiem. To jest bardzo cenna sprawa, 
jeżeli chodzi o historię.

GDYBY NIE SCENA DŹWIĘKOWA, 
INGERENCJA ARTYSTÓW DŹWIĘKO-
WYCH W PRZESTRZEŃ, TO JAKI BYŁBY 
TO SURVIVAL?

Dźwięk jest wszechobecny podczas 
SURVIVALU. Bardzo wiele prac niedźwiękowych 
w założeniu ma też dźwiękowe elementy. Działa-
nia performatywne, happeningi — one też mają 
swój dźwiękowy wymiar. Natomiast z drugiej 
strony prace dźwiękowe mają swój wymiar wi-
zualny. Także to się wszystko splata. A dla tych, 

tyle na dźwięki, ile na samopoczucie akustyczne 
w różnych przestrzeniach.

WRÓĆMY DO FAT-U, KTÓRY WYMIENIŁ 
PAN WCZEŚNIEJ. TO BYŁ SURVIVAL 
W 2016 ROKU, ODBYWAJĄCY SIĘ POD 
HASŁEM „WARSZTAT PRACY”. WYDAJE MI 
SIĘ, ŻE TO MIEJSCE I HASŁO NASTROIŁY 
DŹWIĘKOWO ARTYSTÓW.

Tak, myślę, że kilkakrotnie wychodziła tam 
sprawa dźwięków pracy. Podobnie było w Pafa-
wagu. Było tam niezwykle interesujące dla mnie 
słuchowisko o operze robotniczej. Usłyszałem 
tam wypowiedź byłego pracownika Pafawagu. To 
było bardzo wartościowe odkrycie Sławka Wie-
czorka, którego jako muzy-
kolog nie znałem. Fabryka 
jest w ogóle ciekawym te-
matem do badań dla ludzi 
zajmujących się dźwiękiem. 
Tu FAT był dla mnie niezwykle interesujący. Pa-
miętam instalację Marii Olbrachtowicz „Mach”. 

To była duża instalacja z intensywnym dźwię-
kiem FAT-u, która poprzez to, że była obecna 
w tak ogromnej hali, w surowej akustyce, miała 

wzmocniony odbiór. W ogóle 
dźwięki fabryczne są intere-
sujące same w sobie. Ale ja 
jeszcze pamiętam pracę Kor-
nelii Dzikowskiej „Źródło pra-
cy”. Instalacja bardzo prosta, 
która zrobiła na mnie niespo-
dziewane wrażenie. To było 
wprowadzenie dźwięku wody. 

Spodziewałem się intensywnych dźwięków me-
chanicznych, a dostałem w fabryce dźwięk wody, 
który był kojący, miękki w tej przestrzeni. Bar-
dzo cenię sobie prostotę tych prac. Niekoniecz-
nie działały na mnie instalacje będące efektem 
przetworzeń i te, które wiążą się z zakładaniem 
słuchawek. Nie są one mi bliskie. Co nie znaczy, 
że nie cenię i nie zauważam tych prac. Doceniam 

2
MACH
Maria Olbrychtowicz
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 14

3
Źródło pracy /  
The Source of Work
Kornelia Dzikowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 14

4
Struny snu – muzyka na 
EEG solo / Sleep Strings – 
Music for Solo EEG
Beniamin Głuszek 
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17
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1
Projekcja dźwiękowa  
z łodzi / Sound projection 
from a boat
Paweł Kulczyński, Wojciech 
Kucharczyk, Gaap Kvit, 
Gerard Lebik, Konrad 
Gmurek + Paweł Kowzan
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 11
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którzy przychodzą na przegląd sztuki z intencją 
oglądania, dźwięk ma znaczenie poszerzające. 

To jest oczywiście znakomite, że tak to funkcjo-
nuje, i nie mam wątpliwości, że tak być powinno. 
Przeplatanie się tych wszystkich warstw jest bar-
dzo istotne.

↓
Źródło pracy / The Source of Work
Kornelia Dzikowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 14

↑
MACH
Maria Olbrychtowicz
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 14

←
97
Grzegorz Łoznikow
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 11
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↑
Przepompownia Port Miejski /  
The City Pumping Station, Wrocław
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18

↑
dawny Pafawag / former Pafawag, Wrocław
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

↑
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego / The Auditorium of the 
Faculty of Chemistry of Wrocław University
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 15 

→
Wnętrza dawnego szpitala Kolejowego /  
interior of the former Railway Hospital 
Wrocław 
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17
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Maćków Pracow-
nia Projektowa
Szkic do przyszłości

CZY DO NICH TAKŻE DOPROWADZIŁ 
SURVIVAL? A MOŻE DZIĘKI TEMU PRZE-
GLĄDOWI SZTUKI PEWNE FRAGMENTY 
DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH POZOSTAŁY 
JUŻ W PRZEPROJEKTOWANYCH, ODNO-
WIONYCH PRZESTRZENIACH?

Na pewno uda się to w kotłowni przy ulicy 
Fabrycznej, czyli po ostatniej edycji SURVIVA-
LU. Jesteśmy właścicielem tego obiektu, dlate-
go mamy pełne spektrum decyzyjności. To na 
99 procent się uda. Poza tym myślę, że sztuka, 
której doświadczaliśmy w Pafawagu, otworzyła 
nam głowy. Na przykład zbiornik na węgiel bę-
dziemy inaczej eksploatować dzięki pomysłowi, 
który podsunął nam SURVIVAL. W tej prze-
strzeni nie będzie się znajdował tylko parking, 
ale też planujemy przestrzeń do spotkań. Na 
ścianach pozostały też murale, które zmieniły 
nasz sposób myślenia. Tak samo rakieta wbita 
w ziemię przeorganizowała nasze myślenie.

JESTEM CIEKAWA, JAK REAGUJE PAN 
NA KOLEJNE WYBORY MIEJSC.

Bardzo lubię oczekiwanie na open call. 
Zawsze wiąże się to z dreszczykiem emocji, 
jak na istotne wydarzenie kulturalne przystało. 
Potem pojawia się ważna dyskusja nad wcią-
ganiem w tkankę miejską nowych obiektów. 
Rozmawiamy o tym, jaka siła kryje się w miej-
scach, które są na wyciągnięcie ręki i mają 
nieodkryty dotąd potencjał, który potem odczu-
wają setki osób.

NAWET TYSIĄCE.
Tak, frekwencja w Pafawagu wynosiła 

łącznie ponad 5 tysięcy zwiedzających a czas 
był trudny. Uśpiona na chwilę pandemia, liczenie 
osób, dezynfekcja.

KAŻDY MA INNĄ DROGĘ, KTÓRA 
WIEDZIE DO SURVIVALU. JAKA 
JEST PANA?

Pierwszą z tych ścieżek, która do tej drogi 
doprowadziła, była trasa widza. Niemal od po-
czątku jestem widzem festiwalu. Uważam, że jest 
to świetny pomysł na oswojenie tych miejsc lub 
zrozumienie ich poprzez sztukę i dzięki działa-
niom artystów. Za każdym razem to działa na 
kilku polach. Między innymi na polu wymazywa-
nia tak zwanych białych plam w mieście. Miejsc, 
które bez katalizatora, jakim jest sztuka, ciężko 
jest oswoić. Szpital Kolejowy, przestrzeń, którą 
przeprojektujemy na biura i mieszkania. Dys-
kutując z inwestorem, zastanawialiśmy się, jak 
obiekt obciążony niezbyt dobrymi wspomnienia-
mi: chorobami, czy nawet śmiercią bliskich, może 
zostać przywrócony do codziennego życia. Jak 
„odszpitalnić” to miejsce. Jako widz, uczestnik 
i kibic jestem z SURVIVALEM niemal od począt-
ku. Jakoś tak się splata nasza historia z historią 
przeglądu sztuki. SURVIVAL odbywał się kilka 
razy w obiektach, które my projektujemy. Tak 
było w przypadku szpitala, kotłowni, dawnych 
koszarów, farmacji. Nasze ścieżki się wielokrot-
nie przecinały, chcący bądź niechcący. Uważam, 
że nie jest dobrze, jeśli architektura istnieje sauté. 
Najlepiej, jeśli jest ona obudowana w skali makro 
i mikro. Czyli powiązana z mocnym założeniem 
urbanistycznym, ale też przestrzenią oddzia-
łującą na jej użytkowników. Dlatego w każdym 
naszym obiekcie próbujemy zaimplementować 
sztukę. Nie chcemy jednak, aby była ona gadże-
tem, ozdobnikiem. Nie chodzi o to, żeby w hallu 
powiesić obrazek znanego malarza, tylko aby 
wyeksponować w miejscu użytkowym sztukę, 
która buduje synergię z tym obiektem i pozwala 
na zrozumienie także tej przestrzeni. Jesteśmy 
po szeregu takich współprac.

↓
Going Nowhere
Tymek Bryndal
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19
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Pafawagu. Uważamy, że to nie jest przypadek, że 
to miejsce wybraliśmy. Ono tam było, nie zbudo-
waliśmy go. Jednak to my pierwsi dostrzegliśmy 
w tym budynku potencjał. Przed nami chciano go 
wyburzyć i odzyskać działkę, a on przetrwał.

MUSZĘ NAWIĄZAĆ DO PRZETRWANIA. 
SURVIVAL POZWALA SZTUCE PRZE-
TRWAĆ W KAŻDEJ PRZESTRZENI, 
DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE POZWALAJĄ 
ZAPEWNIĆ PRZETRWANIE MIEJSCU. 
DZIĘKI PRACOM ARTYSTÓW PRZETRWA 
TEŻ HISTORIA, PAMIĘĆ O MIEJSCU. 
CZY DOSTRZEGA PAN UDZIAŁ W TYM 
ŁAŃCUCHU ZALEŻNOŚCI PRZEGLĄDU  
SZTUKI?

Tak. W tezie, którą ja sobie prywatnie sta-
wiam, jest to, że my musimy zapewnić także 
przetrwanie tej planecie i przestać ją eksploato-
wać tylko ze względu na zysk. Musimy przestać 
budować i burzyć. Powinniśmy wrócić do naczel-
nych zasad Witruwiusza, czyli do piękna, wytrzy-
małości czy struktury i użyteczności. Piękno to 
umiar, użyteczność to wielofunkcyjność, czyli na-
kładanie kolejnych warstw na coś, co już zostało 
zbudowane, a wytrzymałość oznacza dziś trwa-
nie w czasie. Możemy te zasady transponować 
do dzisiejszych czasów, bo mamy sztukę. To ona 
nam pozwala je oswoić i przez to przejść. I być 
może za kolejne 20 lat ktoś napisze kolejną wer-
sję tej historii i zagospodaruje budynek ponow-
nie. Potrzebujemy kubatur, bo musimy mieć dach 
nad głową, ale myślimy o tym, żeby zrobić to mi-
nimalnym kosztem, z uwagi na kondycję naszej 
planety. Przywoziłem naszych pracowników do 
kotłowni. Na ich twarzach wielu widziało problem, 
że niedługo będą tu pracować, ale teraz dzięki 
kontaktowi ze sztuką nie mają tylu wątpliwości.

CO POWSTANIE W TYM MIEJSCU? 
KOTŁOWNIA PAFAWAGU TO OGROMNA 
PRZESTRZEŃ, NIECO ODDALONA 
OD MIASTA.

Podejrzewam, ze 5 procent osób spośród 
zwiedzających było wcześniej w Pafawagu. Nie 
jest to łatwy obiekt i przestrzeń. Trudno tam do-
trzeć. Tymczasem, kiedy spojrzy się na mapę, 
dochodzimy do konstatacji, że to nie jest wca-
le obrzeże Wrocławia. Niebawem będzie tam 
szybki tramwaj. My zrobimy tam nasze miejsce 
do pracy, które będzie miało prawie 800 metrów 
kwadratowych powierzchni, dlatego chcemy je 
udostępniać rożnym działaniom, z potencjałem 
budowania synergii pomiędzy sztuką a archi-
tekturą. SURVIVAL nas upewnił w decyzji, że 
chcemy wyjść z bezpiecznej, ciepłej kamieni-
cy, w której siedzimy już jako te „tłuste koty”, do 
przestrzeni, w której jest być może zimniej, ale 
jest w niej potencjał. Obok mamy 200 start-u-
pów, w sąsiadującej hali, za plecami mamy sie-
dzibę producenta gier i szkoły wyższe. Więc to 
jest, ale tego się nie widzi. Te przestrzenie też 
mogą się wymieszać i być może z tego wymie-
szania coś powstanie.

JESTEM CIEKAWA TEGO, JAK HISTORIA 
ZAMKNIĘTA W TEJ PRZESTRZENI I TO, 
CZYM BYŁ PAFAWAG, BĘDĄ REZO-
NOWAŁY NA OSTATECZNY PROJEKT. 
TE ŚCIANY WIELE PAMIĘTAJĄ.

Historię Pafawagu trochę znaliśmy, ale po-
wtórzona głośno, działa tak jak głośne czytanie. 
Pozwala sobie tę wiedzę uporządkować i bardziej 
ona do nas dociera. To jest taki wyzwalacz i ka-
talizator. Dlatego stworzyliśmy think-tank, który 
nazywa się Gęsto, i w ramach niego próbujemy 
pracować nad mieszkaniem dostępnym. Rozma-
wiamy o architekturze, podkreślamy, że niedługo 
ludzie borykający się z problemami mieszkanio-
wymi „wyjdą na ulicę”. Te przemyślenia mamy 
także po zapoznaniu się z historią miejsc, również 

←
NASZA
Paweł Czekański
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

↓
wnętrza kotłowni dawnego Pafawagu /  
interior of the former Pafawag boiler room, 
Wrocław
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19
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Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej /  
Auditory Imagination Space
Alicja Patanowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18
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wolontariusz
SURVIVAL zakulisowo Pierwszy kontakt z SURVIVALEM miałem 

dzięki opowieściom znajomych, które dociera-
ły do mnie, kiedy byłem za granicą. Osobiście 
wziąłem udział w przeglądzie w przepompow-
ni w Porcie Miejskim. To był ten pandemiczny 
SURVIVAL, który spowodował, że wielu mo-
ich znajomych, którzy deklarowali pracę jako 
wolontariusze, wystraszyło się dużych skupisk 
ludzkich i zrezygnowało ze współpracy, a ja 
wskoczyłem na to miejsce. Także dla mnie para-
doksalnie pandemia okazała się szczęśliwa. 

POZNAWAŁEŚ SURVIVAL Z NIETYPOWEJ 
STRONY. ZWYKLE JEST TO WYDARZENIE 
OTWARTE I DOSTĘPNE. TYM RAZEM 
BYŁO INACZEJ. 

Niedługo okaże się, że nasze życie jest jak 
SURVIVAL, o czym zresztą przypomina nam 
przegląd. Teraz jeszcze tańczymy, ale niedługo 
może nie być tak łatwo. Teraz się świetnie bawi-
my, ale niebawem możemy nie mieć czym od-
dychać. Możliwe, że życie będzie jak SURVIVAL. 
I cała zabawa się skończy.

PRACA ALICJI PATANOWSKIEJ I DANIELA 
BROŻKA BYŁA KOMENTARZEM 
I POWODEM DO REFLEKSJI NAD SYTU-
ACJĄ EKOLOGICZNĄ.

To była moja ulubiona praca. Z każdą ka-
piącą kroplą rezonującą w naczyniach popra-
wiała się nasza świadomość ekologiczna.

KOLEJNY SURVIVAL ODBYŁ SIĘ 
W PAFAWAGU.

Tu już formalnie byłem jako wolontariusz, 
a nie tylko na zastępstwo. Bardzo podobało mi 
się malarstwo Małgorzaty Mycek zrealizowa-
ne na odwrocie banerów reklamowych. Jednak 
największe wrażenie zrobił na mnie herb kosy-
nierek, czyli praca „Żywią i bronią”.

DLACZEGO AKURAT TA PRACA?
Chyba forma była mi bliska, bo pracuję 

z metalem. To była praca nawiązująca do me-
talowych ogrodzeń z PGR-ów. Odpowiada mi ta 
stylistyka. 

JAK WSPOMINASZ SURVIVAL ZZA 
KULIS? MY JAKO ODBIORCY NIE 
WIDZIMY WSZYSTKIEGO. TERAZ JEST 
SZANSA, ŻEBY MÓC SOBIE UZMYSŁO-
WIĆ WIELE ZAKULISOWYCH SYTUACJI.

O dziwo, żadna praca nie zginęła w tym 
roku, a deszcz zmoczył prawie wszystkie. Zali-
czyłem przejażdżkę podnośnikiem koszowym. 
Pamiętam też, jak wieszaliśmy napis „Cho-
dząc, depczesz Polskę” Piotra Tadeusza Mo-
sura. Miałem okazję spojrzeć na teren Pafawagu 
z wysokości 12 metrów. Było świetnie. Polecam 
każdemu takie przeżycia. 

↑
Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej /  
Auditory Imagination Space
Alicja Patanowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
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↑
Prolegomena
Piotr Tadeusz Mosur
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

↑
Żywią i bronią / They Feed and Defend
Marcin Cholewa, Justyna Plec
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19
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Polscy rodzice niemieckich dzieci /  
Polish Parents of German Children
Tomasz Opania
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 10
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KIEDY ZACZĘŁA SIĘ TWOJA WSPÓŁ-
PRACA Z SURVIVALEM?

Moja współpraca z SURVIVALEM za-
częła się od edycji odbywającej się na Dworcu 
Głównym. Wtedy byłam w Holandii i pozna-
łam organizatorów przez Skype’a. Pracowałam 
w charakterze kogoś od produkcji, promocji, 
pisałam wnioski o dofinansowanie. Świetnie 
wspominam edycję w Parku Tołpy, był to ostatni 
SURVIVAL, przy którym byłam aktywnie zaanga-
żowana. Z dzieckiem w nosidełku realizowałam 
pracę w szalecie miejskim znajdującym się na 
obrzeżach parku.

WSPOMNIAŁAŚ O DZIECKU. 
SURVIVAL JEST DOSTĘPNY TAKŻE 
DLA NAJMŁODSZYCH.

Tak. W naszym teamie byłam chyba pierw-
szą mamą. Z czasem SURVIVAL stał się jeszcze 
bardziej przyjazny dla dzieci. Wspólnie zrozu-
mieliśmy, jak ważne to było. Pamiętam przygoto-
wanie katalogów do wysyłki i dzieci stemplujące 
paczki. To urocze. Od kilku lat każda edycja 
SURVIVALU zaprasza na program dostosowany 
dla najmłodszych widzów.

Katarzyna 
Młyńczak-Sachs
prezeska fundacji 
Krupa Gallery
Pogoń za intuicją

CZY ZAWODOWO SURVIVAL WPŁYNĄŁ 
NA CIEBIE?

Bardzo. Ja podobnie jak Karolina nie by-
łam związana ze sztuką. Dzięki SURVIVALOWI 
zrozumiałam, że chcę pracować w kulturze. Od-
ważyłam się mówić ludziom, że chcę coś robić 
w świecie kultury. Nigdy tego nie zapomnę, jak 
Karolina zadzwoniła i powiedziała mi, że jej brat 
założył fundację i szuka ludzi do zespołu, i może 
chciałabym się zaangażować. Tak się zaczęła 
moja przygoda z SURVIVALEM i jednocześnie 
ze sztuką.

JAKIEJ REALIZACJI ARTYSTYCZNEJ 
NIGDY NIE ZAPOMNISZ?

Na pewno działania performatywnego 
Moniki Koniecznej i Eweliny Ciszewskiej pod 
tytułem „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”. 
To była kolacja, którą performerki wydały dla 
Romów zamieszkujących Dzielnicę Czterech 
Wyznań. Artystki były przebrane za kelnerki. 
Nie zapomnę Moniki i jej zdolności aktorskich. 

Ta praca była dla mnie bardzo ważna. Mam 
też w pamięci pracę Tomka Opani „Polscy ro-
dzice niemieckich dzieci”. Postrzegam ją jako 
działanie społeczno-politologiczne, mówiące 
więcej niż wiele książek. Uwielbiam też prace 
Jerzego Kosałki, który jest bezbłędnym komen-
tatorem życia. Wielki kunszt.

ODKRYWANIE KONTEKSTÓW TO JEDNO, 
A POZNAWANIE NOWEJ PERSPEKTYWY 
HISTORYCZNEJ TO KOLEJNA SPRAWA.

Dla mnie przepompownia w Porcie Miej-
skim to było nieznane dotąd miejsce Wrocławia, 
które mnie zaskoczyło. O istnieniu innych miejsc 
wiedziałam. Port Miejski zresztą marzył się nam 
od dawna jako niezwykła lokalizacja dla SURVI-
VALU. Wielu ludzi przyjeżdża nadal na SURVIVAL 
dla miejsca, a w dalszej kolejności dla sztuki.

KIEDY WSPÓŁPRACOWAŁAŚ PRZY 
ORGANIZACJI SURVIVALU, BYŁY DYSKU-
SJE CO DO MIEJSC? CZY LOKALIZACJE 
PRZYCHODZIŁY WAM JEDNOMYŚLNIE 
DO GŁOWY?

Pojawiały się. Nie było jednego typu, jed-
nego obiektu, który wygrywał. Często zastawia-
liśmy się nad sensownością wyboru miejsca poza 
centrum. Kiedyś publiczność nie była do tego 
przyzwyczajona. Na Stadion „Oławka” był nawet 
zorganizowany specjalny transport, ale to nie 
wpłynęło na znaczny wzrost frekwencji. Na pew-
no niezwykła była edycja w Schronie Strzegom-
skim. Miejsce było niesamowite. Wręcz transowe. 
Montaż w schronie i wiele godzin spędzanych 
w środku, w wilgotnym, niezbyt przyjaznym miej-
scu, dawały organizatorom duży dyskomfort. Sa-
mego miejsca do tej pory nie lubię. Artystycznie 
była to jednak wybitna edycja. Przykładem była 
praca Doroty Nieznalskiej, którą Michał odkrył 
na nowo po sądowej walce. Pamiętam, że za-
częli przychodzić na przegląd ludzie mieszkający 
w sąsiedztwie. Dzielili się z nami wspomnieniami. 
Uzmysłowiłam sobie, że ci ludzie odkryli właśnie 
jakiś potencjał w sztuce współczesnej. Ona do 
nich przemówiła po raz pierwszy.
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↑
Niemcy już przyszli /  
The Germans Have Arrived
Jerzy Kosałka
fot. / photo: Katarzyna Kondratczyk
SURVIVAL 7

↑
Przejście / Transition
interwencja Jerzego Kosałki w przestrzeni 
publicznej Wrocławia / Jerzy Kosałka’s 
intervention into the public space of Wrocław
fot. / photo: Jerzy Kosałka

↑
Niemcy już przyszli /  
The Germans Have Arrived
Jerzy Kosałka
fot. / photo: Łukasz Paluch
SURVIVAL 7

→
Ani żadnej rzeczy, która jego jest… /  
You Shall Not Covet…
Monika Konieczna, Ewelina Ciszewska
fot. / photo: Sebastian Stypczyński
SURVIVAL 6



Sztuka 
przekracza-
nia ↑

Konstrukcja Rasy (Volksgemeinschaft) / 
Construction of Race (Volksgemeinschaft)
Dorota Nieznalska
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10
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obracając się, tworzyły na podłodze cień swa-
styki. Potencjalnie ta instalacja była niebezpiecz-
na, bo noże były naostrzone. Obok tej pracy była 
instalacja dźwiękowa, która z nią bardzo silnie 
korespondowała. To była realizacja Grzegorza 
Loznikowa „Serce bunkra”. Kuratorzy świetnie 
zdawali sobie sprawę z tego, że te dwie prace 
współgrają ze sobą i stanowią komplet. Kontakt 
z kuratorami i poznanie artystów wrocławskich 
był dla mnie priorytetem. Tak samo ważna była 
obserwacja dokonań artystów. Pamiętam klika 
prac. Na przykład pracę Jerzego Kosałki, która 
była żartem i w nazwie odnosiła się do samego 
bunkra. „Obecność (fragment większej całości) 
2010” to była odpowiedź na kuratorskie hasła 
tamtej edycji przeglądu, które miały inspiro-
wać artystów do poszukiwań w obrębie pojęć 
takich jak: pustka, kryzys, nieobecność. Był to 
zbiór dwudziestu tabliczek, będących imitacją 
ozdobnie grawerowanych tabliczek muzeal-
nych. Mój SURVIVAL w 2010 roku zaowocował 
wieloma kontaktami zawodowymi z Michałem 
Bieńkiem. Muszę to podkreślić, że pracować 
z takim zespołem to ogromna przyjemność. Eki-
pa Art Transparentu jest niezwykle profesjo-
nalna. Jestem z Gdańska, ale wiem, że nie było 
takiej sytuacji, żeby miejsce na SURVIVALU nie 
było trafione.

W PANI SYTUACJI PIERWSZA PRACA 
NA SURVIVALU OZNACZA POWRÓT 
DO ARTYSTYCZNEGO ŚWIATA.

Tak, można powiedzieć, że z tej otchłani 
niebytu wydobył mnie Michał Bieniek. Moja pra-
ca podczas SURVIVALU w Bunkrze Strzegom-
skim w 2010 roku to było wideo, które nie miało 
tytułu, było komentarzem do sytuacji, w której 
przez lata znajdowałam się jako artystka. Wysta-
wienie pracy „Pasja” w gdańskiej Galerii Wyspa 
spowodowało oskarżenie mnie o obrazę uczuć 
religijnych. Sprawa trafiła do sądu. Przez około 
osiem lat byłam właściwie wyłączona z życia ar-
tystycznego w Polsce i pozbawiona możliwości 
wystawiania swoich prac.

To była wyjątkowa edycja, która odbywała 
się w bunkrze. Teraz jest to Muzeum Współcze-
sne, kiedyś był to budynek zrujnowany. Michał 
Bieniek zaakceptował moje dwie propozycje. Ko-
lejną realizacją była interpretacja hasła: architek-
tura jako miejsce zbrodni. Praca znajdowała się 
w centrum, w sercu bunkra, gdzie obecnie jest 
winda. Właściwie zaanektowałam całą wąską 
przestrzeń i stworzyłam pracę, która była bardzo 
niebezpieczna, ale opatrzyłam ją opisem, żeby 
nikt nie zrobił sobie krzywdy. Instalacja „Zbrod-
nia” nawiązywała do historii miejsca, składała się 
z napędzonych prądem stalowych noży, które 

Dorota Nieznalska
artystka
Sztuka przekraczania klubów i wypikselowałam twarze tych mężczyzn. 

Następnie podpisałam te banery, wykorzystując 
rasistowskie hasła, które znalazłam na forach 
kibicowskich. Te pięć banerów wywieszonych 
na płocie stadionu, niestety, nieoczekiwanie 
zniknęło w nocy. Ochrona poszukiwała bane-
rów, które, jak się okazało, ukradli kibice Śląska, 
sprowokowani przez wizerunki kibiców Arki. Pa-
miętam, że Michał Bieniek wraz z lokalną policją 
szukali sprawców przez całą noc, i na szczęście 
udało im się odzyskać banery nieuszkodzone. 

To był gorący temat przy okazji Euro 2012. Kibi-
ce potraktowali banery jako trofeum. Myślę, że 
prawdziwego SURVIVALU doświadczył wtedy 
kurator Michał Bieniek.

TO SŁOWO-SYMBOL, ZA KTÓRYM KRYJE 
SIĘ WIELE TREŚCI, BO MOŻNA JE 
INTERPRETOWAĆ NA WIELU POZIO-
MACH. PRZYGOTOWANIE TAK OGROM-
NEGO WYDARZENIA JEST SURVIVALEM 
NA WIELU ETAPACH, BO TO SŁOWO 
DOTYCZY I ARTYSTÓW, I PRZESTRZENI, 
I KURATORÓW.

Zdecydowanie, sprawdzenie się dotyczy 
artystów i kuratorów, ale także publiczności. 
Pamiętam, jak podczas jednej z edycji rozsza-
lała się burza. W efekcie przewróciło się drzewo. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy 
najedli się strachu, a powalone drzewo wygląda-
ło jak dzieło sztuki.

CZY PANI PERSPEKTYWA OSOBY 
Z ZEWNĄTRZ JEST WALOREM, 
CZY UTRUDNIENIEM?

Za każdym razem dany temat czy też 
miejsce prowokuje do głębszego poszukiwania 
nad czymś, co dla wrocławianina jest oczywiste 
i oswojone. Dla mnie jest to najczęściej sytuacja 
odkrywania nowego tematu czy nowej przestrze-
ni i historii. Jest to oczywiście in plus, bo to rodzaj 
przygody, która zawsze mnie popycha do inten-
sywniejszego poznania miejsca i ujawnia kolejne 
wątki, które mogłyby mnie zainteresować.

BYĆ MOŻE DYSTANS DO MIEJSCA  
POWODUJE WIĘKSZĄ ODWAGĘ W NAWIĄ-
ZYWANIU DO TEJ LOKALIZACJI?

Myślę jednak, że coś takiego jak odwaga 
jest częścią naszej osobowości. Ważne jest za-
wsze, żeby znaleźć odpowiednią formę na pracę. 
Realizacje są często interwencjami. Niektóre są 
niemal niezauważalne, w niewielki sposób inge-
rują w przestrzeń, a widzowi dają zadanie w roz-
poznaniu treści. Istotny jest temat. Pomaga on 
zwłaszcza osobom, które nie są zanurzone w rze-
czywistość wrocławską. Chociaż Gdańsk i Wro-
cław mają podobną historię.

PIERWSZA PANI REALIZACJA TO BYŁ 
SURVIVAL 8. WTEDY STANĘŁA PANI 
DO OPEN CALLA, A W 10. ODSŁONIE 
PRZEGLĄDU MICHAŁ BIENIEK ZAPROSIŁ 
PANIĄ DO WSPÓŁPRACY.

Ale tylko ten jeden raz. Wtedy uznał, że 
moje zainteresowania mogą pasować do te-
matu SURVIVALU, który odbył się na stadionie 

„Oławka”. Ta edycja była wyjątkowa, a Michał 
jak zawsze miał intuicję. Zrealizowałam wtedy 
banery odnoszące się do środowiska kibicow-
skiego. Praca nazywała się „Konstrukcja rasy 
Volksgemeinschaft”. Odnosiła się do niemieckie-
go pojęcia rasy i narodu jako projektu ideologicz-
nego. Wykorzystałam zdjęcia kibiców z różnych 
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↑
Serce Bunkra / The Heart of the Bunker
Grzegorz Łoznikow
fot. / photo: Katarzyna Kondradczyk
SURVIVAL 8

←
Zbrodnia / Crime
Dorota Nieznalska
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 8

→
Konstrukcja Rasy (Volksgemeinschaft) / 
Construction of Race (Volksgemeinschaft)
Dorota Nieznalska
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10
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↑ →
Wszystko płynie / Everything Flows
Jolanta Wagner
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 11
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KIEDY PO RAZ PIERWSZY ODWIEDZIŁ 
PAN PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL?

Pierwszy kontakt był dla mnie pośred-
ni. Dawno temu spotkałem się z siostrą Micha-
ła Bieńka, Karoliną — byłą szefową Parlamentu 
Młodzieży. Poznałem bardzo aktywną osobę, 
która po jakimś czasie zaprosiła mnie na Prze-
gląd Sztuki SURVIVAL. W ten sposób poznałem 
Michała. Pierwsza moja reakcja na pomysł prze-
glądu była bardzo dobra. Wystawa także bardzo 
mi się podobała. Jednocześnie miałem reflek-
sję, że poszczególne prace prezentują zawężoną 
perspektywę i dopiero w zestawieniu składają się 
na całościowy obraz. Rolą kuratora jest zatem 
praca nad koncepcją całości. Porównałbym to 
do efektu pracy nad spektaklem teatralnym lub 
filmem. Chodziło o to, że jest to działanie zespo-
łowe. Pamiętam wielki boom spowodowany Euro 
2012. SURVIVAL niejako w reakcji na niego odbył 
się na Niskich Łąkach. Przegląd wykorzystywał 
też przestrzenie postindustrialne.

WSPOMINA PAN NISKIE ŁĄKI,  
GDZIE GRUPA PERFORMEREK ŁUHUU! 
ZOSTAŁA ZAKOPANA W ZIEMI. TO 
BARDZO RYZYKOWNA PRACA. LUDZIE 
NIE MUSZĄ BYĆ NA NIĄ OTWARCI. 
JEDNAK RYZYKO W WIELU WYBORACH, 
DOKONANYCH PRZEZ KURATORÓW, 
OPŁACIŁO SIĘ.

Jakaś ciągłość między opinią publicz-
ną a wrażliwością na sztukę została w pewnym 
czasie przerwana. Mamy do czynienia z takim 

„uszlachetnianiem” prze-
strzeni publicznej przez coś 
kiczowatego. Mamy także 
mecenasów, którzy próbują 
zrobić coś ekstra, ale to też 
jest na poziomie wrażliwości estetycznej czło-

wieka majętnego. Takim 
przykładem jest SkyTower 
we Wrocławiu i postawie-
nie rzeźby, która nawiązuje 
do obrazu Salvadora Dalí. 

Nie robi to na mnie dobrego 
wrażenia. Raczej pokazuje, 
jak bogaty człowiek chce 
zademonstrować, że jest 
człowiekiem kulturalnym. 

Jarosław Obremski
wojewoda 
dolnośląski
SURVIVAL estetyki

PRACE MIMO UPŁYWU LAT SĄ ZAPAMIĘ-
TYWANE. KTÓRĄ PAN ZAPAMIĘTA?

Napis „Wszystko płynie” nad lustrem 
wody, a w lustrzanym odbiciu słowo: „Alles fließt”.  
To było pokazanie ciągłości historycznej miasta 
i bardzo mi się to podobało. Była też utworzona 
z lustrzanych płytek, ażurowa kompozycja Szy-
mona Hanczara, która została umieszczona 
na zabytkowym murze historycznej zabudowy 
Ostrowa Tumskiego, tuż nad linią wody. Mini-
malistyczna ingerencja. W Schronie Strzegom-
skim wrażenie zrobiła na mnie praca Doroty 
Nieznalskiej. Były to noże gilotynowe ułożone 
w swastykę.

Mam taką refleksję, że po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej mieliśmy wielki problem, bo 
nasi inżynierowie nie posiadali wiedzy estetycz-
nej. Baliśmy się, że parking w kolorową kost-
kę to jest szczyt ich możliwości estetycznych. 
Był moment, że próbowaliśmy robić dla nich 
kursy doskonalące w tej dziedzinie. Zdobycie 
przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultu-
ry uzmysłowiło nam, że możemy inaczej my-
śleć o przestrzeniach urbanistycznych. Michał 
był zwolennikiem innej estetyki graficznej ESK 
i moim zdaniem przypilnował tego. Ja czasami 
mam takie lęki, że jak przychodzi co do czego, 
to duża część polskiej inteligencji zachwyca się 
Wojciechem Siudmakiem. Boimy się otworzyć 
na to, co jest współczesnym językiem, współ-
czesnym środkiem wyrazu. Kiedyś z Michałem 
rozmawiałem o tym, że większość elit polskich 
zatrzymała się pięć lat po secesji.

ZMIANY, KTÓRE PROWOKUJE SURVIVAL, 
SĄ SPORE.

Odpowiedzią powinna być analiza, ile 
w przestrzeni mamy sztuki współczesnej, ile od-
lanych z brązu pomników, a ile czegoś na kształt 
ławeczki Chopina. Ile natomiast jest świeżych, 
współczesnych pomysłów. I jak to się ma do in-
nych miast. Kiedy myślę, że pod tym względem 

Natomiast Michała Bieńka odróżnia swego ro-
dzaju zaczepność.

Mam wrażenie, że część realizacji pokazy-
wanych na SURVIVALU zapada w pamięć. No bo 
to nie jest tak, że tego rodzaju sztukę współcze-
sną się kupuje. Nie można zakupić zakopanych 
artystek z grupy ŁUHUU! do własnego ogródka 
i tam ich zakopać. Jest to jednorazowe i tym-
czasowe działanie, a mimo to zapada w pamięć. 
Pamiętam SURVIVAL, który odbył się w par-
ku miejskim. Było tam kilka prac związanych 
z polsko-niemiecką przeszłością Wrocławia. Był 
też SURVIVAL poświęcony Odrze. Te interwen-
cje w przestrzeni zostają w pamięci. Ludzie nie 
chcą oglądać tylko pokazu sztucznych ogni. Czy 
to wywołuje jakąś refleksję? Myślę, że tak. Ja 
muszę powiedzieć, że lubię sztukę współczesną, 
ale czasami jest to hucpa, nadrabianie braków 
warsztatowych. Czasami za tym jest pustka albo 
próba maskowania czegoś. Dla mnie jednak 
SURVIVAL się broni.

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD NIENA-
CHALNEGO, MAŁEGO PRZEGLĄDU, 
A DZIŚ MÓWIMY JUŻ O DWUDZIESTO-
LETNIM WYDARZENIU, KTÓRE MA SWOJĄ 
TRADYCJĘ I NIE POZOSTAJE OBOJĘTNE 
DLA MIESZKAŃCÓW.

Obawiam się, że organizatorzy wydarzeń 
artystycznych nierzadko tworzą koło wzajemnej 
adoracji. Bardzo często trzeba przejść na inny 
poziom, żeby były one szerzej komentowane. 
Chciałbym zbadać, czy w Polsce władze częściej 
decydują się na coś takiego jak pomnik z brą-
zu czy instalacje podobne do ławeczki Chopina. 
Kiedy we Wrocławiu powstał konkurs na pomnik 
Pileckiego, wygrała realizacja przedstawiająca 
obrączkę jako symbol wierności. Trzeba było 
wytłumaczyć niektórym, o co chodzi, odpierając 
negatywne komentarze. Myślę, że przestaliśmy 
umieć interpretować symbole, a SURVIVAL nas 
do tego zmusza.

1
Ćwiczenie / Exercise
Agnieszka Popek-Banach, 
Kamil Banach
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10

2, 3
Polska – Niemcy 0:1 /  
Poland – Germany 0:1
Tomasz Opania
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10

1

2

3
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Wrocław jest bardziej awangardowy, to jest 
w tym duży procent zaangażowania Michała.

DWUDZIESTE URODZINY SURVIVALU  
TO OKAZJA DO SKŁADANIA ŻYCZEŃ…

Michałowi i Karolinie życzę wszel-
kiej szczęśliwości, bo ich bardzo lubię i cenię, 
a SURVIVALOWI, żeby pewne rzeczy były zrozu-
miane i kształtowały Wrocław nie poprzez sam 
SURVIVAL, ale poprzez jego oddziaływanie — 
także dzięki rozwijaniu działalności estetycznej 
i nie tylko.

↑ →
Polska – Niemcy 0:1 / Poland – Germany 0:1
Tomasz Opania
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10

←
Ćwiczenie / Exercise
Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10



↑ 
Last Forest 
Kaja Pilch
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18

↑ 
Nie bójmy się Bobo /  
Let Us Not Be Afraid of Bobo
Viktoriia Tofan
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

→ 
Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej /  
Auditory Imagination Space
Alicja Patanowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18

Głębokie
słuchanie
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POWSPOMINAJMY PANI PIERWSZY 
SURVIVAL. GDZIE I KIEDY TO BYŁO?

To był 18. SURVIVAL w przepompowni 
ścieków, w starym porcie. Dzięki Fundacji Ka-
tarynka, która udostępnia miejsca związane ze 
sztuką osobom niepełnosprawnym, są organi-
zowane oprowadzania między innymi dla osób 
niewidomych, w których uczestniczyłam. Jestem 
osobą po utracie wzroku. Mam wyobrażenie 
przestrzeni, bo pamiętam czas, kiedy widzia-
łam, ale do zwiedzania potrzebuję jednak roz-
budowanego opisu, który otrzymuję podczas 
oprowadzań kuratorskich. Pamiętam, że z nami 
przestrzeń wystawy zwiedzały osoby niewidome 
od urodzenia. Nie widzę od 13 lat, ale pamiętam 
kształty, dlatego mam wyobrażenie przestrzeni.

SURVIVAL ŚWIĘTUJE W TYM ROKU 
SWOJE 20-LECIE. CZY MIAŁA PANI OKA-
ZJĘ BYWAĆ NA FESTIWALU WCZEŚNIEJ?

Niestety nie. Teraz co roku jest okazja, aby 
osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
miały dostęp do sztuki współczesnej. O dostęp-
ności rozmawiamy w ciągu ostatnich lat. Moim 
zdaniem od niedawna osoby niepełnosprawne 
mają możliwość, by korzystać ze sztuki współ-
czesnej. Przyjechałam do Wrocławia trzynaście 
lat temu, kiedy straciłam wzrok. Jako studentka 

nie miałam żadnej pomocy oraz takich możli-
wości. Dopiero dzięki Fundacji Katarynka, która 
współpracuje z SURVIVALEM, mamy audiode-
skrypcję. Osoby z niepełnosprawnościami są 
włączone dzięki temu do grupy zwiedzających. 
Sądzę, że głusi i niewidomi byli najbardziej wyklu-
czeni z kultury. Tymi osobami zajmuje się także 
Fundacja Katarynka.

PODCZAS SURVIVALU PRZESTRZEŃ 
ODGRYWA BARDZO WAŻNĄ ROLĘ,  
TAKŻE W SFERZE DŹWIĘKOWEJ. PRZE-
STRZEŃ ZAWSZE JAKOŚ BRZMI.  
POZA TYM WAŻNĄ CZĘŚCIĄ SURVIVALU 
SĄ PRACE DŹWIĘKOWE.

Jeżeli chodzi o przepompownię, to na 
mnie wrażenie zrobiła całość, ogrom miejsca, 
jego wygląd. Zaskoczyło mnie to, że hala pomp 
jest wykafelkowana. Do tej pory miejsca tego 
rodzaju kojarzyły mi się głównie z betonem. Poza 
tym SURVIVAL przełamuje stereotyp galerii jako 
miejsca niedostępnego. Sztuka nie pozostaje 
w nim „za szybą” — można jej dotknąć.

Magda Orłoś
niewidoma 
aktywistka
Głębokie słuchanie

dźwięków nie słyszę zbyt dobrze. Niewidomi nie 
mają doskonałego słuchu, ale poprzez skupienie 
na tym zmyśle rozpoznajemy wiele dźwięków. 
Są osoby, które używają echolokalizacji. Są też 
tacy, którzy uważają ją za niebezpieczne narzę-
dzie. My po prostu opieramy poznawanie świata 
na dźwięku. SURVIVAL nie tylko daje możliwość 
poznania instalacji dźwiękowych, ale także po-
zwala usłyszeć przestrzeń. Pamiętam też pracę 
„Last Forest” Kai Pilch, w której autorka zebra-
ła odpadki z fabryki opakowań ekologicznych. 
Okazuje się, że niszczy 
się aż 80 procent drewna 
z każdego drzewa. Bardzo 
mnie poruszyła ta instala-
cja. Mimo że jest to praca 
wizualna, pamiętam zapach drewna, pamiętam 
jego strukturę, którą poznawałam przez dotyk. 

Ta praca ma dla mnie przejmujący temat.

SURVIVAL TO WIELOWĄTKOWA OPO-
WIEŚĆ O MIEJSCU. JEDNĄ WARSTWĘ 
TEJ OPOWIEŚCI TWORZĄ INSTALACJE 
SITE SPECIFIC. KOLEJNĄ STANOWI 
SAMA PRZESTRZEŃ I JEJ HISTORIA. 
DO TEJ WARSTWY DOCIERAMY DZIĘKI 
OPROWADZANIOM KURATORSKIM.

Mam wspomnienie związane z Pafawa-
giem i ostatnią edycją SURVIVALU. Trzynaście 
lat temu rozpoczęłam studia we Wrocławiu. 
W okolicy ulicy Fabrycznej i Wagonowej studio-
wałam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Przez 
wiele lat byłam więc blisko Pafawagu, miałam 
świadomość zapachu smaru i dźwięków wy-
ginanych blach. Jednak to SURVIVAL dał mi 
wyobrażenie terenu. Nie miałam pojęcia o ogro-
mie tej przestrzeni. Dzięki spacerowi z Ewą Plutą 
dowiedziałam się więcej o historii Pafawagu. 
Wiele zapamiętałam z tej opowieści. Okazało się, 
że podczas studiów byłam blisko miejsca, które 
jest ważne dla historii Wrocławia, które działało 
jak machina, dziś powiedzielibyśmy: korporacja 

MYŚLĘ, ŻE SURVIVAL JEST PRZEGLĄ-
DEM, KTÓRY „UWOLNIŁ” SZTUKĘ OD 
TEGO STEREOTYPU.

Na SURVIVALU nie ma niepotrzebnego 
dystansu. W przepompowni mogliśmy odbierać 
pewne prace sensorycznie. Pamiętam misy, do 
których kapała woda, każ-
da zapewniała inny dźwięk 
kropli. Odbierałam tę pracę 
Alicji Patanowskiej i Danie-
la Brożka jako medytację. 
Lubię misy tybetańskie, dźwięki gongów, desz-
czu. Ta praca przywoływała takie skojarzenia. Ja 
przez swoją niepełnosprawność mogłam się na 
tym skupić, ale nie wiem, jak odebrały tę pracę 
osoby widzące. Wydaje mi się, że mają one nie-
jednokrotnie problem, by wyłączyć zmysł wzroku 
i skupić się na dźwięku. Zwłaszcza doświad-
czając prac audio, dobrze jest nie skupiać się 
na wzroku.

W THE WASTE LAND T.S. ELIOT DEFI-
NIOWAŁ POJĘCIE WYOBRAŹNI DŹWIĘ-
KOWEJ JAKO INTUICYJNE SŁUCHANIE 
UMOŻLIWIAJĄCE ZROZUMIENIE WIELU 
PERSPEKTYW. TEN POEMAT STAŁ SIĘ 
INSPIRACJĄ I JEDNOCZEŚNIE TEMATEM 
18. EDYCJI SURVIVALU. PRACA ALICJI 
PATANOWSKIEJ I DANIELA BROŻKA 
„PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI DŹWIĘKO-
WEJ” JEST JAK MEDYTACJA, MOŻLIWA 
DO PRZEŻYCIA TYLKO PO WNIKLI-
WYM SŁUCHANIU.

Dokładnie tak odczuwałam tę instala-
cję. Mogłam także dotykać rzeźb, które tworzyły 
pracę, żeby wyobrazić sobie, jak one wygląda-
ją. Spadające krople dawały także wyobrażenie 
przestrzeni. Osoby niewidome uważane są za po-
siadaczy najlepszego słuchu. Nie jest to prawda. 
Kiedy rozmawiam z osobą mającą niski ton głosu, 
a w pomieszczeniu jest hałas, nie mam szans 
usłyszeć, co ta osoba do mnie mówi. Niskich 

1
Przestrzeń wyobraźni 
dźwiękowej / Auditory 
Imagination Space
Alicja Patanowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18

2
Last Forest 
Kaja Pilch
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18
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z wieloma udogodnieniami dla robotników. Za-
skoczyła mnie opowieść o zakładowych druży-
nach sportowych. Prace umieszczone w kotłowni 
Pafawagu były bardzo przewrotne. Pamiętam in-
stalację Kasi Malejki. Moim zdaniem brzmiała jak 
kołysanka, ale tekst był bardzo mocny. To jedno 
zdanie śpiewane przez artystkę: Przestań się, 
kurwa, śmiać, miało kontekst związany z prze-
mocą wobec kobiet i osobistymi doświadczenia-
mi artystki.

JEDNAK TO NIE BYŁA JEDYNA PRACA 
NAWIĄZUJĄCA DO FORMY KOŁYSANKI.

Tak, pamiętam pracę Wiktorii Tofan. Jej 
sens mogłam poznać także przez dotyk i wi-
brującą konstrukcję. Muszę przyznać, że doło-
żyłabym basów, żeby praca była mocniejsza 
w odbiorze. W kotłowni, w której odbywał się 
SURVIVAL, słyszałam też ptaki. Pracę dźwięko-
wą Roberta Mathy, która nawiązuje do naszych 
przyzwyczajeń słuchowych, odebrałam jako nie 
do końca naturalne dźwięki natury. Z Pafawagu 
zabrałam dużo wrażeń dźwiękowych.

↑ 
Przestań się, kurwa, śmiać /  
Stop Fucking Laughing
Katarzyna Malejka
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 19

→ 
Last Forest 
Kaja Pilch
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18



↑ 
Wystawka / Lawn Sale
Alicja Patanowska
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10

→ 
Przewodzenie / Conductivity
Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 15

↑ 
Kto ty jesteś? Narzędzie do przypominania  
o tożsamości narodowej / Who Are You?  
A Tool for Reminding about National Identity
Alicja Patanowska
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 9

Twórcze 
nastrojenie
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PIERWSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE 
Z SURVIVALEM TO…?

To nie był pierwszy SURVIVAL, w któ-
rym brałam udział jako artystka, ale to był ten, 
który zapamiętałam szczególnie. Przestrzenią 
działań artystycznych był plac Teatralny i remi-
za strażacka.

CZYLI BYŁ TO PIĄTY SURVIVAL.
Tak. Było wiele prac, które mnie bardzo 

zainteresowały. Pamiętam okrągłą fontannę 
w parku. Był na niej napis: Nie usnę, pójdę za 
dźwiękiem, pomyślę, nie usnę. To była praca 
Darii Milewskiej. Wywarła na mnie ogromne wra-
żenie. Nie zawsze pamiętam konkretne prace, ale 
zapamiętałam taką impresję, która została we 
mnie na zawsze. Byłam wówczas studentką, jak 
również ratowniczką i instruktorką nauki pły-
wania. Wprowadzenie sztuki do miejsca tak dla 
mnie ważnego i innego od kontekstu artystycz-
nego jak basen przekonało mnie o sile przekazu, 
jaką daje wyjście ze sztuką z galerii i zwrócenie 
się do odbiorców z nie-artystycznego środowi-
ska. Uświadomiłam sobie, że wszędzie jest miej-
sce na działania artystyczne.

Alicja Patanowska
artystka
Twórcze nastrojenie rezonatorów kroplami byliśmy tak samo obser-

watorami jak odbiorcy.

JAK TRANSPONUJESZ DŹWIĘK NA 
SWOJE DZIAŁANIA PROJEKTOWE?

Na przykład w ramach zdobywania wie-
dzy o materiałach zaczynam słuchać. Kiedy 
wyjmuję ceramikę z pieca, to ona często pęka. 
To są mikropęknięcia, które nie szkodzą, ale 
są bardzo poetyckie. Zaczęłam je nagrywać 
i zapewne coś z tego powstanie. Kiedy pracuję 
z gliną, jestem świadoma sfery dźwiękowej tych 
działań. Praca z kuratorem posiadającym tak 
dużą wiedzę na temat dźwięku, jaką ma Daniel, 
to niezwykle cenne doświadczenie. Współpra-
cujemy ze sobą od kilku lat i to on, podkreślając 
znaczenie tego, co słyszymy, uwrażliwił mnie 
na zwracanie większej uwagi w swojej twór-
czości na wszystkie zmysły, którymi odbie-
ram rzeczywistość.

DŹWIĘK JEST ISTOTNY I WIELU 
Z NAS POZNAJE ŚWIAT GŁÓWNIE 
POPRZEZ SŁUCHANIE. KTOŚ KIEDYŚ 
POWIEDZIAŁ, ŻE NIE BEZ POWODU 
MAMY PARĘ USZU, ALE TYLKO JEDNE 
USTA. COŚ JEST NA RZECZY, ALE KIEDY 
MYŚLĘ O PRZESTRZENI DŹWIĘKOWEJ 
PODCZAS SURVIVALU, MAM W PAMIĘCI 
KAKOFONIĘ DŹWIĘKÓW, NATŁOK BODŹ-
CÓW AUDIO POCHODZĄCYCH Z PRAC, 
BRZMIENIA OBIEKTÓW I ZGIEŁK 
POWODOWANY PRZEZ LUDZI, KTÓRYCH 
JEST BARDZO WIELU. SŁUCHAM TEJ 
PRZESTRZENI I CZASEM OD TYCH 
LUDZI DOWIADUJĘ SIĘ, ŻE TO ZA DUŻO. 
BYWAJĄ DŹWIĘKOWO PRZYTŁOCZENI, 
ALE ZAFASCYNOWANI.

Musimy zwrócić uwagę na to, że nasile-
nie dźwięku jest odzwierciedleniem życia. Tak 
niestety brzmi rzeczywistość. Zresztą zwykle 
przytłacza nas obraz, a podczas SURVIVALU 

TAKA JEST TAKŻE IDEA SURVIVALU: 
SZTUKA MOŻE PRZETRWAĆ W KAŻDEJ 
PRZESTRZENI. MOŻNA TEŻ POWIE-
DZIEĆ, ŻE SURVIVAL STWORZYŁ NOWY 
PRĄD ARTYSTYCZNY: SZTUKĘ PRZE-
TRWANIA, ALBO TO FESTIWAL ZAPEWNIA 
PRZETRWANIE DLA SZTUKI.

I dobrze, że kolejne miasta idą w ślad za 
SURVIVALEM. Jest to zwykle obszerna wysta-
wa sztuki zaangażowanej społecznie i SURVIVAL 
przez te wszystkie lata nas tego uczył. Poza tym, 
jak już zostaje co roku ogłoszone miejsce, ha-
sło i trwa open call, to okazuje się, że wymyślony 
przez kuratorów temat jest niesamowicie po-
trzebny, jest w punkt i wiele znaczy dla obecnego 
czasu. SURVIVAL dotyczy palących problemów. 
Często zdarza się tak, że prowokuje artystów do 
zainteresowania się pewnymi tematami. To rów-
nież moje doświadczenie. Wiele razy „chodziłam” 
wokół tematu, „chodziłam”, ale nie miałam bodź-
ca, aby się za niego zabrać. Nagle rozpoczął się 
SURVIVAL i w moim artystycznym życiu pojawił 
się nowy wątek, którym zaczęłam się zajmować. 
I to jest duże szczęście. Mam tu na myśli ostat-
nią moją pracę na SURVIVALU. Kiedy z Danielem 
Brożkiem zajęliśmy się przygotowywaniem in-
stalacji, która była wyeksponowana w hali pomp 
dwa lata temu, nie wiedziałam, że doświadczenie 
budowania dużych form w tak znacznym stopniu 
wpłynie na mój doktorat o haptyczności i wiedzy 
ucieleśnionej. To jest dla mnie niezwykle istotna 
realizacja, bo udało się w niej połączyć dwa waż-
ne dla mnie wątki: kwestię katastrofy klimatycz-
nej i porozumienia międzygatunkowego (woda) 
oraz tradycję lepienia z gliny (ziemia), w której to 
nie tylko twórca wpływa na materiał, ale materiał 
również kształtuje twórcę. To się nazywa afor-
dancja. Bardzo podoba mi się taka demokra-
tyczna perspektywa. Poza tym częścią naszego 
projektu był proces. Działanie wciąż zmieniają-
ce się w czasie. W odkrywaniu zmian dźwięku 
zachodzących pod wpływem wypełniania się 
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KIEDY PIERWSZY RAZ WZIĘŁAŚ UDZIAŁ 
W SURVIVALU JAKO ARTYSTKA, STWO-
RZYŁAŚ NAWET PRACĘ POLITYCZNĄ. 
TO BYŁA DZIEWIĄTA EDYCJA W PARKU 
IM. S. TOŁPY.

Byłam wtedy jeszcze studentką. Bardzo 
uszczęśliwiło mnie, że praca, której nie zrobiłam 
pod kierunkiem moich nauczycieli, dostała się 
na przegląd sztuki. To była 
niewielka instalacja pod 
tytułem „Kto ty jesteś, na-
rzędzie do przypominania 
tożsamości narodowej” — 
polityczna praca w formie 
lusterek, na których były narysowane granice, 
kontury Polski. Lusterka były przymocowane 
łańcuchami do ławki, na której siadali szachiści. 
Byłam prawie pewna, że praca zostanie ukra-

dziona, i tak się stało. Mam 
silną potrzebę i to się przez 
lata nie zmienia, żeby to, co 
robię, „szło dalej”. Rok później 
zrobiłam „Wystawkę”. Instala-
cja odnosiła się bezpośrednio 
do historii stadionu, funkcjo-
nującego przez wiele lat jako 
bazar Niskie Łąki. Podobnie 

jak słynny warszawski Stadion Dziesięciolecia, 
także wrocławska „Oławka”, choć na nieporów-
nywalnie mniejszą skalę, była tętniącym życiem 
i oferującym bogactwo przedmiotów i usług jar-
markiem. Tak pozbyłam się niemal wszystkich, 
nawet wartościowych, rzeczy. Było to bardzo 

wszystkie media ze sobą korespondują. Kurato-
rzy nie układają tych prac obok siebie przypad-
kowo. Te dźwięki, i nie tylko dźwięki, będą zawsze 
w relacji. To jest superinteligentne. Jako widzka 
muszę się więc zastanowić, w jaki sposób docho-
dzący z sąsiadującej realizacji dźwięk wpływa na 
poszerzenie interpretacji pracy, którą właśnie 
oglądam bądź której słucham.

Mogę powiedzieć, że jestem nadwrażli-
wa dźwiękowo, więc głębokie słuchanie, którym 
zajęłam się dzięki współpracy z Danielem Broż-
kiem, stało się jedynym możliwym scenariuszem 
na pracę w przepompowni. Spadające z sufitu 
krople wymagały wytężenia słuchu, skupienia, 
aby usłyszeć dźwięk rezonujący w naczyniach. 
Wszystko dawało efekt medytacji.

To jest kierunek, który w sztuce jest mi sza-
lenie bliski. Można powiedzieć, że zmierzam do 
cichego protestu i cichej komunikacji. Jesteśmy 
przebodźcowani dźwiękiem. Oczywiście głośne 
protesty są bardzo ważne, ale czasem lepiej jest 
tylko słuchać. Nasza praca jest jak czyszczenie 
uszu, przygotowanie, aby usłyszeć więcej o pro-
blemie związanym z niedoborem wody, której 
zasoby się kurczą. Właściwości oczyszczające 
wody nie tylko w sensie fizycznym, ale też men-
talnym, umożliwiają otwarcie się na nowe wra-
żenia. Jestem bardzo wdzięczna Danielowi, że 
zaprosił mnie do tego projektu, bo stał się on dla 
mnie najważniejszą pracą, którą zrobiłam do tej 
pory. Dzięki temu zmieniają się — bo to jest pro-
ces — moje potrzeby związane z wypowiedzią 
artystyczną. To jest dla mnie wielka rzecz.

ważne dla mnie działanie, bo potem wyjechałam 
z Polski.

NA METKACH WYSTAWIONYCH RZECZY 
ZAMIAST CEN WIDNIAŁY NAZWY EMOCJI, 
BO PRZEDMIOTY BYŁY OSOBISTE. MAM 
WRAŻENIE, ŻE DO DZIŚ TOWARZYSZY CI 
TEN MINIMALIZM. CHCIAŁAM NAWIĄZAĆ 
DO KOLEJNEJ PRACY, KTÓRĄ ZROBIŁAŚ 
WSPÓLNIE Z ARTYSTĄ DŹWIĘKOWYM 
BENIAMINEM GŁUSZKIEM. WYDAJE MI 
SIĘ, ŻE TA PRACA MOGŁA ZAPROWADZIĆ 
CIĘ DO „PLANTACJI” I ZAINTERE-
SOWANIA ROŚLINAMI JAKO OBIEK-
TAMI SZTUKI.

Plantacja powstała wcześniej, kolejne 
działania związane z roślinami zbliżają mnie do 
Zoepolisowego porozumienia międzygatunko-
wego. Razem z Beniaminem postanowiliśmy 
pokazać, jakie dźwięki przewodzi drzewo. To za-
proszenie do zanurzenia się w amplifikowanych 
dźwiękach i wizualnych powidokach natury. Pra-
ca była związana ze społeczną debatą nad lo-
sem Puszczy Białowieskiej i drzewami w naszym 
otoczeniu. Byłam w Puszczy i byłam bardzo 
poruszona z powodu wycinki. Połączyłam moją 
fascynację roślinami z ogromnym doświadcze-
niem i wiedzą audialną Beniamina. Działało to tak, 
że jak potrzesz pień z jednej strony, to z drugiej to 
usłyszysz. Nie spodziewasz się takiego dźwięku, 
ale on jest.

TERAZ DOSTRZEGAM, ŻE DZIĘKI  
SURVIVALOWI TWOJA SZTUKA I INSPI-
RACJE, KTÓRYMI SIĘ KIERUJESZ, ZATO-
CZYŁY KOŁO. TU ZACZĘŁA SIĘ TWOJA 
FASCYNACJA DŹWIĘKIEM, POGŁĘBIŁA  
ROŚLINAMI…

SURVIVAL na pewno nastroił 
mnie twórczo.↑ 

Przewodzenie / Conductivity
Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 15

1
Wystawka / Lawn Sale
Alicja Patanowska
fot. / photo: Peter Kreibich
SURVIVAL 10

2
Przewodzenie / Conductivity
Alicja Patanowska, Beniamin 
Głuszek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 15

1
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↑ → →
Przewodzenie / Conductivity
Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 15



↓ 
Bez tytułu / Untitled
Przemek Pintal
fot. / photo: Przemek Pintal
SURVIVAL 1Wszystko 

zaczyna się
od oporu
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Z JAKIEJ ENERGII, POTRZEBY 
I Z JAKIEGO POWODU POWSTAŁ PRZE-
GLĄD SZTUKI SURVIVAL?

Wspólnie z Michałem Bieńkiem często roz-
mawialiśmy o Akademii, w której ja pracowałem, 
a Michał studiował, jako o miejscu zastygłym, 
z trudem realizującym swoją misję, w niewielkim 
stopniu wspierającym młodych artystów i młodą 
sztukę. Michał zaproponował zrobienie czegoś 
ciekawego poza jej murami. Dzięki koleżance 
Michała, Małgorzacie Nowickiej, oraz Kołu Na-
ukowemu Studentów Socjologii UWr. okazało się, 
że zdewastowany pustostan znajdujący się przy 
ulicy Koszarowej jest przeznaczony do rozbiórki 
lub demontażu. Cokolwiek byśmy tam po sobie 
zostawili — będzie OK. Po wizji lokalnej okazało 
się, że jest to cudownie rozpadające się miejsce, 
dające pełną wolność na zrobienie czegoś. Szyb-
ko udało nam się porozumieć. Zrobiliśmy listy 
artystów, byli to najczęściej studenci, wybraliśmy 
dzień wernisażu, był jakiś tekst, który napisałem, 
który temu towarzyszył. Wszystko było bardzo 
surowe i partyzanckie, ale sprawiało nam mnó-
stwo frajdy. Na wernisażu pojawiło się mnóstwo 
ludzi, co dało nam energię i przekonanie do dzia-
łania dalej w ten sposób.

NIEZMIENNIE OD 20 LAT TRWA WYDA-
RZENIE W ŚWIECIE SZTUKI, KTÓRE 
ZAPEWNIA JEJ PRZETRWANIE. OPRÓCZ 
PODTYTUŁU: „PRZEGLĄD MŁODEJ 
SZTUKI W EKSTREMALNYCH WARUN-
KACH”, POZOSTAŁ SURVIVAL. SKĄD 
TA NAZWA?

Bo zrobienie wystawy w takim miejscu jak 
pustostany przy ulicy Koszarowej to był praw-
dziwy SURVIVAL. Nie mieliśmy wcześniej takich 
doświadczeń, to było nowe. Nie chcieliśmy poka-
zywać prac w galerii, w zamkniętych na społecz-
ność miasta przestrzeniach, czynić zabiegów, 
prosić o uznanie naszych racji, chcieliśmy dzia-
łać na własnych prawach i to się nam udało. 
Wspaniałe było to, że wyszliśmy poza uczelnię 
i spotkaliśmy innego widza, i to nad wyraz często 
przygotowanego intelektualnie do kontaktu z no-
woczesną sztuką, otwartego na to, co zobaczy. 
Kolejna rzecz — element integrujący, wspólno-
towy — w akcji brali udział i dydaktycy, i studen-
ci, i to z różnych lat studiów. To była sytuacja, 
w której zaczęliśmy przełamywać funkcjonują-
ce na akademii podziały. Wszyscy tam byliśmy 
kolegami i koleżankami i pracowaliśmy wspólnie. 
Każdy zajął własną przestrzeń, nie było przy tym 
żadnych sporów. Byliśmy wspólnotą, wspania-
łe doświadczenie.

Przemek Pintal
artysta
Wszystko zaczyna się od oporu PIERWSZY SURVIVAL I PANA PRACA 

BYŁY DOŚĆ CIEKAWE. SŁOWA 
OPISU PANA PRACY BRZMIAŁY 
TAK: „I WTEDY KACZOR DONALD 
PRZESTRZEGŁ MYSZKĘ MIKI, ŻE TO 
WSZYSTKO ŹLE SIĘ SKOŃCZY”. TE 
SŁOWA NIE ZABRZMIAŁY PROROCZO 
DLA SURVIVALU.

To był mural, w którym wypowiadałem 
się przeciwko postkolonialnemu voyeryzmowi, 

realizowanemu z niewie-
dzą, arogancją i bez żadnej 
empatii w stosunku do lu-
dzi, którzy znajdują się na 
końcu łańcucha dostaw 
usług turystycznych. Mysz-

ka Miki reprezentowała ten naganny sposób 
myślenia, a Kaczor Donald przewidywał, że na 
takim lekceważącym i wykorzystującym cudzą 
niedolę myśleniu można się zdrowo przejechać. 
Jest tam trochę krwi i Myszka zaliczająca gle-
bę. Z kolei w „Anonsach akademickich” — trzy 
prace na ścianie obok — wykorzystywałem 
format anonsu prasowego i wykonałem przykła-
dy ogłoszeń, które powinna zamieszczać moja 
Akademia, zachęcając kandydatów na studia. 
Jest tam coś o eksperymentowaniu, rozwo-
ju, kontekstach społecznych, intelektualnych 
wyzwaniach — czyli o wszystkim, czego było 
za mało w studiowaniu i pracy na wrocławskiej 
uczelni i chyba większości akademii w tym cza-
sie w Polsce.

CZY OD POCZĄTKU BYŁ TAKI KONCEPT, 
ŻEBY SZTUKA MOGŁA PRZETRWAĆ 
W KAŻDEJ PRZESTRZENI? MOŻE 
WROCŁAW NIE BYŁ GOTOWY NA MŁO-
DYCH ARTYSTÓW?

Nie wiem, czy był gotów czy nie, nie 
pracowaliśmy dla rozgłosu, czy dla Wrocła-
wia. Jakkolwiek zabrzmi to nieco patetycz-
nie — tworzyliśmy i pracowaliśmy, czerpiąc 

Jeszcze trochę o samym miejscu — ta 
przestrzeń, a potem kolejny pustostan, który 
objęliśmy we władanie rok 
później — to były miejsca,  
w których większość z nas 
intensywnie wyczuwała  
obecność innych ludzi, bez-
domnych, wyrzuconych 
gdzieś na peryferia, z dala od centrum. Te domy 
były poniemieckie, więc mieszkały tam trzy, czte-
ry pokolenia ludzi mówiących w innym języku, 
mających inne obyczaje, inne aspiracje. Wszyscy 
wiedzieli, że to miejsce było jakoś szczególnie 
nacechowane, czymś nasiąknięte. Wiedzieliśmy, 
że nie będziemy mogli tak po prostu wejść tam 
i powiesić obraz. Spędzaliśmy tam dużo czasu, 
czytając przestrzeń, myśląc, czując. Wszytko to 
nakazywało przeformatować dotychczas znaną 
koncepcję wystaw i stworzyć ją od nowa.

BYŁA WIĘC KONCEPCJA I POJAWIAŁY SIĘ 
PRACE. KIM BYLI ARTYŚCI?

Tak jak mówiłem, studenci i dydakty-
cy, których dusił akademicki klimat. Wszyscy 
uczestnicy czuli, że to jest 
przestrzeń dla realizowania 
swojej wolności. Staraliśmy 
się nie stwarzać takiej sytu-
acji, że przychodzą artyści 
do kuratorów i proszą ich 
o uwagi, o zgodę na to czy na 
tamto. Umawialiśmy się co 
do miejsca i bardzo ogól-
nej zapowiedzi, czym bę-
dzie działanie kolejnego artysty. Pierwszy plakat 
SURVIVALU był odręcznym rysunkiem rzutu 
budynku z opisem, kto w jakim pokoju eksponu-
je prace. Wszyscy traktowali to jako artystyczną 
przygodę moderowaną w minimalnym, niezbęd-
nym stopniu.

1
Bez tytułu / Untitled
Anna Kołodziejczyk
fot. / photo: z archiwum 
fundacji Art Transparent / 
Art Transparent foundation 
archive
SURVIVAL 2

2
plakat / poster 
proj. / design: Przemek 
Pintal
SURVIVAL 1

3
Anonsy akademickie / 
Academic Announcements
Przemek Pintal
fot. / photo: Przemek Pintal
SURVIVAL 1

1

3
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KIEDY PRZYGLĄDA SIĘ PAN SURVI-
VALOWI TERAZ, TO CZY POJAWIA SIĘ 
OCZEKIWANIE NA TEMAT, MIEJSCE?

Nie, ale też prawdopodobnie dlatego, że 
nie jestem czynnym uczestnikiem kolejnych 
wystaw. Ważną rzeczą jest to, co komuniku-
ją miejsca wybrane na przegląd oraz jak dzieła 
sztuki funkcjonują w wybranych przestrzeniach. 
Dobre spotkanie hasła i miejsca, kontekst, który 
się tworzy, to jest fajna rzecz. Poza wszystkim 
innym SURVIVAL jest genialnym odkrywcą nie-
zwykłych miejsc, do których większość z nas 
nigdy nie zagląda i ich nie zna.

DWUDZIESTKA TO CAŁKIEM CIEKAWY  
WIEK. SURVIVAL WKRACZA W DORO- 
SŁOŚĆ Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ.  
CZEGO PAN ŻYCZY EKIPIE 
I PRZEGLĄDOWI?

Życzę wspaniałemu kolektywowi, żeby 
jego członkowie nigdy się nie zmęczyli tym 
przedsięwzięciem, żeby było dla nich jak najdłu-
żej silnie inspirującą aktywnością. Więc życzę im, 
żeby pomyśleli jeszcze nad jakąś woltą. Czymś, 
co będzie i dla nich, i dla artystów nowym wy-
zwaniem. I niech tym wyzwaniem nie będzie 
jeszcze większa bieda w finansowaniu kultury. 
Na przykład, co by było, gdyby SURVIVAL zre-
alizować nie tylko we Wrocławiu, ale w dwóch 
różnych miastach, łącząc środowiska artystycz-
ne różnych miejsc na mapie Polski czy Europy. 

To mogłoby być naprawdę ciekawe i nowe dla 
SURVIVALU doświadczenie.

TRZECI SURVIVAL ODBYWAŁ SIĘ 
W BROWARZE, WTEDY JESZCZE BYŁ 
PAN ORGANIZATOREM.

Tak, ostatni SURVIVAL, przy którym pra-
cowałem, to był piąty SURVIVAL.

PRAWDZIWYM PRZEŁOMEM BYŁ SURVI-
VAL NA DWORCU. PIERWSZY, KTÓRY 
ODBYWAŁ SIĘ W CZYNNYM, CZĘSTO 
UCZĘSZCZANYM MIEJSCU.

Absolutnie. To było miejsce ryzykowne, co 
było podniecające, ale też, ze względu na swój 
publiczny charakter — miejsce, które przyspo-
rzyło nowych problemów. Niezła szkoła dla kura-
torów i organizatorów, ale rezultat był kapitalny. 
To był okres, w którym polskie koleje dzieliły się 
na spółki i trudno było cokolwiek formalnie zała-
twić, a na wiele rozwiązań musieliśmy już zdo-
bywać pozwolenia, ustawiać się przed biurkami 
urzędników, zostawiać prośby, pisma, liczyć na 

„pozytywne załatwienie sprawy”. Ten SURVIVAL 
zaczął się robić cięższy organizacyjnie. Nie mieli-
śmy już do czynienia z pustostanem, który obie-
raliśmy sobie za miejsce działań, i bez większych 
przerw mogliśmy już zacząć działać, tworzyć. To 
był bardzo trudny projekt dla kuratorów i tutaj 
kończyła się bajka. Potrzebne były konkretne 
środki na zrealizowanie projektu. Okres roman-
tyczny to był czas do trzeciego SURVIVALU, kie-
dy czuliśmy, że możemy to robić tak trochę na 
wariackich papierach i totalnie niezależnie. Gdy 
stało się jasne, że chcemy iść dalej, chcemy być 
zauważeni przez obserwatorów sceny artystycz-
nej w Polsce, a więc też lepiej promować nas, ar-
tystów — to ta spontaniczność i dar improwizacji 
musiały ustąpić miejsca profesjonalizmowi, pla-
nowaniu. Musieliśmy zbudować strukturę organi-
zacyjną, sformalizować działania. Zacząłem mieć 
z tym większy problem, pozostawałem niezmien-
nie w strukturze Akademii, zostałem kierowni-
kiem Katedry Malarstwa, praca twórcza, moja 
habilitacja, praca ze studentami i pracownikami 

z najczystszych pokładów serca, wyobraźni, 
pełni wspaniałych emocji. Wtedy można było 
to robić tylko poza istniejącymi struktura-
mi. A sama uczelnia — większość dydaktyków 
tworzyła sztukę, która nie była dla tych bardziej 
ambitnych studentów czy ich młodszych kole-
gów i koleżanek czymś inspirującym. I czasem to 
był problem, żeby spotkać się pośrodku, dlatego 
szkoła nie była najlepszym miejscem do robienia 
czegoś nowego.

KIEDY ZDECYDOWALIŚCIE, ŻE TO 
BĘDZIE COŚ CYKLICZNEGO?

Rzeczywiście, po zamknięciu wystawy po-
wstało takie poczucie przerwania czegoś bar-
dzo fajnego. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby 
przeżyć to w inny sposób, jeszcze raz. W jakichś 
codziennych rozmowach pytaliśmy siebie i in-
nych o to, co by było, gdyby powstała kolejna 
akcja tego rodzaju. Bardzo nas ucieszyła odpo-
wiedź ze środowiska, wszyscy zareagowali entu-
zjastycznie i zaczęliśmy przygotowywać kolejną, 
wiosenną wystawę. Szczęśliwie dzięki Michało-
wi i Kołu Naukowemu Studentów Socjologii UWr. 
okazało się, że jest kolejny budynek, który ma 
przejść pewną rekonstrukcję w następnym sezo-
nie. No i stał się nasz.

TO BYŁA DOBRA DECYZJA, ABY ZROBIĆ 
DRUGI, JAK I DWUDZIESTY SURVIVAL. 
TERAZ JEST ON OPATRZONY HASŁEM, 
MA SWOJE MOTTO.

Tak, to była dobra decyzja, do tej pory czu-
ję się fantastycznie, kiedy przypominam sobie, że 
współtworzyłem SURVIVAL w jego początkach. 
Niezwykle doceniam profesjonalną dojrzałość, 
która cechuje obecny SURVIVAL, jednak wła-
śnie te pierwsze trzy przeglądy Sztuki Młodych, 
pełne entuzjazmu i improwizacji, z wszystkimi ich 
niedoskonałościami, wspominam najżywiej.

Katedry plus praca w zespole SURVIVALU, po-
mijając wiele innych obciążających mnie spraw — 
to zaczynało być trudne do udźwignięcia. Ja nie 
mogłem się w pełni poświęcić. Michał to zrobił. 
Poświęcił się temu maksymalnie, rezygnując też 
z własnej pracy artystycznej — właśnie na rzecz 
SURVIVALU, będąc przy tym naprawdę cieka-
wym, wartościowym artystą. Zatem, w konse-
kwencji — od piątego przeglądu zmienił się też 
koncept „artyści organizują wspólnie wystawę 
artystów”. Wtedy włączyłem hamulec, nasze 
koncepcje się rozjechały, ale jak wszyscy widzi-
my — SURVIVAL na tym zyskał i nie błąka się 
już po opuszczonych, zasikanych pustostanach 
(śmiech).

← 
Bez tytułu / Untitled
Anna Kołodziejczyk
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive
SURVIVAL 2

↓ 
Anonsy akademickie /  
Academic Announcements
Przemek Pintal
fot. / photo: Przemek Pintal
SURVIVAL 1



Kopalnia
miejsc

↑ 
SURVIVAL 3, wernisaż / opening
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive

→ 
Vs
Paweł Modzelewski
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10

↑ 
SURVIVAL 12, wernisaż / opening
fot. / photo: Peter Kreibich



8920!
PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL

KTÓREGO MIEJSCA DOTYCZY TWOJE 
PIERWSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE 
Z SURVIVALEM?

SURVIVAL w Browarze Mieszczańskim 
w 2005 roku. To było duże 
przeżycie. Miejsce nie było 
jeszcze znane. Teraz odbywa 
się tam mnóstwo wydarzeń, 
ale wtedy większość z nas 
była tam pewnie pierwszy raz. 
Chyba nie tylko ja byłem za-
chwycony, bo pamiętam, że 
dużo się o tym mówiło, no i była spora kolejka.

TO PODOBNIE JAK PODCZAS KOLEJ-
NYCH SURVIVALI.

Ostatnio kolejki generowała chyba przede 
wszystkim pandemia. Wtedy, w Browarze Miesz-
czańskim, a było to w czasach sprzed interne-
tu, ludzie dowiadywali się o SURVIVALU między 
innymi pocztą pantoflową i to, że przyszli tak 
tłumnie, było imponujące.

Moja fascynacja SURVIVALEM połączyła 
się z niezbyt może wyszukaną jak na mieszczu-
cha zajawką, czyli urbanexploringiem. Często 
zaglądałem do opuszczonych budynków, fabryk, 
miejsc mniej dostępnych, więc SURVIVAL był 
czymś, czego potrzebowałem.

JAK ZAREAGOWAŁEŚ NA SYTUACJĘ, ŻE 
NAGLE KTOŚ WYMYŚLIŁ INICJATYWĘ 
ODPOWIADAJĄCĄ TWOIM POTRZEBOM 
I PASJI, KIBICOWAŁEŚ CZY NIE DOWIE-
RZAŁEŚ, ŻE TO SIĘ UDA?

Z entuzjazmem. Tym bardziej kiedy za-
uważyłem, jak zareagowali na to wrocławianie. 
Na SURVIVAL wybrało się wielu. Nawet ci, którzy 
nie interesowali się sztuką. Dopiero z czasem 
SURVIVAL stał się nieco bardziej hermetycz-
ny. Wtedy, w 2005 roku, w browarze pojawiło się 
sporo ludzi, którzy raczej nieczęsto bywali w ga-
leriach, i byli zadowoleni. To się udało i było super.

SURVIVAL ZACZYNA SIĘ OD MIEJSCA,  
POTEM JEST HASŁO, OPEN CALL, 
ZAINTERESOWANIE ARTYSTÓW 
I WYSTAWA. GDZIE DLA CIEBIE JEST 
PUNKT ZASKOCZENIA?

Na wszystkich etapach. W większości 
ludzie nie przychodzą na SURVIVAL po znane 
nazwiska. Wręcz przeciwnie, artystów poznają 
przez ich sztukę. Sztukę powstałą w kontekście 
miejsca. Wystawy są często tak obszerne, że 
trudno zapamiętać poszczególne nazwiska, dla-
tego warto mieć ze sobą katalog. Później chętnie 
wracam do sztuki, przypominam ją sobie. Za to 
same miejsca mocno wpisują się w pamięć.

Maciek Przestalski
dziennikarz 
radiowy
Kopalnia miejsc

Wrocław. W 2012 roku bardzo fajny SURVI-
VAL odbył się na niewielkim stadionie „Oławka”, 
nawiązując do odbywającego się w tym roku 
Euro 2012.

CZASEM KURATORZY WYBIERAJĄ RYZY-
KOWNE DLA PRZETRWANIA SZTUKI 
MIEJSCE. JEST OBAWA, ŻE SZTUKA 
MOŻE ZGINĄĆ, ZOSTAĆ PRZYTŁOCZONA 
PRZEZ SPEKTAKULARNĄ LOKALIZACJĘ.

Ryzykowną edycją była wystawa w Fabry-
ce Automatów Tokarskich w 2016 roku. Sztuka 
łatwo mogła zostać przytłoczona przez fabrycz-
ne przestrzenie, które wypełniały ogromne, 
wciąż działające maszyny, sprawiające wraże-
nie eksponatów. Szczęśliwie nie doświadczyłem 
przewagi miejsca nad sztuką. I choć prace ar-
tystów czasem ginęły w ogromnych przestrze-
niach i trzeba było się postarać, żeby je znaleźć, 
to była to jedna z ciekawszych edycji.

FAT I DWORZEC BYŁY MIEJSCAMI, 
KTÓRE ŻYŁY. KTÓRYCH LOKALIZACJI  
W HISTORII SURVIVALU JEST WIĘCEJ,  
TYCH NIEODKRYTYCH CZY FUNKCJO- 
NUJĄCYCH?

Chyba jest pół na pół.
Są też przestrzenie, które wraz z zakoń-

czoną edycją SURVIVALU znikają. W 2015 roku 
przy ulicy Księcia Witolda przestrzenią działań 
były koszary ZOMO. To była ostatnia szansa, 
żeby zobaczyć tę przestrzeń.

CZY ORGANIZATORZY ZNAJDĄ KOLEJ-
NYCH 20 MIEJSC? A MOŻE POTENCJAŁ 
TAKICH NIEUŻYTKÓW ZOSTAŁ JUŻ 
ZUPEŁNIE WYKORZYSTANY?

Sztuka lubi się z takimi miejscami. Może 
dziś jest już trochę trudniej o nowe miejsca. Nie-
znanych i opuszczonych lokalizacji jest coraz 
mniej. Ale nie tylko miasto się zmienia, SURVI-
VAL także.

Zauważyłem, że Fundacja Art Transparent 
chętnie szuka wskazówek dotyczących kolej-
nych lokalizacji wśród znajomych. Miejsc, które 
warto zagospodarować sztuką. Browar Miesz-
czański był lokalizacją typowo urbexową, jesz-
cze nieodkrytą i pełną nieznanych zakamarków. 
Jednak SURVIVAL odbywał się również w mniej 
oczywistych dla sztuki lokalizacjach, jak Park 
Staromiejski, okolice placu Teatralnego czy Dwo-
rzec Główny.

To, że SURVIVAL odkrywa niedostęp-
ne miejsca, często zmieniając ich przyszły 
charakter, jest niezwykle ważnym elementem 
tego wydarzenia.

KTÓRE MIEJSCE ZASKOCZYŁO 
CIĘ NAJBARDZIEJ?

Są miejsca, które na 
stałe zmieniły się pod wpły-
wem SURVIVALU. Ale co  
ciekawe, są też edycje, 
z których pamiętam głównie lokalizację, mniej 
sztukę. Tak jest na przykład z wystawą w Dzielni-
cy Czterech Świątyń z 2008 roku.

PUNKTEM ZWROTNYM DLA SURVIVALU 
BYŁ DWORZEC GŁÓWNY. CZYNNE, 
AKTYWNE MIEJSCE. WSZYSTKO MOGŁO 
SIĘ TAM ZDARZYĆ.

To był przecież działający, pełen ludzi 
dworzec. I to jeszcze sprzed 
remontu. SURVIVAL wypadł 
tam świetnie. A to nie jedy-
na lokalizacja, gdzie wszyst-
ko mogło się zdarzyć. Dla 
niektórych miejsc SURVI-
VAL zmienił wiele. Przecież 
jeszcze w 2009 roku Pawilon 

Czterech Kopuł był ruiną z kompletnie zdewa-
stowanym wnętrzem. A chwilę po SURVIVALU 
w 2010 roku schron przy placu Strzegomskim 
zaczął zmieniać się w Muzeum Współczesne 
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Lubię oczekiwanie na kolejny przegląd. 
Niespodziankę związaną z miejscem, a później 

efekty pracy artystów. 
Dobrze pamiętam ekscy-
tację, kiedy zobaczyłem 
ogromną flagę SURVIVA-
LU na dawnym Wydziale 

Farmacji przy ul. Grodzkiej w 2014 roku.

CZY HISTORIE ZWIĄZANE Z LUDŹMI, 
KTÓRZY KIEDYŚ BYLI UŻYTKOWNIKAMI 
MIEJSC, BYŁY DLA CIEBIE CIEKAWE?

Jasne. Te często poznajemy podczas bar-
dzo ciekawych oprowadzań. W Pafawagu, czyli 
lokalizacji SURVIVALU w 2021 roku, pracował 
mój dziadek, który był tam kierowcą. Co cieka-
we, przyjechał do Wrocławia w maju 1945 roku, 
na dzień czy dwa przed oficjalnym zakończe-
niem wojny.

SURVIVAL ODMIENIA POSZCZEGÓLNE 
LOKACJE. CZY TO DOBRZE?

Raczej tak. SURVIVAL skupia się na miej-
scach z potencjałem. Festiwal nas na nie otwiera, 
zmienia ich postrzeganie. Stają się dla wrocła-
wian fajne, a może i modne. Choć nie zawsze. 
Piękne Audytorium Chemii znów popada w ruinę, 
podobnie jak należąca do Uniwersytetu Wro-
cławskiego kamienica Wallenbergów, która chy-
ba wciąż nie znalazła nabywcy.

↑ 
Vs
Paweł Modzelewski
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10

→ 
Wszędzie / Everywhere
Piotr Kmita
fot. / photo: Katarzyna Kondratczyk
SURVIVAL 8

↓ 
Przejście / Transition
Jakub Lech, Michał Dracz
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive
SURVIVAL 3

4
SURVIVAL 12, wernisaż / 
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→ 
Cykliczna zmienność niepowodzeń / 
Cyclical Changes of Bad Luck
Wojciech Pukocz
fot. / photo: Justyna Fedec
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DWADZIEŚCIA LAT TEMU POWSTAŁ 
PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL. W JAKICH 
OKOLICZNOŚCIACH TO SIĘ STAŁO? CZY 
TEMU PRZEGLĄDOWI OD POCZĄTKU 
TOWARZYSZYŁO TAKIE ZAŁOŻENIE, 
ŻEBY SZTUKA PRZETRWAŁA W KAŻ-
DEJ PRZESTRZENI?

Temu pomysłowi towarzyszyła pewna 
spontaniczność. Nie zakładaliśmy niczego po-
nad to, że zrobimy ten przegląd może trzy razy. 
Chodziło nam o uwolnienie pewnej energii. Ten 
moment, w którym zaczynaliśmy działania, to był 
czas, kiedy przestrzeni, w których młodzi ludzie 
mogli eksponować swoją sztukę, było niewiele. 
Chcieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Stąd też 
kontekst tej nazwy — przetrwanie sztuki. Cho-
dziło o coś prostego, bez zbędnego napinania się 
i obciążeń związanych z oczekiwaniami. Nasze 
myślenie wtedy było raczej krótkodystansowe. 
Zresztą ja po kilku latach odłączyłem się od pio-
nu organizacyjnego, ale powracałem jako kurator 
części studenckiej SURVIVALU albo jako artysta.

Wojciech Pukocz
rektor ASP 
we Wrocławiu,
artysta
Cykliczność zmienności

i wygrywała z pracami. Było wiele miejsc, które 
wchodziły w relację z pracą, ale trzeba było je 
„wygrać” — albo skalą, albo intensywnością. To 
właśnie te działania dawały się najbardziej za-
pamiętać. Na tym polegają siła i jednocześnie 
słabość SURVIVALU.

WIDZOWIE PRZEGLĄDU BARDZO 
CZĘSTO DOCENIAJĄ PRACE PRZE-
STRZENNE. PANA INSTALACJA 
Z WOSKU „CYKLICZNA ZMIENNOŚĆ 
NIEPOWODZEŃ” POJAWIA SIĘ WE 
WSPOMNIENIACH WIELU ODWIEDZAJĄ-
CYCH. DLACZEGO TAKĄ UWAGĘ SKUPIA 
WŁAŚNIE FORMA PRZESTRZENNA 
I CZĘSTO TO ONA OKAZUJE SIĘ NAJ-
BARDZIEJ SPEKTAKULARNA?

I jako twórca, i jako aktywny konsument 
sztuki mogę powiedzieć, że wiem, że SURVI-
VAL jest wymagający dla widzów. Przegląd trwa 
określoną liczbę dni. To nie jest coś, do czego 
możemy wrócić. Moja instalacja — przypomina-
jący dom z dwuspadowym dachem obiekt z wo-
sku — także była procesualna. „Dom” podlegał 
zmianie, bo wosk, z którego był zrobiony, topił 
się pod wpływem rozświetlających go od środka 
świec. To, że coś się zmienia, ma swój początek 
i koniec, może wpłynąć na odbiór pracy, spo-
wodować, że zapadnie ona w pamięć. Przypo-
minam sobie, o czym mówił mi kiedyś profesor 
Jurkiewicz. Otóż, kiedy malował obraz na wysta-
wę zbiorową, zastanawiał się, jak zrobić to w taki 
sposób, by „skasować konkurencję”. Cytuję go: 

„walę obraz, żeby był w najbardziej kontrasto-
wym zestawieniu, czyli będzie zielony i czerwony, 
i jeszcze zrobię go w paski, żeby był najbar-
dziej aktywny”. Rzeczywiście tak było. On o tym 
opowiadał w sposób anegdotyczny, zabaw-
ny; przywołuję to, choć z takiej techniki nigdy 
nie korzystałem. Pewne prace zapamiętujemy, 
bo trafiają one w konkretne struny wrażliwo-
ści widza, budują pewne skojarzenia. Mój dom 

NA TO TWÓRCZE SKRZYKNIĘCIE SIĘ 
MIELI ZAREAGOWAĆ LUDZIE, A NA 
PEWNO ARTYŚCI?

Ja i Przemek Pintal byliśmy już dydaktyka-
mi, Michał był jeszcze studentem. Mieliśmy takie 
przekonanie, że młodzi ludzie potrzebują takiego 
wydarzenia, takiego rodzaju twórczej stymulacji. 
Zupełnie spontanicznie powstał przegląd młodej 
sztuki. O artystów byliśmy spokojni. Musieliśmy 
za to stworzyć narzędzia wyboru, selekcji prac.

KIEDYŚ W NAZWIE SURVIVALU POJAWIAŁ 
SIĘ PODTYTUŁ „PRZEGLĄD MŁODEJ 
SZTUKI W EKSTREMALNYCH WARUN-
KACH”. CHYBA NIEWIELE SIĘ ZMIENIŁO?

Bo z tą młodością nigdy nie chodziło o me-
trykę. Od samego początku w SURVIVALU brali 
udział artyści dojrzali: Paweł Jarodzki, Janusz 
Januszewski. Starsi od nas koledzy, którzy czuli 
się młodzi duchem. SURVIVAL bardzo dojrzał 
w sferze organizacyjnej. Teraz to jest poważny 
festiwal. Wtedy nie był poważny. Nie recenzuję 
w ten sposób prac, tylko mówię o sferze orga-
nizacyjnej. Teraz to jest wydarzenie, które znają 
i na które czekają artyści. To impreza znana nie 
tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce.

ORGANIZACJA TEGO PRZEGLĄDU 
OKAZAŁA SIĘ TAK SKUTECZNA, ŻE DZIŚ 
MOŻEMY MÓWIĆ O DWUDZIESTOLECIU. 
ALE Z CZASEM, NIE BĘDĄC TYLKO 
ORGANIZATOREM, MUSIAŁ SIĘ PAN 
ZMIERZYĆ Z NIETYPOWYMI ZAŁOŻE-
NIAMI TEGO FESTIWALU NA WIELU 
POLACH: Z PRZESTRZENIĄ, TEMATEM. 
CZY TO BYŁO ŁATWE?

To okazywało się najtrudniejsze. Opty-
malną przestrzenią do eksponowania sztuki jest 
white cube. Czysty obszar, który nie przeszkadza 
sztuce. My zaczęliśmy odkrywać we Wrocławiu 
różne przestrzenie, zazwyczaj mocno zdewasto-
wane. Często było tak, że przestrzeń dominowała 
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SŁYSZĘ OD WIELU ARTYSTÓW, ŻE 
SURVIVAL ZMIENIA PERSPEKTYWĘ, 
DODAJE ODWAGI. ARTYŚCI POD WPŁY-
WEM TEGO WYDARZENIA SIĘGAJĄ PO 
NOWE FORMY WYRAZU. CZY NA PANA 
ŻYCIE ZAWODOWE PRZEGLĄD TEŻ 
TAK WPŁYNĄŁ?

Nie, dlatego że w pewnym momencie od-
szedłem. Jednak od kilku lat SURVIVAL ponow-
nie sięga po prace studentów, o co zabiegałem. 
W efekcie naszych rozmów pojawił się pomysł, 
aby wprowadzić sekcję studencką obok głów-
nego działania. Dla studentów wzięcie udziału 
w przeglądzie sztuki jest wielkim wydarzeniem, 
do którego mogłoby nie dojść, gdyby wysłali 
zgłoszenie, bo konkurencja jest spora.

CZEGO ŻYCZY PAN SURVIVALOWI?
Wytrwałości i konsekwencji w działaniu. 

Tego, żeby zachował czujność i świeżość, otwar-
tość na nowe pomysły i działania, żeby nigdy się 
nie zestarzał w myśleniu o sztuce i żeby prowo-
kował i odkrywał dla artystów „nowe” w sztuce.

z wosku pokazywany wtedy na SURVIVALU wpi-
sywał się na wiele sposobów w kontekst miejsca; 
była to praca bardzo sensualna, której istotnym 
elementem był zapach. To wywołało skojarzenia 
i zadziałało. Takich prac na SURVIVALU widzia-
łem bardzo wiele. Moim zdaniem podobnie dzia-
łają performansy. Pamiętam kilka działań Moniki 
Koniecznej. Natomiast dlaczego pewne prace 
działają, a pewne nie? Taka jest chyba tajemni-
ca sztuki.

MYŚLĘ, ŻE CYTAT Z TYTUŁU PANA PRACY, 
O KTÓREJ WSPOMINALIŚMY, CZYLI 
„CYKLICZNA ZMIENNOŚĆ”, BĘDZIE DLA 
NAS PODPOWIEDZIĄ, JAK INTERPRE-
TOWAĆ I POSTRZEGAĆ SURVIVAL. JAK 
BARDZO WAŻNA JEST ZMIANA DLA 
PRZEGLĄDU SZTUKI? BO OKAZUJE SIĘ, 
ŻE JEST ONA CYKLICZNA.

Myślę, że zmienność lokalizacji, a także 
moment oczekiwania na ogłoszenie każdego 
kolejnego miejsca przeglądu są bardzo ważne. 
Gdyby organizatorzy zrezygnowali z corocz-
nego wyboru miejsca i osadzili SURVIVAL na 
przykład w Pawilonie Czterech Kopuł, natych-
miast przegląd straciłby na sile. Oczekiwanie 
na to, w jakim miejscu kolejna edycja się pojawi 
i jaki będzie wynikający z tego temat następnej 
odsłony SURVIVALU, jest tak samo ważne dla 
wszystkich. Rozmawiam o tym też ze studentami. 
„Cykliczna zmienność” wpisana jest w tożsamość 
tego wydarzenia.

↑ 
Cykliczna zmienność niepowodzeń / 
Cyclical Changes of Bad Luck
Wojciech Pukocz
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 8



←
Bez tytułu / Untitled
Daniel Kotowski
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL19

↑ 
Widzę trzaski, czuję ruch. Przedplan /  
I See Crackles, I Feel Movement. Pre-plan
Martyna Borowiecka
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18 
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PIERWSZY SURVIVAL?
Pamiętam obraz, który wyglądał jak czar-

na folia malarska. Robiło to wrażenie w zabyt-
kowej przepompowni Portu Miejskiego, gdzie 
SURVIVAL odbywał się dwa lata temu. Wyglą-
dało to tak, jakby ktoś przyczepił czarną folię do 
stelaża. Był to obraz Martyny Borowieckiej. Ma-
larstwo bardzo realistyczne.

JAK PRZEKAZAĆ TO W POLSKIM 
JĘZYKU MIGOWYM?

Zwyczajnie, opisowo. Tak samo opisanie 
pracy Alicji Patanowskiej i Daniela Brożka jest 
poniekąd wytłumaczeniem, jak i co słychać. Naj-
pierw muszę zastanowić się, co ta praca oznacza 
dla mnie, żeby to przekazać. Muszę to nazwać: że 
dźwięki wydawane przez spadające krople są ko-
jące, ciche, a potem opisuję to w PJM-ie.

DLACZEGO WSPÓŁPRACUJE PANI 
Z SURVIVALEM?

Nasza współpraca przebiega dzięki Fun-
dacji Katarynka. Dzięki tym działaniom przegląd 
sztuki jest dostępny zarówno dla osób niewido-
mych, jak i dla osób głuchych.

Ela Resler
tłumaczka 
na PJM
SURVIVAL na migi

KIEDY MAM KONTAKT Z OSOBAMI 
GŁUCHYMI, PODKREŚLAJĄ ONI, ŻE 
UŻYTKOWNICY JĘZYKA MIGOWEGO SĄ 
JEDNĄ Z NAJLICZNIEJSZYCH MNIEJ-
SZOŚCI JĘZYKOWYCH. WTEDY ZASTA-
NAWIAM SIĘ, KTO DO KOGO POWINIEN 
SIĘ DOSTOSOWAĆ. CZY WSZYSCY 
SŁYSZĄCY POWINNI ZNAĆ JĘZYK 
MIGOWY, CZY GŁUSI POWINNI W MIARĘ 
MOŻLIWOŚCI UCZYĆ SIĘ MÓWIĆ 
I POZOSTAWAĆ W ŚWIECIE DŹWIĘKU.

To trudne pytanie, bo dostrzegam wal-
kę i opór po jednej i drugiej stronie. Na pewno 
słyszący chcieliby, żeby to głusi się dostosowali, 
a głusi na odwrót. Bywa tak, że słyszący uczą się 
migowego, a głusi próbują także na różne sposo-
by się dostosować. Te dwa światy szukają możli-
wości skomunikowania się.

CZY JEST PANI MIŁOŚNICZKĄ 
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ?

Właściwie nie, ale SURVIVAL jest wy-
jątkowy, bo przedstawia sztukę w ciekawych 
miejscach, do których artysta musi niejako się 
dopasować. To połączenie sztuki współcze-
snej z przeszłością i historycznym obiektem 
jest bardzo zaskakujące i ciekawe. Wcześniej 
myślałam o SURVIVALU jako o obozie prze-
trwania, którego uczestnicy tarzają się w błocie. 
Nazwa przeglądu zmieniła moją perspektywę. 
Muszę nadmienić, że na Pafawag otworzyli się 
głusi, którzy mają wspomnienia związane z tym 
miejscem. Ludzie mówili mi, że pracowało tam 
wielu głuchych.

CZY WCZEŚNIEJ BYWAŁA PANI NA 
SURVIVALU JAKO WIDZKA?

Niestety nie. O przeglądzie sztuki dowie-
działam się przez przypadek, kiedy zostałam 
poproszona o przetłumaczenie oprowadzania 
kuratorskiego. Byłam zachwycona i zaskoczona, 
bo mieszkając ponad 30 lat we Wrocławiu, nie 
wiedziałam o istnieniu przepompowni. Okaza-
ło się, że jest to bardzo ciekawe i klimatyczne 
miejsce i dzięki temu mogłam też poznać tajne 
zakamarki Wrocławia. Wcześniej nigdy nie po-
myślałam, żeby tam pójść, bo zwykle to miejsce 

„majaczy w oddali”, wygląda bardzo przemysłowo. 
Miałam dzięki temu okazję pierwszy raz zoba-
czyć to miejsce.

FUNDACJA KATARYNKA POMAGA 
LUDZIOM GŁUCHYM I NIEWIDZĄCYM. 
TYMCZASEM SURVIVAL MA W SWOJEJ 
OFERCIE PRACE, KTÓRE USATYSFAK-
CJONUJĄ ZARÓWNO JEDNYCH, JAK 
I DRUGICH.

Tak, ale ci ludzie potrzebują nas, tłumaczy, 
by więcej dowiedzieć się o miejscu. Przecież dla 
każdego SURVIVALU ważna jest historia miejsca. 

To są ukryte, nieznane lokalizacje, a za ich po-
wstaniem stoją ludzie i znacząca dla Wrocławia 
historia, którą poznajemy podczas oprowadzań 
Ewy Pluty, tłumaczonych na PJM. Ewa robi to tak 
ciekawie i atrakcyjnie, z właściwą sobie natural-
nością, że chce się w tym uczestniczyć. Oprócz 
tego, że głusi mogą zobaczyć prace, mogą też 
dowiedzieć się czegoś więcej.

JEDNYM Z TWÓRCÓW PRAC W PRZE-
POMPOWNI BYŁ DANIEL KOTOWSKI — 
GŁUCHY ARTYSTA.

Pamiętam, że była to praca przygotowana 
w ramach sceny wideo.
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TO PARADOKSALNE, BO O ILE WIEM, 
W PAFAWAGU WIELE OSÓB TRACIŁO 
SŁUCH POD WPŁYWEM HAŁASU POD-
CZAS PRACY. DO TEJ PORY ZACHOWAŁY 
SIĘ ARTYKUŁY W GAZETKACH ROBOTNI-
CZYCH I ANEGDOTY O NIEPOSŁUSZNYM 
MĘŻU, KTÓRY NIE ODPOWIADA NA 
ZAWOŁANIE ŻONY, KIEDY TA PROSI 
O POMOC. WIĘC TO PARADOKSALNE, ŻE 
GŁUSI SĄ CIEKAWI TEGO MIEJSCA.

Powiem więcej, to miejsce głuchym dobrze 
się kojarzy.

JAK WYPADA SURVIVAL NA MAPIE 
DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB GŁUCHYCH 
WE WROCŁAWIU?

Powiem jedno, takich inicjatyw powinno 
być coraz więcej. Im więcej, tym lepiej. Space-
ry i oprowadzania tłumaczone na PJM są do-
brym zwiastunem.

A JAK ZAMIGAĆ SŁOWO SURVIVAL?
Na razie literujemy, ale możemy roz-

pisać konkurs w społeczności głuchych na 
znak SURVIVALU.

↑ 
Oprowadzanie dla osób  
z niepełnosprawnością wzroku /  
Tour for visually impaired people
SURVIVAL 19 

← 
Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej /  
Auditory Imagination Space
Alicja Patanowska
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 18



← ↑ 
Paraznaki / Parasigns
Joanna Jopkiewicz, Paweł Borkowski
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 11

Demontaż 
atrakcji
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CZYM SIĘ ZAJMUJESZ PODCZAS SURVI-
VALU? JAK POMAGASZ SURVIVALOWI 
W PRZETRWANIU?

Dla mnie założeniem tego przeglądu jest 
szaleństwo. Ja wiem, że każda edycja będzie 
wyzwaniem, nawet jeśli się wydaje, że będzie 
względnie spokojnie. Poza tym przyglądam się 
SURVIVALOWI stopniowo. Na moim pierwszym 
przeglądzie, na którym pracowałem, montowa-
łem multimedia. Nie wiedząc, co tam się będzie 
działo, pojechałem tam o dwunastej w dzień 
przed otwarciem, wyszedłem o pierwszej w nocy, 
zszokowany i pozbawiony odczucia upływu cza-
su czasu dopóty, dopóki kilka stanowisk multi-
medialnych nie zaczęło w pełni działać.

BO SZTUKA MUSI PRZETRWAĆ 
W KAŻDEJ PRZESTRZENI, NAWET JEŚLI 
BUNKIER JESZCZE NIE JEST MUZEUM 
WSPÓŁCZESNYM, A MOŻE ZWŁASZCZA 
JEŚLI JESZCZE NIE JEST.

Muszę jednak powiedzieć, że najbardziej 
wymagające edycje odbywały się w plenerze. 
Zamknięte przestrzenie są całością, nad którą 
można zapanować. Dla przykładu podam bul-
war Xawerego Dunikowskiego, który ma kilometr 
długości, a po nim chodzą rodziny z dziećmi. Ten 
teren był dla nas trudny do opanowania. Była 

taka praca Agnieszki Popek-Banach i Marcina 
Banacha po tytułem „Powodzi się”, którą tworzył 
napis ułożony z worków przeciwpowodziowych. 
Widzowie stwierdzili, że będą z tych liter układać 
coś innego. Napis okazał się pretekstem do za-
bawy i szybko zmienił się w „Pogodzi się”.

CZY TWÓRCY INSTALACJI POGODZILI 
SIĘ Z REINTERPRETACJĄ DOKONANĄ 
PRZEZ WIDZÓW?

Z perspektywy czasu nie było to złe, ale 
artyści mają różny stosunek do swoich dzieł. 
Czasami są bardziej, a czasami mniej przywią-
zani. Dla zobrazowania sytuacji powiem, że tam 
dochodzili jeszcze przypadkowi ludzie. Im się 
wydawało, że nic się nie 
stanie, jeśli wyrzucą śmieci 
do przypadkowego po-
jemnika, a tak naprawdę 
do pracy Szymona Wojtyły. 
Na przykład w Pafawagu mieliśmy dziurawy dach 
i sporo deszczu, który ciekł po ścianach i po pra-
cach. Kotłownia zamieniła się w jaskinię, a my 
musieliśmy zmienić miejsce ekspozycji prac.

Paweł Rogowski
producent 
SURVIVALU
Demontaż atrakcji

wystraszyć, a my nie jesteśmy w stanie zakleić 
każdej dziury, usunąć każdej śruby, która wysta-
je ze ściany. Możesz zrobić wszystko, co w two-
jej mocy, ale te przestrzenie są wymagające pod 
kątem bezpieczeństwa. Do tej pory nic się nie 
stało, bo my staramy się, jak możemy.

JAK CZĘSTO PODCZAS SURVIVALI 
WIDZOWIE MUSZĄ NOSIĆ KASKI?

Prawie nigdy. To się zdarzyło tylko w tro-
sce o bezpieczeństwo. Zalecono nam to, a my 
uznaliśmy, że to będzie w dodatku interesujące 
dla naszych gości.

KTÓRĄ Z PRAC ZAPAMIĘTASZ 
NA ZAWSZE?

Grupa ŁUHUU! tym razem postanowiła 
się zakopać w ziemi. Głowy performerek wy-
stawały z murawy i powiem szczerze, że czuję 
dyskomfort do tej pory. Pamiętam, że zamierza-
ły tkwić w ziemi dłużej, ale ludzie podchodzili do 
ich głów, które były jak piłki rzucone na trawie. 
Artystki czuły się niekomfortowo przez buty, 
które widziały na poziomie nosa.

Trudna była scena dźwiękowa budynku 
dawnego Wydziału Farmacji Akademii Medycz-
ne, ale do tej pory odbieram pozytywne komen-
tarze co do jakości tych prac. Jednak droga do 
tego efektu była trudna.

CZY WRÓŻYSZ SURVIVALOWI DŁUGĄ 
PRZYSZŁOŚĆ? CZY STARCZY OBIEK-
TÓW, BY MÓC REALIZOWAĆ PRZE-
GLĄD SZTUKI?

Nie odważyłbym się powiedzieć, że 
cokolwiek zagraża ciągłości SURVIVALU. Wciąż 
są obiekty i wydaje mi się, że nawet jeśli było już 
20 edycji, to jednak jest coraz łatwiej, bo ludzie 
i inwestorzy są bardziej otwarci.

TO JEST CIEKAWE, BO PRACE NIE DOŚĆ, 
ŻE SĄ PRZYGOTOWANE NIEKIEDY NA 
KONKRETNĄ ŚCIANĘ, TO JESZCZE 
KORESPONDUJĄ ZE SOBĄ. PRZEMIESZ-
CZENIE ICH MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE 
BĘDĄ SOBIE PRZESZKADZAŁY.

Przygotowanie takiej wystawy oznacza 
dostosowanie się do próśb kuratorów i poznanie 
wielu zależności. Można powiedzieć, że miesz-
kam w miejscu wystawy dwa tygodnie przed 
wernisażem. Znam te prace na pamięć. Znam ar-
tystów i wiem o nich wiele jeszcze przed przygo-
towaniem montażu.

NIE MA UCIECZKI OD SURVIVALU, 
PRAWDA?

Nie ma, bo nie chcę od tego procesu się 
odcinać. Muszę być w centrum kształtowania się 
tego wydarzenia. Wydaje mi się, że jeśli oddam 
pracę komuś innemu pod opiekę i zdarzy się to 
nawet na krótko, to stracę kontrolę nad częścią, 
która jest fragmentem całości, i bałbym się, że 
w efekcie stracę nad wszystkim kontrolę.

Z OPOWIEŚCI WIEM, ŻE KILKA RAZY  
NIE BYŁO KONTROLI NAD SZTUKĄ. 
GRUPA ŁUHUU! PODCZAS JEDNEGO 
Z DZIAŁAŃ PERFORMATYWNYCH 
ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA W PLEKSIGLASO- 
WYCH KUBIKACH NA KÓŁKACH. BYŁA  
TO PRACA „OBIEKT I, II, III, IV”. KTOŚ  
WYNIÓSŁ JEDEN Z KUBIKÓW Z ARTYST- 
KĄ W ŚRODKU NA TORY TRAMWAJOWE 
I ZROBIŁO SIĘ NIEBEZPIECZNIE.

Przypomina mi się inna sytuacja, kiedy 
sztuka zamienia się w życie. To była praca Toma-
sza Matuszaka „Ofelia”. W wodzie, przy bulwarze 
Dunikowskiego pływała kukła, która przypomi-
nała topielca. Instalacja była próbą odtworzenia 
słynnego obrazu Johna Everetta Millaisa o tym 
samym tytule. Widzowie dzwonili na policję, 
w obawie, że ktoś się topił. Ludzie mają prawo się 
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CO WROCŁAWSKI ŚWIAT SZTUKI DOSTAŁ 
OD SURVIVALU?

Mniej galeryjną przestrzeń dla sztuki. 
Ludzie odwiedzający i właściciele przestrzeni są 
otwarci na eksponowanie sztuki. Zdarza się, że 
prace zostają. Na przykład w Pafawagu została 
rakieta Tymka Bryndala.

CZY PROCES DEMONTAŻU JEST 
ŁATWIEJSZY OD MONTOWA-
NIA WYSTAWY?

Różnie to bywa. Jednak czasami właści-
cielowi nie zależy na idealnym oddaniu obiektu. 
Często trzeba zalepić dziury, podmalować ścia-
ny, zapłacić za szkody. Ciekawie było w budyn-
ku Farmacji. Tam zostały obiekty, które należały 
do właściciela obiektu, a które były pozostało-
ścią po działalności uczelni. Odwiedzający byli 
zainteresowani klamkami, szafkami, fiolkami. Ale 
też pracami, które miały być wyniesione, zanim 
ludzie wejdą po ewentualne obiekty należące do 
uniwersytetu. Niekiedy musiałem zabierać ko-
muś z bagażnika mimochodem wyniesioną pra-
cę. Szaleństwo.

SURVIVAL NIE ZAWSZE BYŁ TWOJĄ 
PRACĄ. BYWAŁEŚ TEŻ JAKO WIDZ 
NA PRZEGLĄDZIE?

Tak, odkąd pamiętam. Od zawsze przyjaź-
nię się z ekipą Art Transparentu. Nawet jeśli nie 
jestem w pracy podczas SURVIVALU, zawsze 
zastanawiam się, jak dana praca została zrobio-
na i zamontowana. Nie podejrzewam, żeby mi 
to przeszło.

CZEGO ŻYCZYSZ SURVIVALOWI 
NA DWUDZIESTKĘ?

Kolejnych dwudziestu lat.

↑ 
Bez tytułu (mech) / Untitled (Moss)
Anna Maria Brandys, Magdalena Kleszyńska
fot. / photo: Peter Kreibich
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kuratorka ze 
stowarzyszenia 
VHDG,  
Leeuwarden, 
Holandia
Przestrzeń rezonująca

w swojej pracy skupił się na akustycznych moż-
liwościach tej przestrzeni. W efekcie powstała 
kompozycja, którą wykonał Chór Politechniki 
Wrocławskiej. Był to projekt „Wydźwięki”. Do-
świadczaliśmy niedawno spin-offu tego wyda-
rzenia. Dla mnie jako kuratorki było to niezwykłe 
doświadczenie, by móc pracować w tak niety-
powej lokalizacji nad stworzeniem czterech in-
stalacji holenderskich artystów. Po raz pierwszy 
współpracowałam wtedy także z Natalią Pa-
payevą. W 2021 roku miałam też okazję odwie-
dzić edycję SURVIVALU w Pafawagu. Po czasie 
pandemii to było wspaniałe doznanie. Teraz 
to rzadkość, móc zobaczyć tak świeże prace. 
Doświadczyć ich z innymi ludźmi i móc o nich 
porozmawiać. Dzięki SURVIVALOWI uczestni-
czyłam w spotkaniach panelowych, podczas 
których miałam okazję poznać nowych ludzi.

CZY BUDYNEK BYŁ TWOIM ZDANIEM 
WYZWANIEM DLA ARTYSTÓW?

Myślę, że tak. Wyzwaniem było także móc 
zobaczyć, co kryje się za brudnym, starym szpi-
talem. Myślę, że zobaczyli to coś artyści, któ-
rych wyselekcjonowaliśmy.

KTÓRA PRACA ZAPADŁA CI 
W PAMIĘĆ NAJMOCNIEJ?

Myślę, że film Horacego Muszyńskiego 
zatytułowany „Kishonia”. Pamiętam tę pracę 
także z tego powodu, że 
była ona świetnie wyeks-
ponowana. Film był wy-
świetlany w niezwykłym 
pomieszczeniu, w sali 
operacyjnej, co nadawało jej jakby futurystycz-
ny charakter. Później mogłam ją jeszcze lepiej 
zrozumieć, dzięki kontaktowi z artystą. Pobyt 
we Wrocławiu był dla mnie szansą na poznanie 
artystów, którzy następnie mieli okazję uczest-
niczyć w moich projektach w Holandii — na 
przykład w mobilnej rezydencji, będącej stałym 

KIEDY ZACZĘŁA SIĘ TWOJA PRZYGODA 
ZWIĄZANA Z SURVIVALEM?

Moje pierwsze zetknięcie z SURVIVALEM 
to grudzień 2017 roku. Wtedy poznałam Karoli-
nę i Gosię. Tworzyłyśmy wówczas projekt, nad 
którym miałyśmy wspólnie w przyszłości pra-
cować: chodziło o rezydencje polskich artystów 
w Holandii. To był czas, kiedy Leeuwarden przy-
gotowywało się do objęcia tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury. Stało się to punktem stycznym 
dla współpracy z Wrocławiem. Następnie odbyły 
się rezydencje naszych artystów w Polsce, a nie-
co później 17. SURVIVAL 
w 2019 roku, podczas któ-
rego kilku holenderskich 
twórców zaprezentowało 
swoje prace. Dziś mogę 
je wspominać, biorąc do ręki katalog przygoto-
wany po wystawie w szpitalu przy alei Wiśniowej. 
To zabawne, ale my dotąd nie zwykliśmy przygo-
towywać katalogów. To świetny pomysł, bo więk-
szość instalacji site specific jest nietrwała, na 
zawsze znika. Dzięki katalogowi mam pamiątkę.

JAK PAMIĘTASZ MIEJSCE NA WIŚNIO-
WEJ? KIEDY PIERWSZY RAZ MIAŁAŚ 
OKAZJĘ JE ZOBACZYĆ?

Byłam tam w styczniu. Oprócz tego, że 
było zimno, pamiętam, że odwiedzałam to miej-
sce wraz z teamem kuratorów. Reakcje na tę 
przestrzeń były różne. Niektórzy z nas czuli się 
odrobinę niekomfortowo. Wszystko przez świa-
domość, że byliśmy w szpitalu. Każdy z nas wiąże 
z podobnym miejscem jakąś osobistą historię. 
Pamiętam basen i piwnicę. Wspominam także 
nasze rozmowy związane z tematem i słowem 

„utajone”. Zastanawialiśmy się, jak dosłownie 
można je zinterpretować i na jakich poziomach 
może rezonować. Myślałam o architekturze, o tej 
przestrzeni. Zaczęłam więc szukać artystów, któ-
rzy zderzają swoje praktyki twórcze z architektu-
rą. Znalazłam wtedy artystę dźwiękowego, który 
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elementem programu stowarzyszenia VHDG. 
We Wrocławiu zobaczyłam tę zaskakującą wi-
deo-instalację Horacego z przeskalowanymi 
kiszonymi ogórkami i byłam nią tak bardzo zain-
trygowana, że od razu chciałam skontaktować 
się z jej autorem. Przez kilka miesięcy rozmawia-
liśmy z Horacym na Skypie. Finalnie zaprosiłam 
Horacego na pobyt rezydencyjny w Leeuwarden, 
a efektem jego pobytu jest kolejna praca wideo 
pt. „Rixt”.

CZY UDZIAŁ W SURVIVALU WYMAGA 
SPECJALNEGO PRZYGOTOWANIA, 
ZDOBYCIA WIEDZY HISTORYCZNEJ 
O PRZESTRZENI?

Tak, warto wiedzieć więcej. Jako kurator-
ka poznałam historię budynku szpitala przy alei 
Wiśniowej we Wrocławiu oraz jego funkcje, nim 
przystąpiłam do dalszej w nim pracy z artysta-
mi. Wydaje mi się, że to, czego szukam w sztu-
ce, to sens, który powstaje w zderzeniu działania 
artystycznego z przestrzenią. Dlatego ważnym 
kontekstem jest także ten historyczny. Spotkanie 
z Ewą Plutą było dla mnie niesamowicie ważne. 
A opowieść Małgorzaty o możliwych interpreta-
cjach tematu 17. SURVIVALU była czymś więcej 
niż tylko tym, co było zawarte w tekście kurator-
skim. To było świetne doświadczenie i bardzo 
cieszę się, że dostałam tę szansę.



↑ 
Loser
The Krasnals
fot. / photo: Peter Kreibich
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Capitalism and Schizophrenia
Krzysztof Furtas
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PIERWSZY SURVIVAL?
Musiałem zajrzeć do maili sprzed 15 lat. 

Wynika z nich, że mój pierwszy SURVIVAL to ten 
w roku 2006 na Dworcu Głównym. Jako tłumacz 
po raz pierwszy pracowałem przy kolejnym 
SURVIVALU na placu Teatralnym, to była  
5. edycja.

SURVIVAL JEST PRZEGLĄDEM SZTUKI, 
KTÓRY ZACZYNA SIĘ OD SŁOWA. ZANIM 
MIEJSCE PRZEPEŁNI SIĘ SZTUKĄ, 
POJAWIA SIĘ HASŁO, NP. „KAPITAŁ”, 
„WASTE LAND”, „NIGDZIE STĄD 
NIE POJEDZIECIE”.

To jedne z łatwiejszych haseł i najmniej 
kłopotliwych do tłumaczenia. Wśród najtrudniej-
szych było „Rozwarstwienie”. To był 15. SURVI-
VAL, który odbywał się w budynku Audytorium 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Znalezienie angielskiego słowa dla rozwarstwie-
nia było wyzwaniem, bo wymagało określenia, 
o jakie rozwarstwienie chodzi. Pamiętam też dys-
kusję wokół motta SURVIVALU z 2016 roku, czyli 
hasła „Warsztat pracy”. To motto jest dwuznacz-
ne, dlatego mieliśmy problem z wyborem punktu 
odniesienia. Zastanawialiśmy się, czy ma odnosić 
się do miejsca, czy do działań artystycznych.

Karol Waniek
tłumacz
Wieloznaczność Pamiętam też performance Moniki Ko-

niecznej, która wielokrotnie przygotowywała 
prace dla SURVIVALU. Najbardziej zapadł mi 
w pamięć jej performance z Eweliną Ciszewską. 
Artystki przygotowały ucztę dla mieszkańców 
Dzielnicy Czterech Świątyń. Niemal zamieszka-
ły w niewyremontowanych budynkach Romów 
i próbowały dotrzeć do swoich bohaterów, zdo-
być ich zaufanie. W końcu zyskały akcepta-
cję starszyzny.

WRÓĆMY DO POZNAWANIA PRACY NA 
PODSTAWIE SŁOWA, ZANIM JESZCZE 
ZOSTANIE ONA ZREALIZOWANA. 
PERFORMANCE GRUPY ŁUHUU! 
POD TYTUŁEM „4:0” MIAŁ SWÓJ OPIS, 
KTÓREGO FRAGMENT BRZMIAŁ TAK: 
PRACA TA BAZUJE NA AMBIWALENCJI 
PODKREŚLAJĄCEJ RELACJE WŁADZY. 
JESTEM CIEKAWA, JAKI PROCES 
MYŚLOWY TOWARZYSZY TŁUMACZOWI 
PODCZAS WERYFIKACJI TEGO OPISU 
Z PERFORMANCE’EM, KTÓREGO NIE DA 
SIĘ DOKŁADNIE OPISAĆ, BO NIE DO 
KOŃCA WIADOMO, CO SIĘ WYDARZY 
PODCZAS REALIZACJI.

Muszę powiedzieć, że niedawno w moim 
komputerze pojawił się piętnasty katalog zwią-
zany z SURVIVALEM. Tym razem ma on datę: 
2022. Najpierw powstaje tłumaczenie opisu 
miejsca, tematu SURVIVALI, żeby artyści mogli 
wysyłać propozycje swoich realizacji. Drugim 
etapem jest przygotowanie tłumaczeń tabliczek 
z opisami prac. Każda praca ma swój opis po 
angielsku, więc na wiosnę przygotowuję ich tłu-
maczenia. Potem czekam już na koniec czerwca, 
kiedy zawsze z wyjątkiem zeszłego roku odby-
wa się Przegląd Sztuki SURVIVAL. Mamy wiosnę 
lub lato, czyli najprzyjemniejszą część roku, któ-
ra zbiega się z tym wyjątkowym wydarzeniem. 
Wtedy uczestniczę w nim jako widz. Od 15 lat by-
wam na SURVIVALU z żoną. Jesteśmy zwykle 

BARDZO LUBIĘ HASŁO „UTAJONE”.  
TO PRZECIEŻ NIE TO SAMO, CO „TAJNE”.

Zdecydowanie. Przetłumaczyliśmy to jako 
concealed, czyli ukryte, zatajone, zamaskowane.

SURVIVAL OD POCZĄTKU SWOJEGO 
ISTNIENIA ZWIĄZANY JEST ZE ZWRO-
TEM: SZTUKA MOŻE PRZETRWAĆ 
W KAŻDEJ PRZESTRZENI. CHYBA KAŻDE 
Z KOLEJNYCH MIEJSC PRZESZŁO TEN 
TEST SATYSFAKCJONUJĄCO.

Zdecydowanie, jest to podstawowe zało-
żenie. Dzięki SURVIVALOWI zwiedziłem kawał 
miasta głównie jako widz. Moja praca nad tłuma-
czeniem sztuki odbywa się zza biurka. Jeszcze 
przed przeglądem dostaję opisy prac i teksty 
do katalogu.

PERSPEKTYWA POZNAWANIA PRACY 
NA SURVIVALU Z POZIOMU SŁOWA 
WYDAJE SIĘ CIEKAWA. NA PEWNO BAR-
DZO TAJEMNICZA.

Opisy prac, informacja o autorze i po-
ruszane w pracach wątki są ułatwieniem dla 
odwiedzających. Jednak tłumaczenie opisów 
nie powoduje, że omija mnie efekt zaskoczenia. 
Kiedy zwiedzam wystawę, staram się zlokalizo-
wać daną pracę, co nie zawsze jest łatwe. Tak to 
wygląda od 15 lat i niewiele się zmieniło. Zresztą 
można się z poszczególnymi pracami zapoznać, 
przeglądając archiwum Fundacji Art Transparent. 
Widać wtedy wyraźnie, że nazwiska artystów 
i prac nierzadko się powtarzają. Na przykład gru-
pa performerek ŁUHUU! Pamiętam pracę, kiedy 
artystki huśtały się na Dworcu Głównym. W 2012 
roku, podczas Euro, na stadionie „Oławka” zako-
pały się w trawie, w murawie boiska. Wystawały 
stamtąd tylko ich głowy. Robiło to wrażenie, bo 
głowy artystek przypominały piłki. Wyobraźmy 
sobie, jak przechadzam się po terenie SURVIVA-
LU, nagle patrzę… a tu ludzka głowa.



↑ 
Topografia semantyki /  
Topography of Semantics
Stanisław Dróżdż 
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive
SURVIVAL 5

↑ 
Podwójnie, potrójnie / Double, Triple…
Kalina Wińska
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive
SURVIVAL 5

↑ 
ul. Dominiki Łabądź /  
Dominika Łabądź Street
fot. / photo: z archiwum fundacji  
Art Transparent / Art Transparent  
foundation archive
SURVIVAL 5
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MYŚLĘ, ŻE DZIĘKI SURVIVALOWI NIE 
POWSTAŁBY TAK WNIKLIWY OPIS HISTO-
RII WROCŁAWIA. TO WYDARZENIE PISZE 
DOKŁADNIEJSZĄ HISTORIĘ, DZIĘKI 
NAŁOŻENIU NA MIEJSCA ARTYSTYCZ-
NEGO FILTRA.

Oczywiście. Wiem zdecydowanie więcej 
o Wrocławiu, w którym mieszkam od czasów 
studenckich. SURVIVAL pisze historię namacal-
ną. Kiedy wchodzimy do tych przestrzeni, czę-
sto do opuszczonych, porzuconych obiektów, 
historia toczy się na naszych oczach. Miejsca, 
w których odbywa się przegląd, przestają funk-
cjonować niedługo przed otwarciem wystawy. 
W niektórych miejscach widać kalendarze, któ-
rych niedawno ktoś używał, porzucone biur-
ka, przedmioty codziennego użytku. Pamiętam, 
że w Fabryce Automatów Tokarskich jednym 
z przewodników był pan, który do niedawna pra-
cował w Facie.

TO BYŁ PAN ZYGMUNT, KTÓRY PRZEPRA-
COWAŁ NA TOKARCE KILKADZIESIĄT LAT, 
A POTEM ZAINTERESOWAŁ SIĘ SZTUKĄ 
I STAŁ SIĘ PRZYJACIELEM SURVIVALU.

SURVIVAL jest cezurą związaną z miej-
scem, które tworzyło historię Wrocławia. Naj-
pierw jest historyczny obiekt, potem wjeżdża do 
niego sztuka, a potem pojawia się nowe życie bu-
dynków, do których wchodzą z kolei inwestorzy. 
I zaczyna się nowy rozdział dla miejsca i miasta.

Dobra sztuka zaciekawi każdego, nawet 
kogoś, kto nie jest miłośnikiem i znawcą. Prace 
na SURVIVALU oddziałują na kilku poziomach. 
Jedni docenią same instalacje, inni połączą je 
z historią, jeszcze inni zachwycą się miejscem 
ekspozycji. SURVIVAL jest wieloznaczny, jak 
wieloznaczne bywają hasła. W ten sposób każdy 
może znaleźć tam coś dla siebie.

na otwarciu przeglądu na wernisażu. Przez te 15 
lat poznałem w ten sposób wiele osób, wiele też 
zachęciłem do udziału w wydarzeniu. Opowia-
dam o tej idei moim uczniom. Niektórzy przycho-
dzą na przegląd. Piątek i otwarcie SURVIVALU 
jest dla mnie wydarzeniem towarzyskim. Nato-
miast proces wnikliwego oglądania prac zaczyna 
się dla mnie w sobotę i niedzielę oraz podczas 
oprowadzań kuratorskich. Owszem, wiem mniej 
więcej, o czym są prace, tłumaczyłem prze-
cież ich opisy, ale w praktyce okazuje się, że nie 
wszystkie jestem w stanie znaleźć. Czytając 
opisy, nie tyle wyobrażam sobie prace, ile sta-
ram się uzmysłowić, co słowa zawarte w tych 
tekstach wyrażają. Często tytuły prac są swego 
rodzaju grą słów, bywają dwuznaczne. Przy okazji 
tłumaczenia pozostaję w kontakcie z Michałem 
Bieńkiem, który opisuje mi, jak będzie wyglądała 
dana praca.

NIEDOPOWIEDZENIA BUDUJĄ  
CIEKAWOŚĆ.

Dlatego co roku stawiam się na SURVIVA-
LU, żeby zaspokoić tę ciekawość.

OCZYWISTE JEST TO, ŻE UDAJE SIĘ 
ZAPEWNIĆ PRZETRWANIE SZTUKI 
W KAŻDEJ PRZESTRZENI, ALE CIEKAWY 
JEST ROZWÓJ SURVIVALU.

Dzięki temu wiele uczę się o sztuce współ-
czesnej. To chyba możliwe po zobaczeniu kil-
kuset prac w ciągu 15 lat. Czasem śmieję się, że 
nie pamiętam, kiedy SURVIVAL był przeglądem 
młodej sztuki… i stał się po prostu przeglądem 
sztuki. Rozwinęło się samo wydarzenie, artyści 
tworzący sztukę site specific, bardziej świadomi 
są widzowie.



↑ 
Struny snu – muzyka na EEG solo /  
Sleep Strings – Music for Solo EEG
Beniamin Głuszek 
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 17

→ 
Bez tytułu / Untitled
Patrycja Dąbrowska
fot. / photo: Katarzyna Kondratczyk
SURVIVAL 8

Jedyny
kontakt
ze sztuką



↑ 
Punkt: (nie)możliwość podróży /  
Point: (Im)possibility of Travel
Michał Bieniek
fot. / photo: Michał Bieniek
SURVIVAL 4

→ 
4:0
Grupa ŁUHUU!
fot. / photo: Justyna Fedec
SURVIVAL 10
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PIERWSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE 
Z SURVIVALEM TO…?

Dworzec Główny i wiele pracy. Musieliśmy 
w nocy montować wystawę. Jedna z prac, która 
miała formę samolotu, miała być wyekspono-
wana przy głównej tablicy. Nie było możliwości, 
aby zrobić to w ciągu dnia. Pamiętam pracę przy 
suficie, wieszanie linek. Niesamowitym utrudnie-
niem był brak swobody. Trzeba było mieć oczy 
dookoła głowy, bo tam ciągle byli ludzie. Mieli-
śmy na przykład załatwić podnośnik, ale żeby 
tam wjechał, trzeba było zdobyć różne pozwo-
lenia. Te kilkanaście lat temu to był problem. 
Załatwienie odpowiednego podnośnika, który 
miałby wjechać przez drzwi główne, było wyczy-
nem. Na co dzień zajmuję się remontami miesz-
kań, więc praca nad SURVIVALEM jest dla mnie 
zawsze odskocznią.

CZY ZDARZA SIĘ PANU BYĆ NA WYSTA-
WACH PODCZAS SURVIVALU?

Nie, nie. Byłem jedynie w Schronie Strze-
gomskim. Mieliśmy tam problem z dostawą prą-
du podczas trwania SURVIVALU.

Mariusz Zadorożny
montażysta 
SURVIVALU
Jedyny kontakt ze sztuką

CZY FONTANNA SKŁADAJĄCA SIĘ 
NA PRACĘ KORNELII DZIKOWSKIEJ 
W FABRYCE AUTOMATÓW TOKARSKICH 
ZAWSZE TAM BYŁA?

Musieliśmy zamontować pompy w tej fon-
tannie i utopiłem w niej wiertarkę podczas pracy. 
FAT ciągle działał, więc pracowało się podobnie 
jak na Dworcu Głównym.

SURVIVAL DAJE MOŻLIWOŚĆ 
ODWIEDZENIA MIEJSC NIEDO-
STĘPNYCH, OTWARTYCH TYLKO NA 
POTRZEBĘ WYSTAWY.

Tak. Nigdy nie zapomnę basenu w daw-
nym Szpitalu Kolejowym. Zwyczajnie bym tam 
nie trafił, gdyby nie SURVIVAL. Muszę przyznać, 
że była to dość ciekawa przestrzeń.

CZY SURVIVAL JEST DLA PANA WAŻNYM 
WYZWANIEM ZAWODOWYM?

Zajmuję się na co dzień remontami. Trak-
tuję SURVIVAL jako odskocznię. Staram się 
nie mówić, że się nie da, tylko szukam wyjścia 
z sytuacji. Zdarzały mi się podczas SURVIVA-
LU różne ciekawe sytuacje, na przykład prze-
rabianie pracy w konsultacji z artystą, bo moja 
wiedza techniczna sprawiała, ze coś można było 
poprawić, zrobić lepiej. SURVIVAL to mój jedyny 
kontakt ze sztuką.

CO SIĘ ZDARZYŁO?
Ktoś z odwiedzających wyłączył prąd 

i wyszedł. W schronie zrobiło się ciemno, a było 
tam wiele osób. Musiałem szybko zlokalizo-
wać awarię.

SAMA NIE WIEM, CO GORSZE: WYŁĄ-
CZENIE PRĄDU CZY KRADZIEŻ PRACY.

Czasem po prostu artyści bywają proble-
matyczni. Nie przychodzą na czas, albo przycho-
dzą wszyscy jednocześnie.

OGLĄDAJĄC ZDJĘCIA Z SURVIVALU 
W 2012 ROKU, ZASTANAWIAŁAM SIĘ, JAK 
ARTYSTKI Z GRUPY ŁUHUU! ZOSTAŁY 
ZAKOPANE W ZIEMI.

Wykopanie dołu to nie jest żadna filozo-
fia, ale trzeba to było tak zaprojektować, by było 
bezpieczne i w miarę komfortowe dla artystek. 
W wykopanych dołach umieściliśmy kartonowe 
rury o średnicy około 80 centymetrów. Artystki 
stały w ich wnętrzu, nie mając kontaktu z zie-
mią dookoła. Na szyje założyliśmy im kartono-
we krążki i przykryliśmy je trawą. Przypominam 
sobie też sytuację kradzieży. W nocy skradziono 
banery, które były pracą Doroty Nieznalskiej.
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na poprzedniej stronie / on the previous page

LUXUS BUDUJE POLSKĘ / LUXUS PODNOSI POLSKĘ / 
LUXUS BUILDS POLAND / LUXUS RAISES POLAND
Grupa LUXUS 
fot. / photo: Małgorzata Kujda
SURVIVAL 14

Jubilee publication
SURVIVAL  
Art Review
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Michał Bieniek 
“20 × 20”

This book accompanies the twentieth jubilee edition 
of the SURVIVAL Art Review in Wrocław – currently the largest and 
oldest continuously functioning festival of art in public space in Po-
land. It is therefore no coincidence that it consists of exactly twenty 
interviews that shed light on the history of the review, and thus on 
the history of art in the public space of Poland in recent decades 
in general. In her conversations with the voivode, university rectors, 
curators, artists, heads of various institutions, a producer, an assem-
bler, activists and volunteers, Beata Kwiatkowska, a radio journalist 
and sound artist, asks about strategies of presenting art outside tra-
ditional exhibition institutions, but also about various reactions to it 
and very subjective perspectives. What these interviews highlight 
is the scale and complexity of the negotiation processes necessary 
for an event like that to occur at all. Therefore, this book is perhaps 
the first step in creating a compendium that might prove useful in 
planning similar activities in the future.
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the work on site. Dorota Nieznalska’s 
work Crime in the air-raid shelter 
in Plac Strzegomski made a huge 
impression on me. It corresponded 
with the beating heart — Grzegorz 
Łoznikow’s sound installation The 
Heart of the Bunker. From this edi-
tion on, the works started to evolve, 
I think. Something changed, they be-
came stronger.

YOU MENTIONED WORKING 
IN A GALLERY. WHAT IS THE 
DIFFERENCE BETWEEN 
VIEWING WORKS IN THE WHITE 
CUBE AND SHOWING THEM 
AT SURVIVAL?

The difference is huge. One of my 
tasks during SURVIVAL is to draw 
up contracts. Various safety clauses 
have to be included in them. This 
doesn’t happen often in a regular 
gallery. The difference is also in the 
target group. In a gallery, it’s harder 
for us to reach new people. Usually 
the same faces appear, people who 
are mainly art-oriented. SURVIV-
AL is also attended by residents 
of the areas where it’s held. During 
the review, art leaves the traditional 
framework and comes to life.

VISITORS TO THE REVIEW, 
ARTISTS AND CURATORS 
ALIKE MAY BE SURPRISED BY 
THE UNPREDICTABLE VENUE 
WHERE ART IS SUPPOSED 
TO SURVIVE.

The curators select the works, 
but their impact is created on the 
spot. It’s a huge effort to display 
works in these difficult spaces. No-
body really knows how it will turn 
out. Only the final stage gives you an 
idea of   how the work will look and 
relate to the venue.

I was working in an art gallery, the 
same people always came to us. In 
the case of SURVIVAL, I’m sur-
prised by the audience. I don’t know 
whom to expect, but I do know that 
anyone can come. The visitors don’t 
need any special knowledge. Par-
ents come with even the youngest 
children. For me, the most valuable 
thing is the possibility to discover 
new places in Wrocław. The places 
where SURVIVAL is held are often 
devastated, surely no one could 
enter them on their own. Thanks 
to the ART TRANSPARENT Foun-
dation, it’s possible. This was the 
case in the Four Domes Pavilion, the 
hospital at Wiśniowa, the Medical 
Academy building, in which you felt 
as if the students had left five min-
utes before. In such interiors artists 
can perfectly adapt to the space, 
which makes a colossal impression. 
My perspective of working with the 
festival is different than the cura-
tors’. I prepare contracts with artists 
and settle the entire project. I first 
get to know the intentions, descrip-
tions and assumptions of the project 
through texts and documents. It’s 
very interesting to verify the de-
scriptions with the visualisations of 

WHEN AND WHERE DID YOU 
FIRST LEARN THAT “SURVIVAL” 
CAN HAVE A DIFFERENT 
MEANING THAN THE DICTION-
ARY DEFINITION?

It was 2006 and the Central Rail-
way Station. I distinctly remember 
this SURVIVAL. It was then that I met 
Michał Bieniek and joined the team 
on behalf of the Academy of Fine 
Arts, where I work. I found it amaz-
ing that people who had barely got 
off trains could have contact with art 
and see such extraordinary works. 
I’m still impressed by the perfor-
mance of the ŁUHUU! group, when 
the artists in white, sheer dresses 
were swinging under the ceiling of 
the station hall.

WHEN I GO TO SURVIVAL, 
I HAVE NO EXPECTATIONS. 
SURPRISE IS THEREFORE 
ONE OF THE PRINCIPLES OF 
THE REVIEW.

It’s done masterfully. I still can’t 
believe how it was possible to or-
ganise such a large event among 
travellers. The audience of this fes-
tival is completely indefinable. They 
aren’t the usual gallery-goers, or at 
least they are in a minority. When 

IN YOUR OPINION, WHAT WAS 
THE GREATEST ARTISTIC 
SURPRISE DURING SURVIVAL?

The work by the ŁUHUU! art-
ists at the Oławka stadium. These 
four heads sticking out of the pitch 
had to provoke a reaction from the 
audience. It was a strong, provoca-
tive work. Besides, members of the 
ŁUHUU! group usually based their 
actions on such provocations. I also 
liked Kama Sokolnicka’s work About 
Hans Poelzig. It was an amazing 
installation, consisting of a peep-
hole in the wall through which you 
could make a journey into the past. 
We looked through it and travelled 
a century back, because on the 
other side there were men wearing 
clothes from the beginning of the 
20th century. If I were to choose the 
most spectacular place, it would 
have to be the train station.

DO YOU HAVE ANY WISHES FOR 
SURVIVAL AS IT TURNS 20?

I wish the organisers a lot of per-
severance so that the review can ex-
ist in our city, discover new spaces, 
make it possible for new artists to 
present their works. I hope the situ-
ation in Poland will become more fa-
vourable for artists so that they can 
work freely. It’s good that the ART 
TRANSPARENT Foundation exists. 
I admire these people. And I support 
them a lot.

Room for surprise 
Anna Czajka
Head of the Project Section,  
Academy of Art and Design in Wrocław 
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I don’t know why I did it. I guess 
it must’ve been an impulse from 
above, but in the end I erased the 
photos. I took a lot of photos during 
the next edition of SURVIVAL, but it 
was already part of my duties then.

SO YOU FINALLY MANAGED TO 
BECOME A VOLUNTEER?

Yes, I filled out the application 
and submitted it as soon as it was 
possible and became a volunteer at 
the hospital in Wiśniowa. Apart from 
keeping an eye on the exhibition, 
I took photos, mainly during the as-
sembly of works. I could observe the 
artists while they were working and 
get to know them. They were avail-
able to talk. Interaction with them 
was interesting. One of the artists 
was with her dog during the assem-
bly. I looked after the dog, and then 
I did it again a few more times. I also 
found out that one work was created 
spontaneously by people dealing 
with technical matters. It was an 
untitled work, a sound installation 
made by Paweł Kreis and Michał 
Michałczak. The catalogue reads: 

“anonymous artists secretly and 
unexpectedly placed their installa-
tion in one of the rooms.” The artists 
revealed themselves only during the 
festival, and their object filled the 
room with white noise.

SO ANYTHING GOES IF YOU 
WANT TO GET INTO SURVIVAL?

You can even develop pro-
fessionally. I was a volunteer and 
now I’ve become an intern. I study 
photography and I could com-
bine my education with my work 
at SURVIVAL.

A RECORD NUMBER OF WORKS 
WAS PREPARED FOR THAT 
EDITION, WHICH WAS HELD 
UNDER THE MOTTO CAPITAL.

I remember Monika Aleksand-
rowicz’s installation ACCESS CODE 
4096. The work consisted of 12 light 
switches. The eponymous number 
4096 was the number of possible 
combinations to turn on the lamp. 

The work was a metaphorical visual-
isation of the road to success.

THERE WAS ALSO ANOTHER 
WORK WITH LIGHT BULBS, 
A SOUND INSTALLATION 
ILLUSTRATING THE VOLATILITY 
OF BITCOIN. THE DYNAMICS 
OF CHANGE WAS EXPRESSED 
BY THE SOUND OF COINS THAT 
SWITCHED ON THE LIGHT BULB.

I remember one more work, an 
installation consisting of a statue of 
the Virgin Mary and a jar of Nutel-
la. It caught my attention because 
a security guard was constantly 
keeping an eye on. Apparently, it 
was not allowed to photograph it, 
but I somehow kept returning to this 
place. There was one time when the 
watchperson was gone, and maybe 
I shouldn’t say it, but I took a picture. 

YOUR FIRST SURVIVAL MEM-
ORY IS…?

The Chemistry Auditorium. 
I remember that at the beginning 
I treated SURVIVAL like an event-
key to inaccessible locations. The 
building made a great impression 
on me. I remember the work Plant 
Observatory by Agata Ciastoń and 
Paweł Bąkowski. It was the only in-
stallation that I photographed with 
my phone. Then I found the picture 
in an old folder.

IT WAS A WORK CONSISTING 
OF POTTED PLANTS FOUND IN 
THIS BUILDING. THE ARTISTS 
ONLY PROVIDED THEM WITH 
A NEW CONTEXT. HOWEVER, 
THE WORK WAS VERY 
SITE-SPECIFIC.

I have always found inaccessible 
buildings most fascinating. Interest 
in art came later. I became a vol-
unteer mainly to visit inaccessible 
places. Once I’d made up my mind to 
cooperate with the review, I missed 
the deadline for recruiting volun-
teers by one day. So I came to SUR-
VIVAL at the Wallenberg-Pachaly 
Palace like everyone else.

THE ARTISTS PENETRATED 
THE BUILDING TISSUE VERY 
DEEPLY, RETELLING ITS HIS-
TORY THROUGH SITE-SPECIFIC 
ART. HAVE YOU LEARNT NEW 
HISTORICAL FACTS THANKS TO 
THE ARTISTS’ WORKS?

There were some facts that we 
didn’t know about. Although we 
usually do historical research, in this 
case, thanks to Ewa Pluta’s guided 
tours, some new and very interesting 
information appeared — it expand-
ed our own research. One of such 
unique facts was that Ludwig Gutt-
mann worked here. He was a Jewish 
doctor who moved to England after 
the war, treated disabled soldiers 
there and started the Paralympic 
Games. We have been hosting art in 
our spaces for a long time, but usu-
ally these projects are very different 
from those presented at SURVIVAL. 
They are mainly sculptures, some-
times installations. I am convinced 
that because we hosted SURVIVAL, 
our team has developed a sensitiv-
ity to art.

DID THE EXHIBITION IN THE 
FORMER HOSPITAL ENCOUR-
AGE YOU TO VISIT SURVIVAL 
EVERY YEAR?

I visited Pafawag. There, the host 
was Zbigniew Maćków, who rede-
signed the building in Wiśniowa.

DID ANY OF THE WORKS IN 
PAFAWAG MAKE A BIG IMPRES-
SION ON YOU?

There was a sound installation 
by Wiktoria Tofan — a lullaby. It 
could also be perceived through 
sound vibrations.

SURVIVAL. It was originally given by 
the Choir of Wrocław University of 
Science and Technology as part of 
an action proposed by a Dutch artist 
examining the relationship between 
sound and architecture. Together 
with an invited composer, the Dutch 
artist wrote a work in three acts, and 
the concert was performed in three 
rooms. It was a very emotional ren-
dition. It was also unique, because it 
resonated in spaces that will change 
in connection with the revitalisation 
of the former hospital buildings, and 
thus their acoustics will also change.

WHAT DID YOU THINK ONCE 
THE SPACES OF THE FORMER 
RAILWAY HOSPITAL WERE 
TRANSFORMED BY ARTISTS?

There were a lot of works. Some 
of them were terrifying, some simply 
beautiful, others made you think. 
However, I think diversity is very im-
portant. I saw the artists’ incredible 
commitment to changing this space. 
As a member of the audience, I was 
focused and interested, and the 
works gave me a lot of satisfaction.

HOW DID YOU REACT TO 
THE PROPOSED COOPER-
ATION WITH THE SURVIVAL 
ART REVIEW?

My initial reaction was that it 
would cause us some additional 
trouble, but it’s an interesting initia-
tive, so it’s worth supporting. Maybe 
it’s a bit unusual, but it was due to 
the fact that my first contact with 
SURVIVAL was connected with a re-
quest to make the venue available. 
I was aware of the potential risks 
and a number of security issues that 
would need to be addressed. It was 
also important whether and how this 
artistic venture fits into the vision of 
our design for the former hospital in 
Wiśniowa Street. Michał and Karo-
lina made an excellent impression 
and this ultimately influenced the 
decision to start cooperation.

ARE THERE ANY TRACES 
OF SURVIVAL IN THE 
BUILDING THAT IS BEING 
REPURPOSED AS PART OF 
YOUR INVESTMENT?

Just a handful — a few painting 
interventions on the walls. How-
ever, we repeated the performa-
tive concert that took place during 

Photographic  
memory
Katarzyna Ćwikła
volunteer

Changes 
in the pipeline 
Eugene Houx
President of the Board of OKRE  
Development
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ideas for works. For my team, work-
ing with Michał’s team was hugely 
enjoyable. We still get on well. It’s in-
teresting that an exhibition may end, 
but the energy and gratitude remain.

IF YOU WERE TO GIVE THE 
SURVIVAL TEAM YOUR WISHES 
ON THE 20TH ANNIVERSARY OF 
THE EVENT, WHAT WOULD YOU 
WISH THEM?

To continue finding the energy 
and determination to organise their 
SURVIVAL. I’d like the energy they 
invest in the exhibition to come back 
to them.

MOST VISITORS CHOSE IT AS 
WELL. THIS WORK WON THE 
AUDIENCE AWARD.

It doesn’t surprise me, because 
it was a beautiful thing. As for the 
hospital, I still remember the work by 
Sil Krol. His Checkered Architecture 
consisted in extending the pillars 
supporting the porch to go above 
the roof. It was almost imperceptible. 
From a design point of view, it made 
no difference. The artist created 
the posts in the Netherlands and in-
stalled them on the spot. Hardly any 
visitors paid attention to the effect 
of his work, and those who noticed 
it saw the absurdity of this interfer-
ence. There was also the beautiful 
sound work by Beniamin Głuszek in 
the empty swimming pool. Agniesz-
ka Jaworek’s Sanfilippo — a neon 
sign that was a metaphor for a ge-
netic disease — was poignant and 
emotionally engaging, too.

HAD YOU VISITED SUCH AN 
EXTENSIVE AND CYCLICAL 
EXHIBITION OF SITE-SPECIFIC 
WORKS BEFORE?

Of course, there are examples 
of giving space to artists elsewhere 
in the world, but it rarely happens 
cyclically. In Milan, furniture design-
ers rent out inaccessible spaces 
and collaborate with artists. They 
juxtapose design with site-specific 
art. Sometimes it’s very commercial, 
sometimes less so.

HOW DID THE NEGOTIATIONS 
WITH MICHAŁ BIENIEK GO?

I think it all started with good 
chemistry. Our talks connected two 
different worlds: business and art. 
I must admit that we are driven by 
different priorities and habits. We 
spoke very honestly. We expressed 
doubts, we talked about the dangers 
connected with some of the artists’ 

Railway Hospital, the place is amaz-
ing. I don’t think there has been 
a location that didn’t live up to ex-
pectations. Some of them seemed 
off-putting and yet attracted crowds 
of visitors. It proves the organisers’ 
great courage.

I THINK THAT ORGANISING 
THIS ART REVIEW IS AN 
EXTREME UNDERTAKING 
IN MANY RESPECTS. FIRST, 
THE ORGANISERS TASK THE 
ARTISTS WITH THE EXTREME 
CHALLENGE OF ADDRESSING 
THE MOTTO IN A CREATIVE WAY. 
RESPONDING TO IT SUC-
CESSFULLY REQUIRES GOING 
BEYOND HABITS, CONVEN-
TIONS, STEREOTYPES. THEN, 
SEVERAL DOZEN WORKS ARE 
SELECTED, WHICH ARE OFTEN 
NOT EASY TO UNDERSTAND. 
THE NEXT STAGE IS THE 
EXHIBITION. I THINK SURVIVAL 
IS AN EXTREME UNDERTAKING 
AT EACH STAGE.

Art must provoke. The word 
“SURVIVAL” is about conquering, 
discovering something new. It’s 
almost like an expedition to Alas-
ka. This is when SURVIVAL instinct 
awakens in us. Although I have the 
impression that Karolina and Michał 
Bieniek are somehow out of keep-
ing with the character of this event. 

They are too nice and likeable. I’ve 
known Michał for a long time. I re-
member his amazing diploma work 
and defence. I met Karolina later. 
Both of them seem too cultured, too 
elegant for this event. But maybe 
that’s for the best, because there is 
an incredible contrast. I always won-
der when this spark appears in them, 
who are otherwise so calm. I think 
the same about Ania Kołodziejczyk. 
When she starts her tour, I wonder 
what attracted her to a given artist 

BEING ON THE MOVE WAS 
WHAT THE ŁUHUU! ARTISTS 
REFERRED TO. THEY WANTED 
TO TAKE A LOOK AT THE 
RUSHING PASSENGERS FROM 
ABOVE, WHILE SWINGING. WHY 
DID YOU LOOK UP AT THEM 
AND REMEMBER THIS ACTION?

Something dynamic always at-
tracts attention. I’d liken it to the cu-
riosity aroused by street musicians. 
I’m usually prepared to meet them 
and I have small change to give 
them, no matter where I am.

SURVIVAL ORGANISERS ACTU-
ALLY SURPRISE THE AUDIENCE 
EACH YEAR WITH THEIR CHOICE 
OF PLACE. WHEN DID YOU FIND 
THE VENUE SURPRISING?

I think that the Oławka stadium 
was surprising. I don’t want to say 
that art went underground there, 
but in a way it felt like it. Moreover, it 
was a presentation of art in a space 
that was practically unprepared to 
hold an exhibition and not intend-
ed for this purpose. Because what 
art can be shown on the pitch? Yet 
it turned out that it was possible. 
All the venues so far had incredi-
ble energy in them. Let’s take the 

THE FIRST PLACE CONNECTED 
WITH SURVIVAL IS…?

The Central Railway Station and 
our then famous students swing-
ing in the main hall. I remember it 
very clearly.

IT’S INTERESTING THAT WE’RE 
TALKING ABOUT A PLACE 
FREQUENTED BY PEOPLE WHO 
ARE COMPLETELY UNRELATED 
TO ART. THOUSANDS OF 
COMMUTERS RUSHING TO 
CATCH A TRAIN, AND SUDDENLY 
ART SURPRISES THEM. WAS 
IT A SUITABLE VENUE FOR 
ART AND DID ART FIND ITS 
PLACE THERE?

The railway station as a space 
has been used as a background for 
various artistic activities many times. 
They were more or less successful. 
There are several examples in the 
world where art has settled down 
at train stations for a long time — 
in Paris, New York, Berlin. People 
come to a train station for a specific 
purpose, and typically they want to 
leave it as quickly as possible.

SURVIVAL instinct 
Piotr Kielan
Rector of the Academy of Art  
and Design in Wrocław, artist
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SO SURVIVAL CHANGES THE 
PLACES IT VISITS, BUT IT IS 
ALSO LIKE A MEDIUM THAT 
ALLOWS HISTORY TO RES-
ONATE. DID YOU DISCOVER 
A NEW WROCŁAW THANKS 
TO SURVIVAL?

I’m not from Wrocław, I came 
here when I was 20. Probably these 
stories impact me in a different way. 

The so-called Bermuda Triangle 
would be an interesting location, 
perhaps the organisers should take 
this hint. Fortunately, Michał Bieniek 
regularly discovers such spaces for 
us and tells us their stories. SUR-
VIVAL is a brand that should know 
its value. After all, this is the longest 
continuously running art review.

YES, IT BODES WELL FOR THE 
FUTURE. HOWEVER, I’D LIKE 
TO TALK ABOUT A DIFFERENT 
WORD THAT IS OFTEN USED 
IN THE CONTEXT OF ART. IT 
IS SAID THAT ART SHOULD 
BE CONTROVERSIAL, THE 
MORE THE BETTER. IS IT 
FAIR TO SAY THAT SURVIVAL 
IS CONTROVERSIAL?

It seems to me that in the sec-
ond decade of the 21st century we 
shouldn’t say that there is some-
thing controversial in art. I would say 
politics is controversial. But when 
it comes to art, this is no longer an 
adequate term. Art gives us so 
many borderline emotions. It is like 
a spice that we like, and without it 
we would be missing something. It’s 
like a magnet that attracts us. The 
organisers manage to keep the 
topic and venue secret. And we, not 
knowing what awaits us there, flock 
to these places.

I often experience incredible depth 
in simple works. Surprise is inherent 
in these exhibitions. We must expect 
the unexpected.

SURVIVAL’S MOTTO — ART CAN 
SURVIVE ANYWHERE — IS PUT 
TO THE TEST EVERY YEAR. BUT 
IT’S NOT ONLY ART THAT HAS 
TO SURVIVE THE CRAZY CON-
TEXTS — THE VENUE IS OFTEN 
GIVEN A CHANCE TO SURVIVE 
THANKS TO ART.

I’m tempted to say that in almost 
all cases, and certainly in well over 
50 percent of them, SURVIVAL was 
held in what is now very luxurious 
apartments or offices. I remember 
Michał Bieniek wondering wheth-
er an investor would show up within 
a year after the end of the exhibition 
or later. Of course, this means huge 
changes for the building. Without 
a doubt, SURVIVAL is a harbinger 
of change, although I wouldn’t go as 
far as to say that without this event, 
the buildings would become a ruin. 
However, if we assume that SUR-
VIVAL is visited by several thousand 
people, and some of them become 
interested in the venue and tell oth-
ers about it, the story will eventually 
find fertile ground and the place will 
attract a new owner or investor. Let’s 
take the former riot police barracks 
in Księcia Witolda Street. Thanks to 
SURVIVAL, a new residential com-
plex is there.

and why their work was chosen. 
I think about what the artist did to 
provoke the outburst that I expe-
rience as a viewer. Moreover, each 
year the presented exhibition is ex-
tremely consistent. Yes, there is a ti-
tle, a motto, but it’s very general. It’s 
supposed to push the artists to think 
about the motto.

WHEN I THINK ABOUT SUR-
VIVAL, I FEEL CALM. BEFORE 
A NEW EDITION I’M NORMALLY 
CALM BECAUSE I KNOW THAT 
MY EXPECTATIONS WILL BE 
SATISFIED. OR I MAY HAVE NO 
EXPECTATIONS AT ALL. I FEEL 
AT PEACE, BECAUSE I KNOW 
THAT SURVIVAL GUARANTEES 
CERTAIN QUALITY.

That’s right. Much depends on 
the venue, which may be inaccessi-
ble, unknown, out of use. I was at the 
Railway Hospital 50 years ago. After 
that, I passed it every day, but I nev-
er came inside for a non-medical 
purpose. I visited this place after 50 
years in a different context. Only the 
smell still lingered, everything else 
had changed.

HAS SURVIVAL INFLUENCED 
THE NUMBER AND POPULARITY 
OF SITE-SPECIFIC INSTALLA-
TIONS AND CONCEPTUAL ART 
IN POLAND? IT’S AN ANNUAL 
EXHIBITION THAT FEATURES 
VERY MANY WORKS CLOSELY 
CONNECTED WITH THE PLACE 
AND THE MOTTO.

It’s difficult to appreciate this 
kind of art in the so-called typical, 
mainstream gallery. Each year, I like 
to discover the exhibition without 
the curators’ tours. Instead of lis-
tening to the curator’s explanation, 
I want to look for and find meaning 
on my own. Then I find out if my in-
tuition was correct or if I was wrong. 

WE ALL WONDER IF MICHAŁ 
BIENIEK CAN FIND ANOTHER 
VENUE. IF WROCŁAW IS 
CAPACIOUS ENOUGH FOR 
THE ORGANISERS TO FIND 
ANOTHER LOCATION. DO YOU 
THINK IT’S POSSIBLE THAT ONE 
OF THESE PLACES, POWERED 
BY ART, COLONISED BY ART-
ISTS AND FILLED BY VISITORS, 
WILL EVENTUALLY REPEAT? OR 
SHOULD WE REST ASSURED 
THAT ANOTHER INTERESTING 
VENUE CAN BE FOUND 
EVERY YEAR?

Absolutely. I still admire the or-
ganisers, their energy and strength. 

Their curiosity. After all, they too are 
curious from start to finish. Let us 
rest assured that we will be sur-
prised many more times. I think 
I have the right wishes for them on 
their 20th anniversary. I’d like the 
municipal authorities to treat the or-
ganisers in a unique way and appre-
ciate them. I wish them health and 
I’m sure that their future ideas will be 
extremely valuable.
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because they have their own acous-
tics. The presence of the sound of 
the Odra, its dispersion, combina-
tion with sounds generated by in-
stallations and the city soundscape 
is fascinating. We feel it differently 
in confined spaces. The Auditorium 
of Chemistry, the Railway Hospital 
or the Lathing Machines Factory all 
sound different. We were focused 
not so much on the sounds them-
selves as on the acoustic well-being 
in different spaces.

LET’S GO BACK TO THE LATH-
ING MACHINES FACTORY THAT 
YOU’VE MENTIONED. IT WAS 
SURVIVAL IN 2016, HELD UNDER 
THE MOTTO “WORKROOM.” IT 
SEEMS TO ME THAT THIS 
PLACE AND THE SLOGAN MADE 
THE ARTISTS WELL ATTUNED TO 
THE VENUE.

Yes, I think that the subject of 
sounds made during work or in the 
workplace has come up on several 
occasions. It was also raised in Pa-
fawag, e.g. by an extremely interest-
ing audio drama about the Workers’ 
Opera or in a statement from a for-
mer Pafawag employee. The fact 
that the Worker’s Opera existed was 
a very valuable discovery made by 
Sławomir Wieczorek, whom I did not 
know as a musicologist. The factory 
is an interesting research topic for 
people specialising in sound. The 
Lathing Machines Factory was ex-
tremely interesting in this respect. 
I remember Maria Olbrachtowicz’s 
installation Mach. It was a large in-
stallation using the intense sound 
of the factory, which sounded even 
more powerful due to the fact that 
it was presented in such a huge hall, 
in raw acoustics. In general, factory 
sounds are interesting in themselves. 
I also remember Kornelia Dzikows-
ka’s installation The Source of Work. 

jokingly said that we already had an 
excellent concert space, namely the 
river. Shortly afterwards, concerts 
on boats began, whose sound was 
carried across the water and heard 
from all sides of the river. By showing 
the acoustic qualities of this space, 
SURVIVAL symbolically endowed it 
with a certain meaning. It was about 
the sounds of the water. I remem-
ber the works by Paweł Kulczyński, 
Paweł Kowzan and Konrad Gmurek, 
installations focusing on the trans-
formed sound of the river. They were 
incorporated into the city space and 
functioned as acoustic backgrounds.

“WE ARE SAILING” IS A SLOGAN 
THAT DOES HAVE ACOUSTIC 
CONNOTATIONS, “CAPITAL” 
LESS SO. LET’S TALK ABOUT 
THE MUSICALITY AND SONOR-
ITY OF SURVIVAL’S SLOGANS.

To tell you the truth, I’m not par-
ticularly attached to the slogans. 
Your suggestion is worth analysing, 
but what interests me as a sound 
researcher, researcher of city 
soundscape, both professionally 
and personally, is the relationship 
between sound and space. Plac-
es and spaces are important to me 

YOUR FIRST CONTACT 
WITH SURVIVAL?

It was SURVIVAL 11 held under 
the slogan “We are sailing” on Xaw-
ery Dunikowski Boulevard. I remem-
ber the sounds of the Odra River. 
I had heard of this review before 
but wasn’t particularly interested in 
it. This time I noticed the Sound Art 
Forum. In 2011, there were three ele-
ments of sound art during SURVIV-
AL. The first was sound projections 
from a boat on the Odra and installa-
tions in the form of interventions into 
the city space. What interested me 
the most were the sound projections. 
The next element was field record-
ing workshops. In addition, there was 
a discussion on the phenomenon of 
the city’s soundscape and ways of 
protecting it. In general, the subject 
of the river seemed very important 
to me. Those were different times. 
A decade ago, Wrocław was slowly 
turning towards the Odra, which was 
beginning to no longer separate, but 
connect. It unexpectedly turned 
out, and we also talked about it dur-
ing the discussion, that the river is 
a great space to organise concerts. 
At that time, the National Forum of 
Music was being built, and someone 

important episode in the history of 
the venue.

IF IT WASN’T FOR THE SOUND 
ART FORUM AND THE INTER-
FERENCE OF SOUND ARTISTS 
INTO THE SPACE, WHAT WOULD 
YOU THINK OF SURVIVAL?

Sound is ubiquitous at SURVIV-
AL. A lot of non-sound works have 
acoustic elements as well. Perform-
ative activities, happenings — they 
all contain an element of sound. On 
the other hand, sound works have 
a visual dimension. So it’s all inter-
twined. For those who come to the 
review with the intention of looking 
at works, sound has an expanding 
function. It’s great that this is how it 
works, and I have no doubt that this 
is how it should be. The intertwining 
of all these layers is very important.

It was very simple and yet it made 
an unexpected impression on me. 

The artist introduced the sound of 
water. I was expecting intense me-
chanical sounds and instead I could 
hear the soothing murmur of water 
which softened the factory interi-
or. I really appreciate the simplicity 
of these works. I’m not necessarily 
impressed by installations that pro-
cess sounds and those that involve 
wearing headphones. They don’t 
appeal to me, which doesn’t mean 
that I don’t appreciate and notice 
them. I respect Beniamin Głuszek’s 
consistent practice, e.g. the installa-
tion Sleep Strings in the hospital, his 
work in the Auditorium of Chemistry 
and in the factory. He is a very active 
artist. On the other hand, sound-
wise, this is not my poetics.

SURVIVAL CHANGES THE 
CITY’S SOUNDSCAPE FOR 
ITS DURATION.

Yes, that’s a good digression. In 
my opinion, the sound activities on 
the Odra had the most integrat-
ing potential. I remember that they 
overlapped with the soundscape so 
much that they disturbed the course 
of the Holy Mass and, as a result, 
people from the curia called. These 
activities were actively present and 
it was difficult to ignore them. As for 
other editions, it was usually more 
temporary and limited.

DO THE SOUND ACTIONS 
OPEN US TO UNDERSTANDING 
THE STORY THAT IS THE 
BACKGROUND OF SURVIV-
AL’S NARRATIVE?

During the Pafawag edition, 
I learned of the existence of the 
Worker’s Opera, which had an im-
portant role in the late 1940s. I didn’t 
know about it, and yet it was an 

A sound wave  
of SURVIVAL 
Robert Losiak
Soundscape Research Studio
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experienced in Pafawag opened our 
heads. For example, we are going to 
use the coal tank in a different way 
thanks to the idea that SURVIV-
AL gave us. This space won’t just 
be a parking lot, but also a meeting 
point. There are also murals left on 
the walls that changed our way of 
thinking. Likewise, the rocket stuck 
into the ground has reorganised 
our thinking.

I’M INTERESTED IN YOUR 
REACTION TO THE CHOICE 
OF VENUES.

I really like waiting for the open 
call. It always gives me a thrill, as 
befits a cultural event of such sig-
nificance. Later there is an impor-
tant discussion on how to embed 
the venue into the urban fabric. We 
talk about the power hidden in plac-
es that are within hand’s reach and 
yet have an undiscovered poten-
tial, which is then felt by hundreds 
of people.

EVEN THOUSANDS.
Yes, the turnout in Pafawag 

was over 5,000 visitors and as far 
as I know it was a record number, 
although the time was difficult — 
a short break in the pandemic, limits 
of people, disinfection.

WHAT WILL BE CREATED IN 
THIS PLACE? PAFAWAG’S 
BOILER HOUSE IS A HUGE 
SPACE, SLIGHTLY AWAY FROM 
THE CITY.

I suspect that perhaps 5 percent 
of the visitors had been to Pafawag 
before. It’s not an easy structure 
and space. It’s hard to get there. 
Meanwhile, when you look at the 
map, you’ll come to the conclusion 
that this is not somewhere on the 
outskirts of Wrocław. A fast tram 
will reach it soon. We’re going to turn 

the former Faculty of Pharmacy. Our 
paths crossed many times, wheth-
er we wished it or not. I don’t think 
it’s good if architecture exists sauté. 
It’s much better if it’s embedded 
within something on a macro and 
micro scale, connected with a clear 
urban plan, but also affecting its us-
ers. This is why we try to introduce 
art into all structures we design. But 
not as a gadget or decorative detail. 
It’s not about hanging a picture by 
a famous painter in the hall, but dis-
playing art in a public place in order 
to build synergy with this place and 
understand it better. We’ve success-
fully collaborated on a number of 
such projects.

HAS SURVIVAL PLAYED A ROLE 
IN ANY OF THESE COLLAB-
ORATIONS? OR PERHAPS 
SOME FRAGMENTS OF WORKS 
REMAINED IN THE REDE-
SIGNED PREMISES?

This will definitely be the case in 
the boiler room in Fabryczna Street, 
where the last edition of SURVIVAL 
took place. We own this building, so 
we have a full spectrum of decisions. 
We are 99 percent certain it will 
work. Besides, I think that the art we 

EVERYONE’S ROAD TO SUR-
VIVAL IS DIFFERENT. WHAT 
WAS YOURS?

The first path was the path of 
the viewer. I’ve been coming to the 
festival almost from the very be-
ginning. I believe it’s a great way to 
become familiar with these places, 
understand them through art and 
through artists’ actions. Each time, 
it works in several fields. The first 
field is about erasing the so-called 
white spots in the city. It’s hard to 
become familiar with these places 
without a catalyst such as art. We 
are redesigning the Railway Hospital 
into offices and apartments. During 
discussions with the investor, we 
wondered how a complex burdened 
with negative memories, such as 
disease or even death of loved ones, 
could be returned to everyday life. 
How to “de-hospitalise” it. As a view-
er, participant and supporter, I’ve 
been with SURVIVAL almost from 
the very beginning. Somehow, our 
history is intertwined with the history 
of the review. SURVIVAL has been 
held several times in venues that 
we later redesigned. This was the 
case with the hospital, the Pafawag 
boilerhouse, the old barracks and 

TALKING ABOUT SURVIVAL — 
SURVIVAL ALLOWS ART TO 
SURVIVE IN ANY SPACE, WHILE 
ARTISTIC ACTIVITIES ENSURE 
THE SURVIVAL OF THE VENUE. 
THANKS TO WORKS OF ART, 
THE HISTORY AND MEMORY 
OF A PLACE WILL LIVE ON. DO 
YOU ALSO SEE THE ROLE OF 
THE REVIEW IN THIS CHAIN 
OF CONSEQUENCES?

I do. My private thesis is that 
we must ensure the SURVIVAL of 
this planet and stop exploiting it 
just for the sake of profit. We need 
to stop building and tearing down. 
We should go back to the guiding 
principles of Vitruvius, that is beau-
ty, strength or structure, and utility. 
Beauty is moderation, utility is multi-
functionality, i.e. applying successive 
layers onto something that has al-
ready been built, and strength today 
means durability. We can transpose 
these principles to the present day 
because we have art, which allows 
us to familiarise ourselves with them 
and follow them. Perhaps in another 
20 years someone will write anoth-
er version of this story and rede-
sign the building. We need cubature, 
because we must have a roof over 
our heads, but we’re thinking about 
doing it at a minimal cost due to 
the condition of our planet. When 
I invited our employees to the boiler 
room, I saw on their faces that it was 
difficult for them to accept that they 
would have to work here soon. Now, 
also thanks to contact with art, they 
don’t have so many doubts.

it into our place of work. It will have 
almost 800 square meters, so we 
want to make it available to vari-
ous activities and potentially build 
synergy between art and architec-
ture. SURVIVAL has confirmed the 
rightness of our decision to leave 
a safe, warm tenement house where 
we’ve been sitting like “fat cats” in 
favour of a space where it may be 
colder, but which has potential in it. 
Next to it there are 200 start-ups, in 
the neighbouring hall we have the 
headquarters of a games producer 
and schools of higher education. It 
is there, but you don’t see it. These 
spaces can mix with each other, 
and perhaps this mixing will lead 
to something.

I’D LIKE TO KNOW HOW THE 
HISTORY ENCLOSED IN THIS 
SPACE, HOW PAFAWAG’S PAST 
WILL RESONATE IN THE FINAL 
DESIGN. THESE WALLS REMEM-
BER A LOT.

We knew a little about the history 
of Pafawag, but when it was retold, it 
was like reading it aloud. It allowed 
us to organise this knowledge and 
make it more tangible. It was a trig-
ger and catalyst. That is why we’ve 
created a think-tank called Gęsto 
and we use it as a platform for dis-
cussions on affordable housing. We 
talk about architecture, we empha-
sise that soon people struggling with 

“housing problems” will take to the 
streets. Such reflections accompa-
ny us also after learning the histo-
ry of places such as Pafawag. We 
believe it’s no coincidence that we 
chose this location. It was there, we 
didn’t build it. But we were the first to 
see its potential. There were plans 
to demolish it and recover the plot, 
but the building has survived.

A sketch for the future
Zbigniew Maćków
Maćków Pracownia Projektowa, architect
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HOW DO YOU REMEMBER SUR-
VIVAL BEHIND THE SCENES? 
AS VIEWERS, WE DON’T SEE 
ALL. NOW WE HAVE A CHANCE 
TO TALK ABOUT SOME UNOFFI-
CIAL SITUATIONS.

Surprisingly, no work was de-
stroyed this year, although the rain 
has soaked almost all of them. I had 
a chance to take a ride in a basket 
lift. I also remember hanging the 
inscription “When you walk, you 
trample Poland” by Piotr Tadeusz 
Mosur. I could look at the premises 
of Pafawag from a height of 12 me-
ters. It was great. I recommend such 
an experience to everyone.

THE WORK BY ALICJA 
PATANOWSKA AND DANIEL 
BROŻEK WAS A COMMENT AND 
IMPULSE FOR REFLECTION 
ON THE ENVIRONMEN-
TAL SITUATION.

It was my favourite work. Our 
environmental awareness improved 
with each droplet resonating in 
the vessels.

THE NEXT EDITION WAS HELD 
IN PAFAWAG.

I was officially a volunteer, not 
just a substitute. I really liked the 
painting by Małgorzata Mycek on 
the back of advertising banners. 
But I was most impressed by the 
coat of arms of the scythewomen, 
that is, the work entitled They Feed 
and Defend.

WHY THIS WORK?
I guess the form appealed to me, 

because I work with metal. It was 
a work referring to the metal fences 
from communist state farms. This 
style suits me.

I had my first contact with SUR-
VIVAL through my friends’ sto-
ries that reached me when I was 
abroad. Personally, I took part in the 
inspection at the pumping station 
in the City Port. It was this pandem-
ic edition that caused many of my 
friends who had declared to work as 
volunteers to quit because of fear of 
large groups of people, so I took their 
place. Paradoxically, the pandemic 
had a silver lining for me.

YOU GOT TO KNOW SURVIVAL 
FROM AN UNUSUAL SIDE. 
NORMALLY, IT IS AN OPEN AND 
FREELY AVAILABLE EVENT. THIS 
TIME WAS DIFFERENT.

It may soon turn out that our life 
is about SURVIVAL, as the review 
reminds us. We’re still dancing now, 
but it may easily come to an end 
soon. We’re having a great time, but 
soon we may not be able to breathe. 
Life may be about SURVIVAL. And 
all the fun will end.

shelter required many hours spent 
inside, in a humid, rather unfriendly 
place, which caused a lot of discom-
fort for the organisers. I still dislike 
this place. Art-wise, however, it was 
an outstanding edition. In particular 
the work by Dorota Nieznalska, whom 
Michał “rediscovered” after her fight 
in the court. I remember people living 
in the neighbourhood came to the 
review. They shared their memories 
with us. I realised that these people 
had just discovered some potential in 
contemporary art, it spoke to them for 
the first time.

HAS SURVIVAL AFFECTED 
YOU PROFESSIONALLY?

Very much. Like Karolina, I hadn’t 
been involved in art. Thanks to SUR-
VIVAL, I realised that I wanted to work 
in culture. I dared to tell people that 
I wanted to do something in the world 
of culture. I’ll never forget when Karoli-
na called me and said that her brother 
had set up a foundation and was look-
ing for people to join the team, and 
maybe I’d like to get involved. This is 
how my adventure with SURVIVAL 
and art began.

WHICH WORK WILL YOU 
NEVER FORGET?

It must be Monika Konieczna and 
Ewelina Ciszewska’s performative 
activity entitled You Shall Not Covet… 
It was a dinner that the performers 
had prepared for the Romani living in 
the Four Denominations District. The 
artists were dressed as waitresses. I’ll 
never forget Monika and her acting 
skills. This work was very important 
to me. I also remember Tomek Opa-
nia’s work Polish Parents of German 
Children. I perceive it as a socio-polit-
ical action that says more than many 
books. I also love works by Jerzy Ko-
sałka, who is a very acute commenta-
tor on life. Just exquisite.

DISCOVERING THE CONTEXT 
IS ONE THING AND GETTING 
TO KNOW A NEW HISTORICAL 
PERSPECTIVE IS ANOTHER.

For me, the pumping station in 
the City Port was a place in Wrocław 
that I hadn’t known about, and it sur-
prised me. I knew about other plac-
es. We had dreamed of the City Port 
as a venue for SURVIVAL for many 
years. Many people come to SUR-
VIVAL for the venue first and then 
for the art.

WHEN YOU WERE INVOLVED IN 
THE ORGANISATION OF SUR-
VIVAL, WERE THERE DISCUS-
SIONS ABOUT THE VENUES? 
DID YOU AGREE ON THE 
LOCATIONS UNANIMOUSLY?

Sometimes we had different 
ideas. We often wondered about the 
point of choosing a place outside 
the city centre. The audience wasn’t 
used to it. We even had special 
transport organised to the Oławka 
Stadium, but it didn’t significantly 
increase the attendance. The edi-
tion at the Strzegomski Shelter was 
truly extraordinary. The location 
was amazing, almost trance-induc-
ing. The assembly of works in the 

WHEN DID YOUR COOPERATION 
WITH SURVIVAL BEGIN?

It began during the edition held 
at the Central Railway Station. I was 
in the Netherlands at the time and 
I met the organisers via Skype. 
I worked in production and promo-
tion, I wrote applications for fund-
ing. I have fond memories of the 
edition in Tołpa Park, it was the last 
SURVIVAL in which I was actively in-
volved. With a baby in a carrier, I was 
preparing a work in a public conven-
ience on the outskirts of the park.

YOU MENTIONED A BABY. 
SURVIVAL ALSO WEL-
COMES CHILDREN.

Yes. I was probably the first 
mother in our team. Over time, 
SURVIVAL has become even more 
child-friendly. Together, we under-
stood how important it was. I re-
member preparing catalogues for 
shipping and children stamping 
the parcels. It was cute. For sever-
al years, each edition of SURVIVAL 
has included a special programme 
suited to the youngest viewers.

SURVIVAL 
behind the scenes
Szymon Martuś
Volunteer

Chasing intuition 
Katarzyna Młyńczak-Sachs
President of Krupa Gallery Foundation
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contacts with Michał Bieniek. I must 
emphasise that working with a team 
as professional as ART TRANS-
PARENT is sheer pleasure. Although 
I’m from Gdańsk, I know that the 
venue for SURVIVAL was never 
a bad choice.

IS YOUR PERSPECTIVE 
OF A PERSON FROM THE 
OUTSIDE AN ADVANTAGE OR 
A DISADVANTAGE?

Each time, the topic and place 
require a deeper search for some-
thing that may be obvious and fa-
miliar to an inhabitant of Wrocław. 
For me, this typically involves the 
discovery of a new subject, a new 
space or history. This is obviously 
for the best, because it’s a kind of 
adventure that always pushes me to 
get to know the venue more deeply 
and reveals new threads that could 
interest me.

MAYBE GREATER DISTANCE 
FROM THE VENUE RESULTS 
IN GREATER COURAGE TO 
EXPLORE THE LOCATION?

I think that a quality such as 
courage is part of our personality. 
It’s always important to find the right 
form for the work. Works are often 
interventions. They may be almost 
imperceptible, interfere with the 
space in a very subtle way, forcing 
the viewer to recognise the con-
tent. The topic is important. It helps 
people who are not immersed in the 
reality of Wrocław. Although Gdańsk 
and Wrocław share a similar history.

a warning next to it so that no one 
would hurt themselves. The instal-
lation Crime referred to the history 
of the venue and consisted of slowly 
revolving steel knives which cast 
a shadow of the swastika on the 
floor. The installation was potentially 
dangerous because the knives were 
sharp. Next to it, there was a very 
closely corresponding sound instal-
lation by Grzegorz Loznikow titled 

The Heart of the Bunker. The cura-
tors were well aware that these two 
works would interact with each other 
and create one whole. For me, the 
priority was to get to know the cura-
tors and artists from Wrocław. Ob-
serving the artists at work was just 
as important. I remember several 
works. For example, Jerzy Kosałka’s 
Presence (Fragment of a Greater 
Whole), which was actually a joke. 
In response to the curators’ motto 
of that edition of the review, which 
invited artists to explore concepts 
such as void, crisis, absence, Ko-
sałka prepared a set of twenty en-
graved plaques, similar to the ones 
seen in museum, which marked the 
very places where he was present. 
My participation in SURVIVAL in 
2010 resulted in many professional 

IN YOUR SITUATION, THE FIRST 
WORK AT SURVIVAL MEANT 
A RETURN TO THE ART WORLD.

Yes, you could say that Michał 
Bieniek got me out of this abyss of 
non-existence. My work prepared 
for SURVIVAL in the air-raid shelter 
in Place Strzegomski in 2010 was an 
untitled video, which was my com-
mentary on the situation in which 
I’d been as an artist for years. The 
presentation of the work Passion 
at the Wyspa Gallery in Gdańsk re-
sulted in accusing me of offending 
religious feelings. The case went to 
court. For about eight years I was 
practically excluded from artistic life 
in Poland and deprived of the possi-
bility of exhibiting my works.

The edition in the air-raid shelter 
was unique. Now it houses Wrocław 
Contemporary Museum, but it 
used to be a ruined building. Michał 
Bieniek accepted my two proposals. 

The second one was my interpre-
tation of the motto “architecture 
as a crime scene.” The work was 
installed centrally, in the heart of 
the bunker, where there is now a lift. 
I actually annexed the entire nar-
row space and created a work that 
was very dangerous, but I attached 

IT IS A CAPACIOUS WORD-SYM-
BOL WHICH CAN BE INTER-
PRETED ON MANY LEVELS. 
PREPARING SUCH A HUGE 
EVENT IS OFTEN ABOUT SUR-
VIVAL, BECAUSE THIS WORD 
APPLIES TO ARTISTS, AND 
SPACE, AND CURATORS.

Definitely, it is a test for artists 
and curators, but also for the audi-
ence. I remember a storm breaking 
out during one of the editions. As 
a result, a tree fell down. Luckily 
nothing serious happened. Every-
one had a scare, and the fallen tree 
looked like a work of art.

YOUR FIRST WORK, SHOWN AT 
SURVIVAL 8, WAS SELECTED 
THROUGH AN OPEN CALL. IN 
CASE OF THE 10TH EDITION OF 
THE REVIEW, MICHAŁ BIENIEK 
INVITED YOU TO COOPERATE.

But only this one time. He must 
have come to the conclusion that 
my interests may fit the theme of 
SURVIVAL held at the Oławka sta-
dium. This edition was exceptional, 
and Michał, as always, had a great 
intuition. I made banners referring to 
the environment of football fanatics. 
The work was called The Construc-
tion of Race (Volksgemeinschaft) 
and alluded to the German concept 
of race and nation as an ideological 
project. I used photographs of fans 
from various clubs and pixelated 
the faces of these men. Then I add-
ed caption using racist slogans I’d 
found on fan forums. Five banners 
hung on the fence unexpectedly dis-
appeared during the night. As secu-
rity guards were looking for them, it 
turned out they’d been stolen by the 
fans of Śląsk Wrocław because they 
depicted Arka Gdańsk support-
ers. I remember that Michał Bieniek 
together with the local police were 
looking for the perpetrators all night, 
and fortunately they managed to 
recover the banners undamaged. 
It was a hot topic because of Euro 
2012. The fans treated the banners 
as a trophy. I think that Michał Bi-
eniek went through a real SURVIV-
AL then.

The art of 
transcendence
Dorota Nieznalska
Artist
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this kind of contemporary art that 
could be bought. You cannot buy 
the ŁUHUU! performers and bury 
them in your garden. It is a one-off 
and temporary action, and yet it is 
memorable. I remember SURVIV-
AL held in the city park. There were 
several works connected with the 
Polish-German past of Wrocław. 

There was also an edition dedicat-
ed to the Odra River. These inter-
ventions in space stay in memory. 
People don’t just want to watch 
fireworks. Does it provoke any re-
flection? I think so. I have to say that 
I like contemporary art, but some-
times it’s a kind of chutzpah mask-
ing lack of artistic skill. Sometimes 
there is nothing behind a work. In my 
opinion, SURVIVAL is resisting these 
trends successfully.

IT ALL STARTED AS A SMALL, 
NICHE EVENT, AND TODAY IT 
IS AN ART REVIEW WITH TWO 
DECADES OF TRADITION OF 
INVOLVING THE INHABITANTS.

Unfortunately, organisers of ar-
tistic events often form mutual ado-
ration societies. It’s often necessary 
for them to move to another level 
to be more visible. I’d like to find out 
whether the authorities in Poland 
would rather choose something like 
a bronze monument or an instal-
lation like Chopin’s bench. When 
a competition for a monument of 
Pilecki in Wrocław was announced, 
it was won by a design consisting of 
a wedding ring as a symbol of fidelity. 
It had to be explained what it was 
about to fend off negative com-
ments. I think that we are no longer 
able to interpret symbols, and SUR-
VIVAL forces us to do so.

YOU RECALL NISKIE ŁĄKI, 
WHERE THE ŁUHUU! PERFORM-
ERS WERE BURIED IN THE 
GROUND TO THEIR NECK. IT 
WAS A VERY RISKY WORK. PEO-
PLE DON’T NECESSARILY HAVE 
TO BE OPEN TO SUCH IDEAS. 
HOWEVER, THE RISK TAKEN 
BY THE CURATORS IN MANY OF 
THEIR CHOICES PAID OFF.

Certain continuity between pub-
lic opinion and sensitivity to art was 
interrupted at some point. Attempts 
are often made to “beautify” pub-
lic space by installing something 
kitschy. On the other hand, there 
are art patrons who are trying to 
do something extra, but this is the 
aesthetic sensitivity of a wealthy 
man. One such example is SkyTow-
er in Wrocław and the sculpture that 
is supposed to refer to a painting 
by Salvador Dali. It doesn’t make 
a good impression on me. Rath-
er, it shows how a rich man wants 
to demonstrate that he is cultured. 
What makes Michał Bieniek different 
is that he is not afraid to provoke 
a reaction.

It seems to me that some of the 
projects shown at SURVIVAL are 
remembered for a long time. It’s not 

WHEN DID YOU VISIT THE 
SURVIVAL ART REVIEW FOR THE 
FIRST TIME?

The first contact was indirect. 
A long time ago I met with Karolina 
Bieniek, Michał’s sister and former 
head of the Youth Parliament, a very 
energetic person who later invited 
me to the review. This is how I met 
Michał. My first reaction to the idea 
of   the review was very positive. I also 
liked the exhibition very much. At 
the same time, I had a reflection that 
the individual works present a rather 
narrow perspective which becomes 
wider only in combination with oth-
er pieces. The role of the curator is 
therefore to come up with the con-
cept of the whole. I’d compare it to 
the effect of working on a theatrical 
performance or film. The point is, it’s 
a team effort. I remember the great 
boom caused by Euro 2012. SUR-
VIVAL held at the stadium in Niskie 
Łąki was a reaction to it. The review 
also used post-industrial spaces.

SURVIVAL PROVOKES CONSID-
ERABLE CHANGES.

The answer should be an 
analysis of how much contemporary 
art there is in our space, how many 
bronze monuments, and how many 
something like Chopin’s bench. How 
many of them are fresh, contem-
porary ideas. And how it compares 
with other cities. When I think that 
Wrocław is more avant-garde in 
this respect, it’s largely thanks to 
Michał’s involvement.

THE TWENTIETH BIRTHDAY OF 
SURVIVAL IS AN OCCASION TO 
MAKE WISHES…

I wish all the best to Michał and 
Karolina, because I like and respect 
them, and I hope that SURVIVAL will 
make certain things more under-
standable and shape Wrocław not 
only through its presence, but also 
through its influence — by develop-
ing aesthetic sensitivity and not only.

DESPITE THE PASSAGE OF 
TIME, SOME WORKS ARE WELL 
REMEMBERED. WHICH ONES 
DO YOU RECALL?

The inscription “Wrocław” above 
the water surface, and the word 
“Breslau” reflected in the surface. 
It showed the historical continuity 
of the city and I liked it very much. 

There was also Szymon Hanczar’s 
openwork composition made of 
mirror tiles placed on the wall of the 
historic buildings of Ostrów Tumski, 
just above the waterline. Minimal-
ist interference. In the Strzegomski 
Shelter, the work by Dorota Nieznal-
ska made an impression on me. It 
consisted of guillotine knives ar-
ranged in a swastika.

My reflection is that after Po-
land joined the European Union, 
we had a great problem, because 
our engineers didn’t have aesthet-
ic knowledge. We were afraid that 
a car park made of colourful bricks 
was the height of their aesthetic 
skills. There was a time when we 
tried to organise courses to edu-
cate them in aesthetics. The fact 
that Wrocław won the title of Euro-
pean Capital of Culture made us 
realise that we can think different-
ly about urban spaces. Michał was 
in favour of a different aesthetic of 
the ECoC and, in my opinion, he saw 
to it. Sometimes I fear that when it 
comes down to it, a large part of the 
Polish intelligentsia is delighted with 
Wojciech Siudmak. We’re afraid to 
open up to a more modern language, 
more modern means of expression. 
I talked with Michał once about the 
fact that most of the Polish elite 
stopped in their development five 
years after Art Nouveau.

The SURVIVAL  
of aesthetics
Jarosław Obremski
Voivode of Lower Silesia
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of a gallery as an inaccessible place. 
During the event, art is not “behind 
the glass” — it can be touched.

I THINK THAT SURVIVAL IS 
A REVIEW THAT “FREED” ART 
FROM THIS STEREOTYPE.

There is no unnecessary dis-
tance at SURVIVAL. In the pump-
ing station, we could perceive 
some works through other senses. 
I remember the bowls with wa-
ter dripping into them, each had 
a different sound of the drop. It was 
a work by Alicja Patanowska and 
Daniel Brożek and to me it felt like 
meditation. I like Tibetan bowls, the 
sounds of gongs and rain. This work 
triggered such associations. Due 
to my disability, I was able to focus 
on it, but I don’t know how this work 
was perceived by sighted people. It 
seems to me that they often find it 
difficult to turn off the sense of sight 
and focus on the sound. Especially 
when experiencing a sound work, it’s 
a good idea not to focus on what you 
can see.

IN THE WASTE LAND, T. S. ELIOT 
DEFINED THE CONCEPT OF 
AUDITORY IMAGINATION AS 
INTUITIVE LISTENING THAT 
ENABLES US TO UNDERSTAND 
MANY PERSPECTIVES. THIS 
POEM BECAME THE INSPIRA-
TION AND THE THEME OF THE 
18TH EDITION OF SURVIVAL. THE 
WORK BY ALICJA PATANOWSKA 
AND DANIEL BROŻEK AUDITORY 
IMAGINATION SPACE IS LIKE 
A MEDITATION THAT CAN BE 
EXPERIENCED ONLY THROUGH 
DEEP LISTENING.

This is exactly how I perceived 
this installation. I was able to touch 
the sculptures that made up the 
work to imagine what they looked 
like. The falling drops gave an idea of   

only recently. In my opinion, people 
with disabilities have had the oppor-
tunity to access contemporary art 
for a relatively short time. I came to 
Wrocław thirteen years ago, when 
I lost my eyesight. As a student, 
I had no help and no such opportu-
nities existed. It was only thanks to 
the Katarynka Foundation, which 
cooperates with SURVIVAL, that we 
have audio description. This enables 
people with disabilities to be includ-
ed in the group of visitors. I think that 
deaf and blind people are the most 
excluded from culture. The Kataryn-
ka Foundation helps these people.

DURING SURVIVAL, SPACE 
PLAYS A VERY IMPORTANT 
ROLE, INCLUDING THE SPACE 
OF SOUNDS. SPACE ALWAYS 
SOUNDS SOMEHOW. IN 
ADDITION, SOUND WORKS 
ARE AN IMPORTANT PART OF 
THE EVENT.

As for the pumping station, 
I was impressed by this huge space 
as a whole, by its character. I was 
surprised that the pump hall was 
tiled. Until then, I mainly associated 
such places with concrete. Besides, 
SURVIVAL breaks the stereotype 

LET US THINK BACK TO YOUR 
FIRST SURVIVAL. WHERE AND 
WHEN WAS IT?

It was SURVIVAL 18 at the sew-
age pumping station in the old port. 
I got there thanks to the Katarynka 
Foundation, which makes art-relat-
ed places available to people with 
disabilities by organising guided 
tours, among others for the blind. 
I am a blind person. I have a sense of   
space, because I remember the time 
when I could see, but for sightseeing 
I need a more detailed description, 
which I receive during curator-led 
tours. I remember that among the 
visitors to the exhibition space were 
people who were blind from birth. 
I’ve been blind for 13 years, but I re-
member shapes, so I have an idea 
of   space.

SURVIVAL CELEBRATES ITS 
20TH ANNIVERSARY THIS 
YEAR. DID YOU HAVE AN 
OPPORTUNITY TO ATTEND THE 
FESTIVAL BEFORE?

Unfortunately not. Now, every 
year there is an opportunity for peo-
ple with various disabilities to have 
access to contemporary art. We’ve 
begun talking about accessibility 

However, it was SURVIVAL that 
gave me an idea of   the area. I‘d never 
have guessed how huge it is. Thanks 
to the walk with Ewa Pluta, I learned 
more about the history of Pafawag, 
and I still remember a lot. As it turns 
out, during my studies I spent a lot 
of time near a place that had played 
such an important role in the history 
of Wrocław, which was like a gigan-
tic machine, today we would say: like 
a corporation, with many facilities 
for the workers. I was surprised by 
the story about the factory sports 
teams. The works displayed in the 
Pafawag boiler room were very per-
verse. I remember the installation 
by Kasia Malejka, which sounded 
like a lullaby, but the lyrics were very 
provocative. This one sentence sung 
by the artist, Stop Fucking Laugh-
ing, it was connected with violence 
against women and the artist’s per-
sonal experiences.

BUT IT WASN’T THE ONLY 
WORK USING THE FORM OF 
A LULLABY.

Yes, I also remember Wiktoria 
Tofan’s work. I could get to know its 
meaning by touching its vibrating 
structure. If it was up to me, I would 
have added more bass to make the 
work resonate stronger. I could also 
hear birds in the boiler room. It was 
Robert Mathy’s sound work, which 
referred to our listening habits, but 
I didn’t perceive its sounds as com-
pletely natural. However, Pafawag 
gave me a lot of sound impressions.

the space. Blind people are thought 
to have the best hearing. This is not 
true. When I’m talking to a person 
who has a low tone of voice and 
there is noise in the room, I can’t 
hear what that person is saying to 
me. I can’t hear low sounds very 
well. Blind people don’t have per-
fect hearing, but by focusing on 
this sense, we can distinguish many 
sounds. There are people who use 
echolocation. There are also those 
who consider it a risky tool. We sim-
ply base our exploration of the world 
on sound. SURVIVAL offers the op-
portunity not only to learn about the 
sound installations, but also to hear 
the space. I remember the work Last 
Forest by Kaja Pilch, in which the 
artist collected waste from a sup-
posedly environmentally-friendly 
packaging factory. It turns out that 
as much as 80 percent of the wood 
of each tree is wasted. I was very 
touched by this installation. Even 
though it was a visual work, I remem-
ber the smell of wood, I remember 
its structure, which I discovered by 
touch. I found this work extreme-
ly poignant.

SURVIVAL IS A MULTI-LAYER 
STORY ABOUT A PLACE. 
SITE-SPECIFIC INSTALLATIONS 
MAKE UP ONE LAYER OF THIS 
STORY. ANOTHER IS THE 
VENUE ITSELF AND ITS HIS-
TORY. WE REACH THIS LAYER 
THANKS TO CURATOR-LED 
GUIDED TOURS.

I have a memory connected with 
Pafawag and the last edition of SUR-
VIVAL. Thirteen years ago, I started 
my studies in Wrocław. I studied at 
the University of Lower Silesia near 
Fabryczna and Wagonowa streets, 
so for many years I walked close to 
Pafawag, I could smell grease and 
hear the sounds of bending sheets. 

Deep listening
Magda Orłoś
A blind activist
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I started preparing the installa-
tion with Daniel Brożek, which was 
eventually shown in the pumping 
hall two years ago, I didn’t know that 
the experience of building large 
forms would have such a profound 
impact on my PhD thesis on haptics 
and embodied knowledge. It was 
an extremely important project for 
me, because I managed to com-
bine two areas that are important 
to me: climate emergency and in-
terspecies cooperation (water) with 
the tradition of working with clay 
(earth), in which not only the crea-
tor influences the material, but also 
the other way around. This is called 
affordance. I find this democratic 
perspective really appealing. Also, 
part of our project process-based, 
it evolved over time. We observed 
and discovered the acoustic chang-
es occurring as a result of filling the 
vessels with water droplets in the 
same way as other viewers.

HOW DO YOU TRANSPOSE 
SOUND INTO YOUR PROJECTS?

For example, to learn about 
materials, I begin to listen. When 
I take a piece of pottery out of the 
kiln, it often cracks. These are mi-
crocracks that cause no damage, 
but they are very poetic. I started 
recording them and probably I’ll 
use these recordings in one way or 
another. When I work with clay, I am 
aware of the sound layer of these 
activities. Working with a curator 
who has as much knowledge about 
sound as Daniel is an invaluable ex-
perience. We’ve been cooperating 
for several years now and it was he 
who underlined the importance of 
what we hear and sensitised me to 
pay more attention in my practice 
to all the senses with which I per-
ceive reality.

THIS IS ALSO ONE OF THE TEN-
ETS OF SURVIVAL — THAT ART 
CAN SURVIVE IN ANY SPACE. IN 
A WAY, SURVIVAL HAS CREATED 
A NEW ARTISTIC CURRENT: THE 
ART OF SURVIVAL, OR ENSUR-
ING THE SURVIVAL OF ART IN 
THE CITY.

It’s good that more cities are 
following this example. SURVIV-
AL is typically a large exhibition of 
socially engaged art, so it has had 
an educational role for all these 
years. Besides, when the venue 
and slogan are announced at the 
beginning of the year and followed 
by an open call, it usually turns out 
that the subject proposed by the 
curators is extremely relevant, it is 
on point and means a lot here and 
now. SURVIVAL is about pressing 
issues, it provokes artists to become 
interested in certain topics. This 
has also been my experience. Many 
times I “revolved” around a subject, 
but what I needed was an incentive 
to actually take it up. When SUR-
VIVAL appeared in my artistic life, 
it was a new thread which I wanted 
to address. It made me very happy, 
in particular when I was working on 
my last work for SURVIVAL. When 

YOUR FIRST MEMORIES CON-
NECTED WITH SURVIVAL ARE…?

It was not the first SURVIVAL 
that I took part in as an artist, but the 
one held in Plac Teatralny and near 
the fire station.

SO IT WAS THE FIFTH EDITION.
Yes. There were many works that 

I found very interesting. I remember 
a round fountain in the park with an 
inscription on it: I will not fall asleep, 
I will follow the sound, I will think, I will 
not fall asleep. It was a work by Daria 
Milecka. It made a huge impression 
on me. I don’t always remember spe-
cific works, but I remember impres-
sions that stay with me forever. At 
that time, I was a student, but also 
a lifeguard and swimming instruc-
tor. Introducing art to a place as 
unlikely as a swimming pool, which 
was important to me for the above-
mentioned reason, convinced me of 
how powerful communication could 
be if it came out of the gallery and 
approached a non-artistic audience. 
I realised that there is room for artis-
tic activities everywhere.

the Sale I got rid of almost all my things, 
including some valuable ones. It was 
a very important action for me, be-
cause after that I left Poland.

THE LABELS ATTACHED TO YOUR 
BELONGINGS HAD NAMES OF 
EMOTIONS INSTEAD OF PRICE, 
BECAUSE THE ITEMS WERE 
PERSONAL. I HAVE THE IMPRES-
SION THAT THIS MINIMALISM 
STILL ACCOMPANIES YOU TODAY. 
I WANTED TO REFER TO ANOTHER 
WORK, THE ONE YOU CREATED 
WITH SOUND ARTIST BENIAMIN 
GŁUSZEK. I THINK THAT WORK 
MAY HAVE LED YOU TO PLANTA-
TION AND YOUR INTEREST IN 
PLANTS AS OBJECTS OF ART.

Plantation was created first, sub-
sequent activities with plants brought 
me closer to the Zoepolis community 
for interspecies cooperation. Togeth-
er with Beniamin, we decided to show 
the sounds carried by trees. It was an 
invitation to immerse yourself in the 
amplified sounds and visual afterimag-
es of nature. The work was connected 
with the public debate on the fate of 
the Białowieża Forest and the trees in 
our vicinity. I had visited the Forest and 
I was very moved because of the log-
ging. I combined my fascination with 
plants with Beniamin’s vast experience 
and knowledge about sound. It worked 
in such a way that if you rubbed the 
trunk on one side, you could hear it on 
the other side. You wouldn’t expect 
such a sound, but it existed.

NOW I SEE THAT THANKS TO 
SURVIVAL, YOUR ART AND 
INSPIRATIONS HAVE COME FULL 
CIRCLE. THIS IS WHERE YOUR 
FASCINATION WITH SOUND 
BEGAN, LATER TO BE COMPLE-
MENTED BY PLANTS…

SURVIVAL certainly made me 
more creatively attuned.

communication. We are overstim-
ulated by sound. Of course, noisy 
protests are very important, but 
sometimes it’s better to just listen. 
Our work was like cleaning your ears, 
preparing you to hear more about 
the problem of water scarcity due to 
dwindling supply. The purifying prop-
erties of water, in a physical as well 
as mental sense, open you up to new 
sensations. I’m very grateful to Daniel 
for inviting me to this project because 
it has become the most important 
work I’ve done so far. Thanks to this, 
my needs of artistic expression are 
changing — because it is a process. 

This is hugely important for me.

WHEN YOU FIRST PARTICIPATED 
IN SURVIVAL AS AN ARTIST, YOU 
CREATED A POLITICAL WORK. 
THIS WAS THE 9TH EDITION IN 
TOŁPA PARK.

I was still a student then. It made 
me very happy that a work I hadn’t 
prepared under my teachers’ super-
vision was selected for an art review. 
It was a small installation entitled 
Who Are You? A Tool for Reminding 
about National Identity — a political 
work in the form of a mirror on which 
the contour of Poland’s border was 
drawn. The mirrors were attached to 
a bench where chess players liked 
to sit. I was pretty sure that it would 
be stolen, and that’s what happened. 
I feel a strong need for my works to 

“live on,” and it hasn’t changed over 
the years. A year later I organised the 
Lawn Sale. The installation referred 
directly to the history of the Oławka 
stadium, which for many years had 
functioned as the Niskie Łąki bazaar. 
Just like the famous 10th-Anniversa-
ry Stadium in Warsaw, the stadium 
in Wrocław was also a busy open-air 
market where items and services 
were bought and sold, although on an 
incomparably smaller scale. During 

SOUND IS ESSENTIAL AND 
MANY OF US LEARN ABOUT 
THE WORLD MAINLY THROUGH 
LISTENING. SOMEONE SAID 
THAT WE HAVE TWO EARS BUT 
ONLY ONE MOUTH FOR A REA-
SON. BUT WHEN I THINK ABOUT 
THE SOUND SPACE DURING 
SURVIVAL, I REMEMBER 
A CACOPHONY OF SOUNDS, 
A BARRAGE OF AUDIO STIMULI 
FROM WORKS, THE VENUE 
ITSELF AND ALL THE PEOPLE. 
I LISTEN TO THIS SPACE AND 
SOMETIMES THE PEOPLE 
TELL ME THAT THEY FIND IT 
OVERWHELMING. THEY MAY BE 
ACOUSTICALLY OVERWHELMED, 
BUT STILL FASCINATED.

We must acknowledge that the 
intensity of sound is a reflection of 
life. Unfortunately, this is the sound 
of reality. Anyway, we are usually 
overwhelmed by images, and during 
SURVIVAL all the media corre-
spond with each other. The curators 
don’t arrange sound works side by 
side by accident. Their sounds, and 
other sounds, will always influence 
each other. It is super intelligent. As 
a viewer, I have to consider how the 
sound coming from an adjacent in-
stallation expands the interpretation 
of the work that I’m currently watch-
ing or listening to.

I’d say that I’m oversensitive 
to sound, so deep listening, which 
I started to practice thanks to my 
cooperation with Daniel Brożek, 
became the only viable scenario 
for working in the pumping station. 
In order to hear the sound resonat-
ing in the vessels, you had to listen 
to and focus on the droplets falling 
from the ceiling. It was a medita-
tion-like effect.

I find this trend in art extreme-
ly appealing. You could say that 
I’m for silent protest and silent 

Creative attunement 
Alicja Patanowska
Artist
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for their own turf, there were no dis-
putes. We were a community, it was 
a great experience.

Let me say a little more about 
the venue itself. These abandoned 
buildings that we used during the 
first edition and the next one, these 
were places where most of us could 
sense the presence of homeless 
and other people who had been 
pushed to the margins, literally and 
metaphorically. These houses had 
been built by Germans, inhabited by 
three or four generations of people 
who spoke a different language, with 
different customs and aspirations. 
Everyone knew that this place was 
somehow special, marked or per-
meated with something. We knew 
we couldn’t just go in and hang a pic-
ture. We spent a lot of time there, 
reading the space, thinking, feel-
ing it. All of it required us to refor-
mat the concept of exhibition as 
we knew it and organise everything 
from scratch.

SO THERE WAS A CONCEPT 
AND WORKS WERE MADE. 
BY WHOM?

As I said, by students and 
teachers who were suffocating in 
the atmosphere of the Academy. 
The participants felt that this was 
a space where they could exercise 
their freedom. We wanted to avoid 
a situation that artists would come 
to the curators and ask for their 
feedback or permission to do this 
or that. We agreed on the location 
for the works and very general in-
formation about what the work was 
going to be about. The first SURVIV-
AL poster was a hand-drawn plan 
of the building with a description of 
who was showing what and in which 
room. Everyone treated it as an ar-
tistic adventure moderated to the 
minimum extent.

AND SO AN EVENT THAT 
ENABLES ART TO SURVIVE 
HAS CONTINUED FOR 20 
YEARS. ONLY THE NAME HAS 
CHANGED — IT IS NO LONGER 
“REVIEW OF YOUNG ART IN 
EXTREME CONDITIONS.” WHERE 
DID THAT NAME COME FROM?

Because organising an exhibi-
tion in a place such as the vacant 
buildings in Koszarowa Street was 
literally about SURVIVAL. We hadn’t 
had such experience before, it was 
new. We didn’t want to show works 
in galleries or other spaces closed 
to the local community, ask favours, 
explain ourselves — we wanted to 
act according to our own rules and 
we managed to do so. It felt great to 
leave the Academy and meet a dif-
ferent viewer, who was surprisingly 
often ready for contact with modern 
art in terms of being intellectually 
prepared and open-minded. Anoth-
er thing was the integrating, com-
munity-building aspect — teachers 
and students from different years 
of study participated in the event. It 
was a situation in which we began to 
break the divisions within the Acad-
emy. We were all colleagues working 
together. Everyone was responsible 

WHAT ENERGY, NEED AND 
REASON WAS BEHIND THE 
ORGANISATION OF THE FIRST 
SURVIVAL ART REVIEW?

Together with Michał Bieniek, 
we often talked about the Acade-
my, where I worked and he studied, 
as a frozen place, petrified, barely 
able to fulfil its mission, supporting 
young artists and young art only to 
a small extent. Michał suggested 
doing something interesting outside 
its walls. Thanks to Michał’s friend 
Małgorzata Nowicka and the Soci-
ology Students’ Club at the Univer-
sity of Wrocław, we found out that 
a devastated empty building located 
at Koszarowa Street was intended 
for demolishment. So whatever we 
wanted to leave there, it would be 
OK. After an inspection of the site it 
turned out that it was a wonderfully 
decaying place, giving us full freedom 
of action. We quickly reached agree-
ment, made a list of artists, mostly 
students, chose the day of the open-
ing, I wrote a text that accompanied 
it. It was a very rough, guerrilla event, 
but we had a lot of fun. Many people 
showed up at the opening, which 
gave us the energy and conviction to 
continue in this way.

THE THIRD SURVIVAL WAS HELD 
AT A FORMER BREWERY, YOU 
WERE STILL ITS ORGANISER.

Yes, the last SURVIVAL I worked 
on was the fifth edition.

SURVIVAL AT THE TRAIN 
STATION WAS A REAL BREAK-
THROUGH. THE FIRST EDITION 
ORGANISED IN AN ACTIVE, 
BUSY PLACE.

Absolutely. It was a risky place, 
which was exciting, but it posed new 
challenges because of its public 
character. A tough lesson for the 
curators and organisers, but the 
result was brilliant. It was a period 
when Polish railways were being 
divided into companies and it was 
difficult to agree on anything for-
mally, we had to obtain permits for 
many things, queue in front of offi-
cials’ desks, send letters and kind 
request and hope they would be 
approved. Organisation-wise, this 
SURVIVAL became much tougher. 
We were no longer dealing with an 
abandoned building where we could 
start working and creating without 
major interferences. It was a very 
difficult project for the curators, no 
bed of roses. Concrete resources 
were needed to make it happen. The 
romantic period had ended with the 
third SURVIVAL, until then we were 
free-spirited and acted totally in-
dependently. When it became clear 
that we wanted to go further, to be 
noticed by the observers of the art 
scene in Poland to better promote 
ourselves, the artists, this spontane-
ity and improvisation had to give way 
to professionalism and planning. We 
had to build an organisational struc-
ture, formalise activities. It was in-
creasingly difficult for me, I was still 
within the structures of the Acad-
emy, I became the head of the De-
partment of Painting. Creative work, 

only be done outside the existing 
structures. As for the Academy it-
self, most of the professors created 
art that didn’t inspire those more 
ambitious students or their younger 
colleagues. And sometimes it was 
a problem to meet in the middle, so 
the Academy wasn’t the best place 
to do something new.

WHEN DID YOU DECIDE IT 
SHOULD BE A CYCLICAL EVENT?

After the exhibition closed, we 
had a feeling that something very 
cool was interrupted. We wondered 
what to do to experience it again 
but in a different way. We asked our-
selves and each other what could 
happen if another, similar event was 
organised. We were very pleased 
with the response from the commu-
nity, everyone reacted enthusiasti-
cally and we started to prepare the 
next exhibition, in the spring. For-
tunately, thanks to Michał and the 
Sociology Students’ Club it turned 
out that there was another building 
in Koszarowa Street scheduled to 
undergo some reconstruction next 
year. And we could use it.

IT WAS THE RIGHT DECISION 
TO HOLD THE SECOND AS WELL 
AS THE TWENTIETH EDITION. 
NOW IT HAS A SLOGAN, 
A MOTTO.

It was a good decision indeed, 
I still feel great when I remember 
that I contributed to SURVIVAL in 
those early days. I greatly appreci-
ate the professional maturity char-
acterising the event today, but it is 
these first three Reviews of Young 
Art, full of enthusiasm and improv-
isation, with all their imperfections 
and shortcomings, that I remember 
most vividly.

THE FIRST EDITION WAS 
INTERESTING, AND SO WAS 
YOUR WORK. ITS DESCRIPTION 
SAID: “AND THEN DONALD 
DUCK WARNED MICKEY MOUSE 
THAT IT WOULD ALL END BADLY.” 
THESE WERE NOT PROPHETIC 
WORDS IN THE CONTEXT 
OF SURVIVAL.

It was a mural in which I spoke 
out against postcolonial voyeurism, 
characterised by ignorance, arro-
gance and lack of empathy towards 
the people at the end of the tourism 
supply chain. Mickey Mouse rep-
resented this reprehensible way of 
thinking, and Donald Duck predicted 
that such disrespectful and abusive 
thinking could be a road to nowhere. 
There was some blood in there and 
Mickey Mouse getting wipeout. In 
Academic Announcements, which 
consisted of three works on the 
wall next to it, I used the format of 
a press announcement and gave 
examples of ads that my Academy 
should place to attract candidates 
to study. There was something 
about experimenting, development, 
social contexts, intellectual chal-
lenges — that is, about everything 
that was lacking in studying and 
working at the Academy in Wrocław 
and probably at academies in Po-
land at that time.

WAS IT YOUR IDEA FROM 
THE BEGINNING THAT ART 
SHOULD BE ABLE TO SURVIVE 
ANYWHERE? OR PERHAPS 
WROCŁAW WAS NOT READY FOR 
YOUNG ARTISTS?

I don’t know if it was ready or 
not, we didn’t do it for publicity or 
for Wrocław. However lofty it may 
sound, we created and worked 
drawing from the purity of our heart, 
imagination, we were filled with won-
derful emotions. Back then it could 

It all begins 
with resistance 
Przemek Pintal
Artist
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cost-cutting in financing culture. 
What if SURVIVAL was organised 
not only in Wrocław, but in two dif-
ferent cities, bringing together the 
artistic environments of two differ-
ent places in Poland or Europe? It 
could be a really interesting and 
new experience.

academic work, work with students 
and staff of the Department plus 
work in the SURVIVAL team, apart 
from many other duties that I had — 
it was starting to be too much to 
bear. I couldn’t fully devote myself to 
it, but Michał did. He fully devoted 
himself to SURVIVAL, even at the 
expense of his own artistic work — 
and he was a really interesting and 
promising artist at the same time. 

Thus, from the fifth review, the idea 
of “artists organising an exhibition of 
artists” also changed. Then I put the 
brakes on, our ways separated, but 
as we all can see — it’s turned out 
really well for SURVIVAL as it’s no 
longer looking for empty buildings 
smelling of urine (laughter).

WHEN YOU LOOK AT SURVIVAL 
NOW, DO YOU HAVE ANY 
EXPECTATIONS ABOUT THE 
VENUE OR SUBJECT?

No, but probably also because 
I’m not actively involved in the exhi-
bitions. What matters is the mes-
sage communicated by the venue 
and how the works function within 
it. A good combination of motto and 
place, the right context, this is a nice 
thing. Apart from everything else, 
SURVIVAL is an amazing opportuni-
ty to discover extraordinary places 
that most of us would never visit or 
know otherwise.

BEING TWENTY IS AN INTER-
ESTING AGE. SURVIVAL HAS 
SURVIVED INTO ADULTHOOD. 
WHAT ARE YOUR WISHES FOR 
THE TEAM?

My wish is that this wonder-
ful collective, all its members, will 
never get tired of this undertaking 
and draw inspiration from it for as 
long as possible. I hope they will find 
new challenges for themselves and 
the artists, other than the constant 

are often so extensive that it’s diffi-
cult to remember individual names, 
so it’s worth having a catalogue with 
you. I like to come back to the works 
after some time, think about them. 

The venues themselves are very 
memorable too.

I noticed that the ART TRANS-
PARENT Foundation was active-
ly looking for tips on new locations, 
places that could host art. Browar 
Mieszczański was a typical urbex 
location, still undiscovered and full 
of secret nooks and crannies. But 
SURVIVAL was also held in sites 
that seem less well-suited for art, 
such as the Old Town Park near Plac 

Teatralny or the Central Railway 
Station. The fact that SURVIVAL 
discovers inaccessible places and 
often influences their future charac-
ter is an extremely important aspect 
of this event.

WHICH PLACE SURPRISED YOU 
THE MOST?

Some of the locations have 
changed permanently because of 
SURVIVAL. Interestingly, there were 
editions which I remember mainly 
because of the venue, not art. This 
is the case, for example, with the 
2008 exhibition in the Four Tem-
ples District.

THE CENTRAL RAILWAY STATION 
WAS A TURNING POINT FOR 
SURVIVAL — IT WAS AN ACTIVE 
AND BUSY PLACE WHERE 
ANYTHING COULD HAPPEN.

It was a regular train station, full 
of people, still before the renovation. 
SURVIVAL was a perfect match for 
it. And this wasn’t the only location 
where anything could happen. For 
some places, SURVIVAL meant a lot. 

The Four Domes Pavilion, for exam-
ple, was completely ruined and dev-
astated in 2009. A short while after 

HOW DID YOU REACT TO THE 
FACT THAT SOMEONE HAS 
COME UP WITH AN INITIATIVE 
THAT MATCHED YOUR NEEDS 
AND PASSIONS, DID YOU 
SUPPORT IT OR DID YOU THINK 
IT WOULDN’T WORK?

I reacted enthusiastically, espe-
cially when I saw how the inhabitants 
of Wrocław responded to it. Many 
came to SURVIVAL, even those who 
weren’t interested in art. The event 
became a bit more hermetic some 
time later. Back then, in 2005, a lot 
of people came to the old brewery, 
not just the usual gallery-goers, and 
they were mostly satisfied. It worked 
and it was great.

SURVIVAL STARTS FROM 
A PLACE, THEN THERE IS THE 
MOTTO, OPEN CALL, ARTISTS’ 
INTEREST AND AN EXHIBITION. 
WHICH OF THE STAGES IS THE 
BIGGEST SOURCE OF SUR-
PRISES FOR YOU?

All of them. In most cases, peo-
ple don’t come to SURVIVAL be-
cause of well-known names. On the 
contrary, they get to know artists 
through their art created in the con-
text of the venue. The exhibitions 

WHICH PLACE IS YOUR FIRST 
SURVIVAL MEMORY ABOUT?

Browar Mieszczański in 2005. 
It was a great experience. The old 
brewery wasn’t known at the time. 
A lot of events are organised there 
now, but back then most of us 
probably visited it for the first time. 
I guess I wasn’t the only one who was 
so impressed, because there was 
a lot of talk about it and people had 
to queue to get in.

IT WAS ALSO THE CASE DUR-
ING THE NEXT EDITIONS.

Recently, the queues were prob-
ably because of the pandemic. Back 
then, in Browar Mieszczański, it was 
before the Internet era, so people 
found out about SURVIVAL through 
word of mouth and the fact that so 
many of them came was impressive.

My fascination with SURVIV-
AL merged with a rather unoriginal 
diversion for a city dweller, which is 
urban exploration. I often peaked 
into abandoned buildings, factories, 
less accessible places, so SURVIVAL 
was something I needed.

Digging for locations 
Maciej Przestalski
Radio journalist
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WILL THE ORGANISERS FIND 
ANOTHER TWENTY VENUES? 
OR PERHAPS THE POOL OF 
SUCH UNUSED AND UNKNOWN 
LOCATIONS HAS ALREADY 
BEEN EXHAUSTED?

Art likes undiscovered and aban-
doned places. Perhaps they are a bit 
more difficult to find nowadays. But 
it’s not only the city that is changing, 
so is SURVIVAL.

I like waiting for the next review, 
being surprised by the place and 
then by the effects of the artists’ 
work. I remember my excitement 
when I saw the huge SURVIVAL flag 
fluttering above the former Facul-
ty of Pharmacy in Grodzka Street 
in 2014.

DO YOU FIND THE STORIES 
TOLD BY PEOPLE WHO USED 
TO BE CONNECTED WITH THE 
VENUES INTERESTING?

Of course. We often learn them 
during the guided tours, which are 
really interesting. My grandfather, 
who was a driver, worked in Pafawag, 
the venue for SURVIVAL in 2021. 
Interestingly, he came to Wrocław 
in May 1945, a day or two before the 
official end of the war.

SURVIVAL CHANGES THE 
VENUES. FOR THE BETTER?

Probably yes. It focuses on plac-
es with potential. The festival opens 
us up to them, changes our per-
ception. They become cool for the 
inhabitants of Wrocław, maybe even 
trendy. But not always. The beauti-
ful Auditorium of Chemistry is falling 
into ruin again, as is the Wallenbergs’ 
tenement house belonging to the 
University of Wrocław, which proba-
bly still hasn’t found a buyer.

the 2010 edition in the air-raid shel-
ter in Plac Strzegomski, the build-
ing became the seat of Wrocław 
Contemporary Museum. A very nice 
edition took place at the small Oław-
ka stadium in 2012, referring to the 
Euro 2012 held that year.

SOMETIMES THE CURATORS 
CHOOSE A RISKY PLACE, 
WHERE IT MAY BE DIFFICULT 
FOR ART TO SURVIVE BECAUSE 
IT RUNS THE RISK OF BEING 
OVERWHELMED BY THE SPEC-
TACULAR VENUE.

A risky edition was the exhibi-
tion at the Lathing Machines Factory 
in 2016. Art could easily be over-
whelmed by the industrial interiors 
filled with huge machines. Although 
they looked like exhibits, many of 
them could still be used. Fortunately, 
I didn’t feel that the place had an ad-
vantage over art. Although the art-
ists’ works sometimes disappeared 
in the huge halls and it was difficult 
to find them, it was one of the most 
interesting editions.

THE FACTORY AND THE TRAIN 
STATION WERE PLACES THAT 
WERE STILL ALIVE. WHICH 
LOCATIONS PREVAIL IN THE 
HISTORY OF SURVIVAL, THOSE 
UNDISCOVERED OR THOSE 
STILL FUNCTIONING?

I think it’s fifty-fifty.
There were also spaces that 

disappeared once SURVIVAL had 
finished. The 2015 edition was the 
last chance to visit the riot police 
barracks in Księcia Witolda Street.

Now it is an event that artists know 
and look forward to. It’s known not 
only in Wrocław, but nationally.

THE ORGANISATION OF THIS 
REVIEW HAS TURNED OUT TO 
BE SO SUCCESSFUL THAT 
TODAY WE CAN CELEBRATE ITS 
TWO DECADES OF EXISTENCE. 
BUT OVER TIME, NOT ONLY AS 
AN ORGANISER, YOU HAD TO 
FACE THE UNUSUAL ASSUMP-
TIONS OF THIS FESTIVAL IN 
MANY AREAS: VENUE, SUBJECT. 
WAS IT EASY?

This turned out to be the most 
difficult thing. The optimal space 
for exhibiting art is the white cube, 
a blank area that doesn’t disturb the 
works. We started to discover vari-
ous spaces in Wrocław, usually badly 
devastated. Often, the space would 
dominate and overwhelm the works. 

There were many places that inter-
acted with the works, but they had 
to be “tamed,” through either scale 
or intensity. It was these actions 
that have become most memorable. 
This is simultaneously the strength 
and weakness of SURVIVAL.

THE AUDIENCE VERY OFTEN 
APPRECIATES SPATIAL WORKS. 
YOUR WAX INSTALLATION 
CYCLICAL CHANGES OF 
BAD LUCK APPEARS IN THE 
MEMORIES OF MANY VISITORS. 
WHY DOES THE SPATIAL FORM 
ATTRACT SO MUCH ATTENTION 
AND WHY IS IT OFTEN THE 
MOST SPECTACULAR ONE?

Both as an artist and active con-
sumer of art, I know that SURVIVAL 
sets the bar high for the audience. 

The review lasts a certain number 
of days and then it’s over, you can’t 
return to it. My installation, a wax 
object resembling a house with 
a gable roof, was also processual. 

PEOPLE, AND CERTAINLY 
ARTISTS, WERE SUPPOSED 
TO REACT TO THIS CREATIVE 
GET-TOGETHER?

Me and Przemek Pintal were 
already teachers, Michał was still 
a student. We were convinced that 
young people needed such an event, 
such creative stimulation. The re-
view of young art emerged spon-
taneously. We knew artists would 
come. It was more about coming up 
with the right tools for the selection 
of works.

SURVIVAL USED TO HAVE THE 
SUBTITLE “REVIEW OF YOUNG 
ART IN EXTREME CONDI-
TIONS.” I GUESS NOT MUCH 
HAS CHANGED?

Because youth is never about 
the date on a birth certificate. From 
the very beginning, mature artists, 
such as Paweł Jarodzki or Janusz 
Januszewski, also participated in 
SURVIVAL. Colleagues older than 
us, but who felt young at heart. SUR-
VIVAL has professionalised a lot in 
terms of organisation. It is a serious 
festival now. It wasn’t serious then. 
I’m not reviewing the works, I’m talk-
ing about the organisational sphere. 

TWENTY YEARS AGO, THE 
SURVIVAL ART REVIEW WAS 
INITIATED. UNDER WHAT 
CIRCUMSTANCES DID THIS 
HAPPEN? HAS THE ASSUMP-
TION THAT ART CAN SURVIVE 
IN ANY SPACE ACCOMPANIED 
THIS REVIEW FROM THE 
VERY BEGINNING?

There was a certain spontane-
ity to this idea. We didn’t assume 
anything other than doing this 
review maybe three times. It was 
about giving vent to some energy. 

The moment when we started our 
activities was a time when there 
were few spaces in which young 
people could show their art. We 
wanted to take matters into our own 
hands. Hence the context of this 
name — the SURVIVAL of art. It was 
about something simple, without 
unnecessary muscle-flexing or the 
burden of expectations. Back then, 
our thinking was rather short-term. 
Anyway, after a few years I became 
detached from the organisational 
division, but I’d return as a curator 
of the student section of SURVIVAL 
or as an artist.

Cyclicality of changes
Wojciech Pukocz
Rector of the Academy of Art  
and Design in Wrocław, artist 
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before every edition, is a very im-
portant aspect. If the organisers 
resigned from the annual selection 
of the site and held SURVIVAL in the 
Four Domes Pavilion, for example, 
the review would immediately lose 
its strength. Waiting for where the 
next edition will materialise and what 
the motto will be is equally impor-
tant for everyone. I’ve talked about it 
with my students. “Cyclical change-
ability” is inherent in the identity of 
this event.

I’VE HEARD FROM MANY ART-
ISTS THAT SURVIVAL CHANGES 
THE PERSPECTIVE AND GIVES 
COURAGE. INFLUENCED BY 
THIS EVENT, ARTISTS REACH 
FOR NEW FORMS OF EXPRES-
SION. HAS THE REVIEW INFLU-
ENCED YOUR PROFESSIONAL 
LIFE IN THIS WAY?

No, because at some point I quit. 
However, for several years, SURVIV-
AL has been using students’ works 
again, which I advocated. As a result 
of our discussions, an idea emerged 
to introduce a student section in 
parallel to the main exhibition. For 
students, taking part in an art re-
view is a very important experience 
which they might not otherwise have 
had if they had submitted an ap-
plication, because the competition 
is tough.

WHAT DO YOU WISH SURVIVAL?
Perseverance and consistency 

in action. That it remain alert and 
fresh, open to new ideas and actions, 
that it never grow old in thinking 
about art, and that it continue to 
provoke and discover new grounds 
in art and for artists.

The “house” was subject to change 
because the wax it was made of 
melted because of the heat gener-
ated by the candles illuminating it 
from the inside. The fact that some-
thing changes, has a beginning and 
an end, may affect the reception of 
a work, make it unforgettable. I re-
member what Professor Jurkiewicz 
once told me. As he was painting 
a picture for a group exhibition, he 
wondered how to do it in such a way 
as to “eliminate the competition.” Let 
me quote him: “I do a painting which 
has the most contrasting combina-
tion of colours, so it will be green and 
red, and I will also make it striped, so 
that it is the most active.” It was in-
deed so. He talked about it in an an-
ecdotal, funny way; I’m referring to it, 
although I’ve never used this strat-
egy. We remember certain works 
because they touch a specific chord 
with the viewer’s sensitivity, trigger 
certain associations. My wax house 
shown at SURVIVAL fit in with the 
context of the venue in many ways; it 
was a very sensual work, smell was 
its essential element. It triggered 
associations and it worked. I’ve seen 
a lot of such works at SURVIVAL. In 
my opinion, performances function 
in the same way. I remember a few 
actions by Monika Konieczna. But 
why do some works affect us and 
others don’t? This is probably the 
secret of art.

I THINK THAT THE QUOTE FROM 
THE TITLE OF YOUR WORK, 
THAT IS “CYCLICAL CHANGES,” 
CAN BE A HINT ABOUT HOW 
TO INTERPRET AND PERCEIVE 
SURVIVAL. HOW IMPORTANT 
IS CHANGE FOR THIS ART 
REVIEW? BECAUSE IT TURNS 
OUT THAT IT IS CYCLICAL.

I think that changing the venue, 
having to wait for its announcement 

each of them was designed and built 
by people who were important for 
Wrocław’s history, as we learn during 
Ewa Pluta’s guided tours, also trans-
lated into Polish Sign Language. Ewa 
leads the tours in such a natural and 
attractive way that you really want 
to participate in them. Although 
deaf people can see the works, they 
also want to learn something more 
about them.

ONE OF THE ARTISTS WHOSE 
WORK WAS FEATURED IN THE 
PUMPING STATION WAS DANIEL 
KOTOWSKI, WHO IS A DEAF 
ARTIST HIMSELF.

I remember that his work 
was shown as part of the Video 
Art Forum.

WHEN I HAVE CONTACT WITH 
PEOPLE WHO ARE HARD OF 
HEARING, THEY EMPHASISE 
THAT THE USERS OF SIGN 
LANGUAGE ARE ONE OF THE 
MOST NUMEROUS LANGUAGE 
MINORITIES. THEN I WONDER 
WHO SHOULD ADAPT TO WHOM. 
SHOULD ALL HEARING PEOPLE 
KNOW THE SIGN LANGUAGE, 
OR SHOULD DEAF PEOPLE 
LEARN TO SPEAK AND REMAIN 
IN THE WORLD OF SOUND 
WHENEVER POSSIBLE?

This is a difficult question be-
cause I see struggle and resistance 
on both sides. Certainly people 
who can hear would like the deaf to 
adjust, and the other way around. 
Sometimes hearing people learn 
to sign, and deaf people also try to 
adapt in various ways. These two 
worlds are looking for opportunities 
to communicate.

HAVE YOU EVER VISITED 
SURVIVAL AS A VIEWER?

Unfortunately not. I found out 
about it by accident, when I was 
asked to work as an interpreter dur-
ing a guided tour. I was delighted 
and surprised, because although I’d 
lived in Wrocław for over 30 years, 
I didn’t know about the existence of 
the pumping station. It turned out 
to be a very interesting place with 
a unique atmosphere, and I was 
able to get to know a secret spot in 
Wrocław. The thought of visiting it 
had never occurred to me before, 
it was just a building looming in the 
distance and looking very industri-
al. Thanks to the festival, I had an 
opportunity to see this place for the 
first time.

THE KATARYNKA FOUNDATION 
HELPS DEAF AND BLIND 
PEOPLE. SURVIVAL FEATURES 
WORKS THAT WILL APPEAL TO 
BOTH THESE GROUPS.

Yes, but these people need us, 
interpreters, to find out more about 
the venue. After all, the history of 
the venue is a very important as-
pect of each SURVIVAL. These 
are hidden, unknown locations, but 

FIRST SURVIVAL?
I remember a painting that 

looked like black foil. It made a huge 
impression in the historic building 
of the pumping station in the City 
Port, where SURVIVAL was held 
two years ago. It looked as if some-
one had attached a black foil to 
a rack. It was a painting by Martyna 
Borowiecka. A very realistic painting.

HOW TO EXPRESS IT IN POLISH 
SIGN LANGUAGE?

Simply by describing it. Just like 
describing the work by Alicja Pa-
tanowska and Daniel Brożek was, in 
a way, an explanation of what could 
be heard. First, I need to consider 
what a work means to me to be able 
to convey this. I need to call it: that 
the sounds made by the falling drop-
lets are soothing, quiet, and then 
I describe it in signs.

WHY DO YOU COOPERATE 
WITH SURVIVAL?

Our cooperation is ongoing 
thanks to the Katarynka Foundation. 
It makes the review available to both 
blind and deaf people.

SURVIVAL in signs
Ela Resler
Polish Sign Language interpreter
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WHAT IS THE SIGN 
FOR SURVIVAL?

For now, we have to spell it, but 
we can organise a competition 
in the deaf community for a sign 
of SURVIVAL.

ARE YOU PARTICULARLY 
INTERESTED IN CONTEMPO-
RARY ART?

Actually no, but SURVIVAL is 
unique because it presents art in 
interesting places to which the art-
ists have to adapt. This combination 
of contemporary art with the past 
and a historical site is very surpris-
ing and interesting. I used to think 
of SURVIVAL in terms of a camp 
where participants are rolling in the 
mud. The name of the review has 
changed my perspective. Let me 
also add that the edition held in the 
Pafawag rolling stock factory at-
tracted a lot of deaf people who had 
memories connected with this place. 
I was told that many of them had 
worked there.

THIS IS PARADOXICAL, 
BECAUSE AS FAR AS I KNOW, 
MANY PEOPLE WORKING IN 
PAFAWAG LOST THEIR HEARING 
DUE TO THE NOISE. I’VE COME 
ACROSS ARTICLES IN WORK-
ERS’ NEWSPAPERS AND ANEC-
DOTES ABOUT A DISOBEDIENT 
HUSBAND WHO WOULDN’T 
ANSWER HIS WIFE’S REQUEST 
FOR HELP. SO IT’S PARADOX-
ICAL THAT DEAF PEOPLE ARE 
CURIOUS ABOUT THIS PLACE.

I’d say more — they have good 
associations with this place.

HOW DOES SURVIVAL COM-
PARE WITH OTHER EVENTS 
IN WROCŁAW IN TERMS 
OF ACCESSIBILITY FOR 
DEAF PEOPLE?

I will say one thing, there should 
be more initiatives like this. The 
more the better. Walks and tours in-
terpreted into Polish Sing Language 
are a harbinger of good changes.

THIS IS INTERESTING, BECAUSE 
NOT ONLY ARE SOME WORKS 
PREPARED SPECIFICALLY FOR 
A GIVEN WALL, BUT THEY ALSO 
INTERACT WITH EACH OTHER. 
MOVING THEM MAY RESULT IN 
UNWANTED DISRUPTIONS.

Preparing such an exhibition 
means adapting to the curators’ re-
quests and identifying multiple de-
pendencies. You could say that for 
two weeks before the opening I prac-
tically move into the exhibition site. 
I know these works inside out. I know 
the artists and I know a lot about them 
even before mounting the exhibition.

THERE IS NO ESCAPE FROM 
SURVIVAL, IS THERE?

There isn’t, because I don’t want 
to cut myself off from this process. 
I have to be at the centre of events. 
I feel that if I let someone else do 
my job, even for a short time, I’ll lose 
control of a fragment that is part of 
a greater whole, and as a result I’ll lose 
control of the whole thing.

I’VE BEEN TOLD THAT A FEW 
TIMES ART COULDN’T BE CON-
TROLLED. DURING A PERFOR-
MANCE TITLED OBJECT I, II, III, IV, 
THE ŁUHUU! ARTISTS ENCLOSED 
THEMSELVES IN PLEXIGLAS 
CUBES ON WHEELS. SOMEONE 
TOOK ONE OF THE CUBES WITH 
THE ARTIST INSIDE AND LEFT IT 
ON THE TRAM TRACK. THE SITUA-
TION LOOKED DANGEROUS.

Which reminds me of another 
situation when art influenced life. It 
was Tomasz Matuszak’s work Ophe-
lia — a dummy resembling a drowned 
woman floating in the water near 
Dunikowski Boulevard. The instal-
lation was an attempt to recreate 
the famous painting by John Everett 
Millais under the same title. Pas-
sers-by called the police fearing that 

us to manage it. For example, there 
was a work by Agnieszka Popek-Ba-
nach and Marcin Banach titled Pow-
odzi się [Flooding Us], which was an 
inscription made of sandbags used 
to prevent flooding. The viewers de-
cided to interact with the inscription 
and rearranged the letters to read 
pogodzi się — “it’s clearing up.”

DID THE ARTISTS ACCEPT THE 
VIEWERS’ REINTERPRETATION?

In hindsight, it wasn’t too big 
a problem, but artists may have 
different attitudes to their works. 

They may be more or less attached 
to them. Another situation with 
random people on the boulevard in-
volved throwing rubbish into a con-
tainer, which was actually a work 
by Szymon Wojtyła. In Pafawag, we 
had a leaky roof and a lot of rain was 
running down the walls and on the 
works. The boiler room turned into 
a humid cave, and we had to change 
the locations for some of the works.

WHAT IS YOUR ROLE DURING 
THE REVIEW? HOW DO YOU 
HELP SURVIVAL TO SURVIVE?

For me, this review is madness. 
I know that each edition will be 
a challenge, even if it seems rela-
tively calm. Besides, my perspec-
tive on SURVIVAL has gradually 
changed. During my first review, 
I was responsible for installing the 
multimedia. Not knowing what was 
going to happen there, I came to 
the venue at noon the day before 
the opening and left at one in the 
morning, stunned and unaware of 
the passage of time. I worked until 
several multimedia stations were 
fully operational.

BECAUSE ART HAS TO SURVIVE 
IN EVERY SPACE, EVEN IF 
A BUNKER IS NOT A MUSEUM 
OF CONTEMPORARY ART YET, 
OR PERHAPS ESPECIALLY IF IT 
ISN’T.

However, the most demanding 
editions were held outdoors. Closed 
spaces are a whole that can be con-
trolled. But how to control Xawery 
Dunikowski Boulevard, which is one 
kilometre long and visited by fami-
lies with children? It was difficult for 

Dismantling  
attractions
Paweł Rogowski
SURVIVAL producer
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SURVIVAL HASN’T ALWAYS 
BEEN YOUR WORK. HAVE YOU 
ALSO VISITED IT AS A VIEWER?

Yes, for as long as I can remem-
ber. I have always been friends with 
the ART TRANSPARENT team. 
Even if I’m not at work during SUR-
VIVAL, I always look at the exhibition 
from the point of view of creating 
or assembling it. I don’t think it’ll 
change any time soon.

WHAT DO YOU WISH SURVIVAL 
ON ITS 20TH ANNIVERSARY?

Another twenty years.

DO YOU THINK SURVIVAL HAS 
A LONG FUTURE AHEAD OF IT? 
ARE THERE ENOUGH VENUES 
TO VISIT EVERY YEAR?

I wouldn’t say that anything 
threatens the continuity of SURVIV-
AL. There are still many locations 
and it seems to me that because 
we’ve already had 20 editions, things 
are getting easier because people 
and investors are more open.

WHAT HAS THE WROCŁAW 
ART WORLD RECEIVED 
FROM SURVIVAL?

A space for art which is unlike 
a gallery. The visitors and owners of 
the venues are open to exhibiting art. 
Sometimes the works stay. For ex-
ample, Tymek Bryndal’s rocket was 
left in Pafawag.

IS THE DISMANTLING PROCESS 
EASIER THAN MOUNTING 
THE EXHIBITION?

It depends. Sometimes the own-
er doesn’t care much about restor-
ing the property to exactly as it was 
before the exhibition. It is often nec-
essary to seal holes, paint walls, pay 
for damages. The Pharmacy build-
ing was an interesting case. There 
were still items that belonged to the 
owner of the property, testifying to 
the fact that the building had been 
used to educate students. Visitors 
were interested in door handles, 
cabinets, vials, some people wanted 
to take them home. There were even 
attempts to steal works. Once I liter-
ally had to retrieve it from the trunk 
of somebody’s car. Madness.

someone had actually drowned. 
People have the right to be afraid, 
and we are unable to remove every 
danger, seal every hole, take out 
every screw that protrudes from the 
wall. Try as you may, but the venues 
are demanding in terms of security. 
Nothing has happened so far be-
cause we are doing our best.

HOW OFTEN DID THE VISITORS 
HAVE TO WEAR HELMETS 
DURING SURVIVAL?

Almost never. It just happened 
once for the sake of safety. This was 
recommended to us, and we decid-
ed that it would also be interesting 
for our guests.

WHICH WORKS WILL YOU 
ALWAYS REMEMBER?

When the ŁUHUU! group mem-
bers decided to bury themselves in 
the ground. The performers’ heads 
were sticking out of the pitch and 
to be honest, I still feel discom-
fort when I think about it. I remem-
ber they were going to stay in the 
ground longer, but people came to 
their heads as if they were footballs 
thrown on the grass. The artists felt 
uncomfortable seeing shoes at their 
eye level. The Sound Art Forum at 
the building of the former Faculty of 
Pharmacy of the Medical Academy 
was also difficult, but I still receive 
positive comments about the quality 
of these works. However, achieving 
the final effect was hard.

by Dutch artists. It was also the first 
time that I collaborated with Nata-
lia Papayeva. In 2021, I had anoth-
er opportunity to visit SURVIVAL, 
which was held in Pafawag. After the 
pandemic, it was a great experience. 
It’s rare nowadays to see such fresh 
works, experience them with other 
people and be able to talk about 
them. Thanks to SURVIVAL, I par-
ticipated in panel meetings during 
which I had the opportunity to meet 
new people.

IN YOUR OPINION, WAS THE 
BUILDING CHALLENGING 
FOR ARTISTS?

I think so. It was challenging to 
see what was concealed in this ne-
glected, old hospital. I think the art-
ists we selected did see it.

WHICH WORK DO YOU REMEM-
BER MOST VIVIDLY?

I think the film by Horacy 
Muszyński titled Kishonia. I remem-
ber this work also because it was 
displayed in the perfect spot — in 
the operating theatre, which gave it 
a futuristic character. Later I could 
understand it even better thanks to 
personal contact with the artist. The 
stay in Wrocław was an opportuni-
ty to meet artists, who in turn could 
later participate in my projects in 
the Netherlands — for example, in 
a mobile residency, which is a per-
manent element of the programme 
of the Dutch VHDG association. 
I saw this surprising video instal-
lation by Horacy with oversized 
pickled cucumbers and I was so 
intrigued that I immediately want-
ed to contact the person behind 
it. Horacy and I talked on Skype for 
several months. Finally, I invited him 
to a residency in Leeuwarden, and 
the result of his stay is another video 
work entitled Rixt.

HOW DO YOU REMEMBER 
THE VENUE FOR SURVIVAL 17? 
WHEN DID YOU FIRST SEE IT?

I was there in January. Apart 
from being cold, I remember visiting 
this place with a team of curators 
who reacted to the venue in different 
ways. Some of us felt a little uncom-
fortable because of the awareness 
that we were in a hospital. Every-
body has a personal story with 
a place like that. I remember the 
swimming pool and the basement. 
I also remember our conversations 
about the motto — “concealed.” 
We wondered how it can be inter-
preted literally and at what levels it 
can resonate. I was thinking about 
architecture, about this space, so 
I started looking for artists who jux-
tapose their creative practices with 
architecture. It was then that I met 
a sound artist who focused on the 
acoustic potential of this space. As 
a result, a composition was writ-
ten and performed by the Choir of 
Wrocław University of Technology. 
It was called Overtone. We recently 
had a spin-off of this event. For me 
as a curator, it was a special expe-
rience to be able to work in such an 
unusual location on four installations 

WHEN DID YOUR ADVENTURE 
WITH SURVIVAL START?

My first contact with SURVIV-
AL was in December 2017, when 
I met Karolina [Bieniek] and Gosia 
[Miśniakiewicz]. We were working 
on a project that we would togeth-
er implement in the future; it was 
about the residencies of Polish 
artists in the Netherlands. At that 
time, Leeuwarden was preparing 
to become the European Capital of 
Culture, which was the starting point 
for cooperation with Wrocław. Then 
our artists’ residencies in Poland 
took place, and a little later the 17th 
edition of SURVIVAL was organised, 
during which several Dutch artists 
presented their works. Today I can 
remember them by flipping through 
the catalogue prepared after the 
exhibition at the hospital in Wiśnio-
wa. It’s funny, but we never used to 
prepare catalogues. This is a great 
idea, because most site-specific 
installations are impermanent, they 
disappear forever. Thanks to the 
catalogue, I have a souvenir.

A resonating space
Arda Van Tiggelen
Curator, VHDG Association, Leeuwarden,  
The Netherlands
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DOES PARTICIPATION IN 
SURVIVAL REQUIRE SPECIAL 
PREPARATION, HAVING HIS-
TORICAL KNOWLEDGE ABOUT 
THE VENUE?

Yes, it’s a good idea to know a bit 
more. As a curator, I learned about 
the history of the hospital building 
and its functions before I started 
working with artists there. It seems 
to me that what I’m looking for in art 
is the meaning that emerges when 
artistic action clashes with space. 

This is why the historical context is 
so important. The meeting with Ewa 
Pluta was extremely important to 
me. Gosia’s story about the possible 
interpretations of the theme of SUR-
VIVAL 17 broadened the information 
in the curatorial statement. It was 
a great experience and I’m so glad 
that I got this chance.

THE PERSPECTIVE OF 
LEARNING ABOUT A VISUAL 
WORK THROUGH WORDS 
SEEMS INTERESTING, 
VERY MYSTERIOUS.

The descriptions, information 
about the artists and the threads 
raised by the works are supposed 
to help the visitor. However, having 
translated the descriptions doesn’t 
eliminate an element of surprise. 
When visiting the exhibition, even lo-
cating a given work isn’t always easy. 

This has been the case for 15 years 
and not much has changed, as you 
can check by browsing the archives 
of the Art Transparent Foundation. 

The archive also shows that some 
artists keep returning to SURVIV-
AL, e.g. the ŁUHUU! performers. 
I remember the artists swinging 
above the passengers at the Cen-
tral Railway Station. In 2012, during 
the edition at the Oławka stadium 
just before EURO 2012, they were 
buried in the grass, in the pitch, only 
their heads stuck out. It made an im-
pression because the artists’ heads 
looked like footballs on the pitch… 
I remember my surprise when I was 
walking through the field and came 
across human heads sticking out of 
the ground. I also remember perfor-
mances by Monika Konieczna, who 
is another artist associated with 
SURVIVAL for many years. For me, 
her most memorable performance 
was the one with Ewelina Ciszewska, 
when they prepared a feast for the 
residents of the Four Temples Dis-
trict. To organise it, they had to win 
the trust of the local Roma commu-
nity, so they spent a lot of time with 
them before they were accepted by 
the elders.

both a place of work or a workshop 
and the tools or skills needed to per-
form an activity.

I LIKE THE MOTTO “CONCEALED,” 
WHICH IS NOT THE SAME AS 
“HIDDEN.”

Definitely. We also had to think 
a lot about it.

FROM THE BEGINNING OF ITS 
EXISTENCE, SURVIVAL HAS 
BEEN ASSOCIATED WITH THE 
IDEA THAT ART CAN SURVIVE 
ANYWHERE. PROBABLY EACH 
SUCCESSIVE VENUE PASSED 
THIS TEST SUCCESSFULLY.

Yes, thanks to this assump-
tion I could visit many places in the 
city, mostly as a viewer. My work 
as a translator is done from behind 
the desk. Before the review, I re-
ceive descriptions of the works to 
translate, and in autumn we prepare 
the catalogue.

YOUR FIRST SURVIVAL?
I had to check e-mails from 15 

years ago. They show that my first 
SURVIVAL was the one at the Cen-
tral Railway Station in 2006. As 
a translator, I cooperated for the first 
time during the next festival at Plac 
Teatralny, it was the 5th edition.

SURVIVAL IS AN ART REVIEW 
THAT BEGINS WITH A WORD. 
THIS IS CERTAINLY THE CASE 
FOR THE ARTISTS WHO TAKE 
PART IN THE OPEN CALL. 
BEFORE A VENUE CAN FILL 
WITH ART, A MOTTO APPEARS: 
“CAPITAL,” “WASTE LAND,” “YOU 
AIN’T GOING NOWHERE.”

These were some of the easiest 
and least problematic to trans-
late. Among the most difficult was 

“stratification,” which was the mot-
to of SURVIVAL 15 at the Faculty 
of Chemistry of the University of 
Wrocław. It was challenging be-
cause the Polish equivalent is actu-
ally broader and it was impossible 
to convey the same connotations. 
I also remember the discussion be-
fore SURVIVAL 2016, whose slogan 
was “workplace.” The Polish version 
warsztat pracy can actually denote 

Ambiguity
Karol Waniek
Translator
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tangible story. By entering these 
spaces, which are often abandoned, 
dilapidated buildings, a new chap-
ter in their history unfolds before 
our eyes. The venue may have been 
unused for years or it may have 
stopped functioning days before 
the exhibition. In some places you 
can see calendars hanging above 
abandoned desks, everyday items 
left by the people who used to work 
there. I remember that one of the 
guides at the Lathing Machines Fac-
tory was a man who worked there 
until recently.

HIS NAME WAS ZYGMUNT, HE 
HAD WORKED IN THE FACTORY 
AS A TURNER FOR SEVERAL 
DECADES, THEN HE BECAME 
INTERESTED IN ART AND NOW 
HE IS A FRIEND OF SURVIVAL.

SURVIVAL is a turning point for 
the places that made the history of 
Wrocław. First there is a historical 
structure, then art enters it, and then 
a new life begins for the buildings, 
a new chapter for the place and the 
city. Good art will interest everyone, 
even those who aren’t enthusiastic 
about it on a daily basis. The works 
at SURVIVAL function on several 
levels. Some visitors will appreciate 
the installations themselves, others 
will connect them with the history of 
the place, and then there are those 
who come primarily to see the ven-
ue. SURVIVAL is ambiguous, just like 
its mottoes. That way, everyone can 
find something for themselves there.

translated their descriptions, but 
in practice it turns out that I’m not 
always able to find all of them. More-
over, translating the descriptions is 
not so much about visualising the 
works, but trying to understand the 
meaning of the words used in the 
text. The titles of the works are often 
challenging, they may be puns or 
phrases that are intentionally am-
biguous. At this stage, I often have 
to be in touch with Michał Bieniek, 
who can explain how a given work 
will look.

AMBIGUITY 
AROUSES CURIOSITY.

That’s why I go to SURVIVAL 
every year, to satisfy this curiosity.

IT SEEMS CLEAR THAT ART 
MANAGES TO SURVIVE IN ANY 
SPACE, BUT THE DEVELOP-
MENT OF SURVIVAL ITSELF 
IS INTERESTING.

Thanks to the review, I’ve learnt 
a lot about contemporary art. I must 
have seen several hundred works in 
those 15 years. Sometimes I laugh 
that I don’t remember when SUR-
VIVAL ceased to be a review of 
young art and became simply an art 
review. The event itself keeps devel-
oping, the artists creating site-spe-
cific art have matured, the audience 
are more aware.

I THINK THAT IF IT WASN’T FOR 
SURVIVAL, WE WOULDN’T HAVE 
SUCH INSIGHTFUL DESCRIP-
TIONS OF MANY EPISODES IN 
THE HISTORY OF WROCLAW. 
THIS EVENT REDISCOVERS 
THE HISTORY OF THE CITY 
THROUGH THE FILTER OF ART.

Yes, thanks to it I know much 
more about Wrocław, where I’ve 
lived since I was a student. SURVIV-
AL revives history and writes its own 

LET’S RETURN TO DISCOVER-
ING A WORK THROUGH WORDS 
EVEN BEFORE IT IS CREATED. 
THE PERFORMANCE OF THE 
ŁUHUU! GROUP TITLED 4:0 HAD 
THE FOLLOWING DESCRIPTION: 
“THE WORK WAS BASED ON THE 
AMBIVALENCE EMPHASISING 
THE RELATIONSHIPS OF 
POWER.” I’M INTERESTED IN 
HOW YOU AS A TRANSLATOR 
VERIFY THE DESCRIPTION WITH 
THE ACTUAL PERFORMANCE, 
WHICH CAN’T BE ACCURATELY 
DESCRIBED BEFOREHAND 
BECAUSE YOU CAN NEVER 
PREDICT WHAT WILL ACTU-
ALLY HAPPEN.

I’ve recently created the 15th 
SURVIVAL folder on my computer, 
this time with the date 2022. Each 
year, the procedure is the same: first, 
the translation of the description of 
the venue and the motto is created, 
so that the artists can submit their 
ideas for works. The second stage is 
the translation of the descriptions of 
works that have been chosen for the 
exhibition. Each work is described in 
Polish and English, and I usually do 
this translation in the spring. Then 
I look forward to the end of June, 
when the festival is held (except last 
year, when it took place in Septem-
ber). For me it marks the beginning 
of summer, my favourite season. 
My wife and I have participated in 
SURVIVAL as viewers for 15 years. 
We usually come to the opening of 
the review on Friday, which is mostly 
a social occasion for us. We meet 
people, some of whom we see each 
year at the vernissage. I’ve also en-
couraged some of my students to 
visit the review. I go the exhibition 
itself on Saturday or Sunday and try 
to take part in one of the tours led 
by the curators. Yes, I know more or 
less what the works are about, I’ve 

were Dorota Nieznalska’s work were 
stolen during the night.

WHAT ABOUT THE FOUNTAINS 
IN KORNELIA DZIKOWSKA’S 
WORK AT THE LATHING 
MACHINES FACTORY? HAD 
THEY ALWAYS BEEN THERE?

We had to put pumps in this 
fountain and I dropped my drill in 
the water while I was working. The 
factory was still working, so the sit-
uation was similar to working at the 
train station.

SURVIVAL OFFERS THE OPPOR-
TUNITY TO VISIT INACCESSI-
BLE PLACES, WHICH ARE OPEN 
ONLY FOR THE EXHIBITION.

Yes. I will never forget the swim-
ming pool at the former Railway 
Hospital. If it hadn’t been for SUR-
VIVAL, I would never have gone 
there. I have to admit it was quite an 
interesting space.

IS SURVIVAL A DIFFICULT 
PROFESSIONAL CHALLENGE 
FOR YOU?

I deal with renovations on a daily 
basis. I treat SURVIVAL as a step-
ping stone. I try not to say that 
something is impossible, but look 
for a solution. Various interesting 
situations happened to me during 
SURVIVAL, for example, a work was 
modified in consultation with the 
artist because I used my technical 
knowledge to suggest that some-
thing could be improved, something 
could be done better. SURVIVAL is 
my only contact with art.

WHAT HAPPENED?
One of the visitors must have 

disrupted the power supply. It got 
pitch black in the shelter, and there 
were many people inside. I had to lo-
cate the failure quickly.

I DON’T KNOW WHAT’S WORSE: 
POWER OUTAGE OR STEALING 
A WORK.

Sometimes the artists may also 
create problems. They don’t come 
on time, or they come all at once.

LOOKING AT THE PHOTOS 
FROM SURVIVAL IN 2012, I WAS 
WONDERING HOW THE ARTISTS 
FROM THE ŁUHUU! GROUP 
WERE BURIED NECK-DEEP IN 
THE GROUND.

Digging a hole in the ground is 
no rocket science, but we had to 
make it safe and reasonably com-
fortable for the artists, so we placed 
cardboard cylinders with a diame-
ter of about 80 centimetres in the 
holes. The artists stood inside them 
and had no direct contact with the 
ground around them. We put card-
board rings around their necks and 
we covered them with grass. I also 
remember the theft. Banners that 

YOUR FIRST SURVIVAL MEM-
ORY IS…?

The Central Railway Station and 
a lot of work. We had to mount the 
exhibition overnight. One of the 
works, which was in the form of an 
airplane, was to be displayed by 
the main departure board. It was 
not possible to do this during the 
day. I remember working under the 
ceiling, hanging lines. The lack of 
freedom of movement was a huge 
obstacle. You had to have eyes 
around your head because there 
were people all around. We needed 
a scissor lift, but various permits had 
to be obtained before it could get to 
the station. It was a big challenge fif-
teen years ago. Finding a proper lift 
that could go through the front door 
was no mean feat. My day job is ren-
ovating flats, so working at SURVIV-
AL is my stepping-stone.

DO YOU ALSO VISIT THE 
EXHIBITION DURING SURVIVAL?

No, never. I only came to the 
Strzegomski Shelter during SURVIV-
AL because we had a problem with 
the power supply there.

The only contact  
with art
Mariusz Zadorożny
Exhibition assembler
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