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15. edycja Przeglądu Sztuki survival odbyła się w nieczynnym 
od wielu lat, modernistycznym budynku Audytorium Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanym w 1964 
roku przez Krystynę i Mariana Barskich.

Hasłem 15. Przeglądu było Rozwarstwienie, termin używany 
w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-arty-
stycznego danego dzieła architektury. Propozycją jubileuszowej 
edycji survivalu było przyjrzenie się, poprzez pryzmat sztuki, 
tematowi rozwarstwienia miasta w rozumieniu symbolicznym, 
nie tylko w odniesieniu do architektury, ale i w kontekście prze-
mian społecznych i gospodarczych.

Historia Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc 
przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia 
nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często 
z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.

W idei 15. edycji survivalu istotną rolę odegrały zatem pojęcia 
tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego 
(czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności 
i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zy-
skują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego 
w niemalże nienaruszonym stanie Audytorium Chemii, które 
projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku 
po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) 
oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku Audytorium 
Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną 
i artystyczną spójność.

Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki 
interpretować na wielu płaszczyznach: w nawiązaniu do tematyki 
społecznej, w kontekście migracji (np. mieszających się i nawar-
stwiających tożsamości) i procesu budowania tożsamości (także 
tej narodowej) czy też w nawiązaniu do zagadnień artystycznych 
natury czysto formalnej.

Dla idei 15. survivalu istotne było także pojęcie modernizmu 
oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, 

The 15th edition of the survival Art Review was held in the mod-
ernist building of the former Chemistry Auditorium of Wrocław 
University. Designed by Krystyna and Marian Barski in 1964, it 
has been out of use for many years. 

The motto of this year’s edition was “Stratification”. In art 
history, this term is applied to analysing the structure of a given 
architectural object by breaking it down into strata to illustrate 
its functions. During the jubilee edition of the survival Art Re-
view, we borrowed this term in order to conduct a study of “city 
stratification” from the angle of art. The subject was approached 
not only symbolically, but also in the context of architecture as 
well as social and economic transformations.

After all, the history of Wrocław is not an easy one. By trac-
ing examples of changes that have occurred in the city we 
can witness not only its development and expansion, but also 
destruction, disintegration and collapse.

While constructing the narrative of the 15th edition of sur-
vival , the notions of tectonics and atectonics played a major 
role. In regard to works of art (or architecture), they pertain 
to the congruity and uniformity of a construction, or their ab-
sence. These terms are particularly important in the context of 
the venue: the Chemistry Auditorium, which retains its original 
state with hardly any alterations (from the body of the building 
to the smallest details: chairs, desks, lighting, etc.), and its twin 
Mathematics Auditorium, which has lost its architectural and 
artistic cohesion due to a renovation.

The very notion of “strata” could be interpreted on many levels: 
with reference to social problems, in the context of migration (e.g. 
the mixing and overlapping of identities), in the process of (na-
tional) identity building or in regard to purely formal artistic matters.

Among other threads relevant to the 15th edition of the Re-
view were those connected with modernism as well as chemistry 
and chemical reactions, understood in a strictly scientific sense 
as well as with reference to interpersonal relationships.

RozwaRstwienie

kuratorzy 15. edycji przegl ądu sztuki survival:  
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

stRatification

curators of the 15th edition of the survival art review:  
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec
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zarówno w odniesieniu do związków nauki i sztuki, jak i w od-
niesieniu do relacji międzyludzkich.

Na wystawie zostało zaprezentowanych ponad 40 projektów 
artystycznych różnego rodzaju: obiektów, instalacji dźwięko-
wych, performansów czy projekcji wideo. Tegoroczny survival 
był też okazją, by przypomnieć sylwetkę i twórczość Romana 
Pawelskiego – autora znanej wszystkim wrocławianom rzeźby 
pt. Atom, znajdującej się przed budynkiem Audytorium.

W programie nie zabrakło debat, warsztatów czy pokazów 
filmowych.

Z kolei działania zaplanowane w ramach Sceny Dźwiękowej 
skoncentrowały się na związkach dźwięku z architekturą. Sale 
wykładowe Audytorium posiadają w pełni zachowaną orygi-
nalną adaptację akustyczną, więc w programie znalazły się 
performansy wykorzystujące właściwości tych pomieszczeń, 
a także cykl wykładów i spacerów dźwiękowych poświęconych 
aspektom dźwiękowym wrocławskiej architektury.

Szczególne znaczenie dla 15. edycji survivalu zyskał projekt 
kuratorski fundacji Jednostka Architektury (realizowany wspólnie 
z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich 
[sarp]) zatytułowany Jest Chemia! – seria działań mających na 
celu przywrócenie dawnego blasku budynkowi Audytorium.

Do akcji mogła się włączyć publiczność, wspierając finan-
sowo realizację poszczególnych projektów (m.in. przywrócenie 
oryginalnej iluminacji podniebienia audytorium czy odtworzenie 
rabatki kwiatowej).

Liczymy, że zaproponowane podczas survivalu działania 
pozwoliły zwrócić uwagę wrocławian na potencjał budynku Au-
dytorium i jego niezwykłe walory artystyczne. Zaprojektowane 
przez Barskich blisko pół wieku temu Audytorium jest w końcu 
wyjątkowym przykładem architektury modernistycznej w skali 
wrocławskiej, ale i ogólnopolskiej. Być może już wkrótce po-
wzięte zostaną odpowiednie działania, które pozwolą na stałe 
przywrócić blask budynkowi Audytorium i nadać mu nową funk-
cję. Byłaby to wielka strata dla Wrocławia i jego mieszkańców, 
gdyby dzieło tego pokroju pozostało nieużywane, a co gorsza, 
popadało w zniszczenie.

The exhibition featured over 40 different artworks: objects, 
sound installations, performances and video projections. This 
year’s edition provided an opportunity to remember Roman 
Pawelski, an artist who designed the Atom – a sculpture in front 
of the Auditorium, which is known to all inhabitants of Wrocław. 
The programme also included debates, workshops and film 
screenings.

The actions carried out as part of the Sound Art Forum fo-
cused on the connections between sound and architecture. 
Since the Auditorium’s lecture theatres retain the original acous-
tic solutions, the programme featured performances based on 
the unique properties of the rooms as well as a series of lectures 
and soundwalks devoted to the sonic aspects of Wrocław’s 
architecture.

Of special importance for the 15th edition of survival was 
the project entitled Chemistry Is Here!, curated by Jednostka 
Architektury Foundation in cooperation with the Wrocław Branch 
of the Association of Polish Architects (sarp). This series of in-
terventions was intended to restore the former splendour of the 
Auditorium. The audience could support it by making donations 
to carry out the individual actions (such as restoring the original 
illumination of the Auditorium’s ceiling or recreating a flowerbed).

We hope that the actions carried out during survival directed 
the attention of Wrocław dwellers to the potential of the Audi-
torium and its unique artistic properties. Designed over half 
a century ago by the Barskis, it is an exceptional manifestation 
of modernist architecture not only in the city, but on a national 
scale. Perhaps the necessary steps will shortly be taken in or-
der to permanently restore the Auditorium’s beauty and endow 
it with a new role. Failing to do so and letting the Auditorium 
further deteriorate would be a great loss to Wrocław and its 
inhabitants.
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40-latek, czyli młodzieniec wśRód  
zabytków. audytoRium wydziału chemii 
uniweRsytetu wRocławskiego

Krzysztof Ziental

Postać Biduli z Kabaretu Starszych Panów stanowić może per-
sonifikację sytuacji, w jakiej znalazły się po 1989 roku dzieła ar-
chitektoniczne powojennego modernizmu1. Wielokrotnie bowiem, 
parafrazując Kuszelasa, zespół najatrakcyjniejszych elementów 
architektonicznych, jakie trafiło nam się kiedykolwiek spotkać 
naraz, z braku wylansowania, był burzony lub w znaczny sposób 
przebudowywany. Szczególnie lata 90. xx wieku zebrały duże 
żniwo. Jak słusznie zauważył Max Cegielski:

Wygłodniali błyskotek kapitalizmu, po smucie stanu wojennego, 
chcieliśmy wielkiego żarcia, nie zwracaliśmy uwagi na wyburzenia 
i zniszczenia. Dzisiejsi obrońcy przeszłości chodzili jeszcze do 
przedszkoli, więc historię wyrzucano do kosza bez mrugnięcia 
okiem2.

W przedszkolu byli również historycy sztuki i architekci, którzy 
dopiero od dwóch dekad „lansują” powojenny modernizm.

W historii architektury znane są okresy deprecjonowania 
wybranych zjawisk artystycznych – np. architektury historyzmu. 
Jeszcze w 1960 roku w jednym z wrocławskich przewodników 
pisano: 

Wysiedliśmy z pociągu na wrocławskim Dworcu Głównym 
[wszystkie wyróżnienia autora]. Jest to jeden z największych 
i najstarszych dworców w Polsce. Gmach zbudowany w połowie 
wieku xix, w stylu pozującym na angielski gotyk, nie grzeszy 
urodą, dzięki jednak odnowieniu zyskał na wyglądzie. Odbu-
dowany ze zniszczeń wojennych przed rokiem 1950, poddany 
został w 1959 r. nowoczesnej kosmetyce. Ręka plastyka ukryła 
brzydotę budowy, a wyposażyła jej wnętrze w kolorowe two-
rzywa sztuczne, szkło, napełniła światłem. Wrocławianie dumni 
są teraz ze swego dworca, którego estetyką, czystością i wygodą 
[…] zachwycają się wszyscy przyjezdni3.

1 Ostatni naiwni. xv pro-
gram Kabaretu Starszych 
Panów, premiera telewizyjna 
11 grudnia 1965, tu: 
fragment między 8 a 10 
minutą programu. Bidula 
to, jak mówi Kuszelas, 
organizator artystycznych 
występów ruchomych, 
zespół najatrakcyjniejszych 
elementów dziewczęcych, 
jakie trafiło się mu spotkać 
naraz. Na pytanie jednego 
ze Starszych Panów, czy 
Bidula grywała już większe 
role, Kuszelas odpowiada, 
że jeszcze nie, nie grywała, 
bo nie jest wylansowana, ale 
on ją wylansuje i to będzie 
gwiazda. Por.: Bidula, Kusze-
las [hasła w:] R. Dziewoński, 
M. i G. Wasowscy, Ostatni 
naiwni. Leksykon Kabaretu 
Starszych Panów, Warszawa 
2005, s. 28, 98.

2 M. Cegielski, Mozaika. 
Śladami Rechowiczów, 
Warszawa 2011, s. 28.

3 Przewodnik po Wro-
cławiu. Wydanie I, red. M. 
Markowski, Wrocław 1960, 
s. 41.

being foRty, oR a youth among  
monuments. the auditoRium of the faculty  
of chemistRy of wRocław univeRsity

Krzysztof Ziental

Bidula, a character appearing in the Old Gentlemen’s Cabaret, 
could serve as a personification of the situation in which ar-
chitectural objects of the post-war modernism ended up after 
1989.1 Too often, to paraphrase Kuszelas, the complex of the 
most architecturally attractive elements that you could ever come 
across in one place would be demolished or significantly altered 
simply due to the lack of promotion. The 1990s took a particu-
larly heavy toll. As Max Cegielski rightly observed:

Starving for the shiny trinkets of capitalism, having just survived 
the sad days of the martial law, we dreamed of a feast, paying little 
attention to demolition and destruction. Today’s guardians of the 
past were still in kindergartens, so history ended up on the waste 
heap without a second thought.2 

Art historians and architects who have been promoting the 
post-war modernism for the last two decades were still in kin-
dergarten, too.

The history of architecture provides examples of time periods 
when certain artistic phenomena, such as the architecture of 
Historism, were deprecated. As recently as 1960 one of guide-
books to Wrocław read: 

We got off the train at the Central Railway Station [all highlights 
by the author] in Wrocław. It is one of the largest and oldest train 
stations in Poland. Built in the mid-19th century in a style posing 
as English Gothic, the edifice is far from beautiful, although its 
appearance definitely improved after a renovation. Rebuilt from 
war damage in 1950, in 1959 it underwent modern cosmetic work. 
The artist’s hand masked the ugliness of the construction 
and equipped the interiors with colourful plastics, glass and light. 
Today the inhabitants of Wrocław take pride in their railway station, 
whose aesthetics, cleanness and amenity […] delights all visitors.3

1 Ingénues. Episode xv 
of the Old Gentlemen’s 
Cabaret, originally aired on 
11 December, 1965, here: 
a fragment between the 
8th and 10th minute of the 
programme. As Kuszelas, 
an organiser of artistic 
performances, explains, 
Bidula is the complex of 
the most attractive female 
elements that he has ever 
come across. Asked by one 
of the Older Gentlemen 
whether Bidula has ever 
played a major role, Kuszelas 
replies that so far not 
because she has not been 
promoted enough, but he 
will do it and Bidula will be 
a star. Cf.: Bidula, Kuszelas 
[entries in:] R. Dziewoński, 
M. Wasowska, G. Wasowski, 
Ostatni naiwni. Leksykon 
Kabaretu Starszych Panów, 
Warsaw, 2005, p. 28, 98.

2 M. Cegielski, Mozaika. 
Śladami Rechowiczów, 
Warsaw, 2011, p. 28.

3 Przewodnik po 
Wrocławiu. First edition, 
edited by M. Markowski, 
Wrocław, 1960, p. 41.
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4 Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr. A/2782/248 
z dnia 21.06.1966.

5 Właściwie to użytkowane 
jako magazyn niepotrzebnych 
sprzętów.

6 Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr. A/5833 z dnia 
11.06.2012.

7 Więcej: K. Ziental, 
Instytut Matematyki i Instytut 
Chemii Uniwersytetu Wro-
cławskiego w kontekście 
rozwoju dzielnicy naukowej 
w rejonie placu Grunwaldz-
kiego, praca magisterska 
napisana pod kierunkiem 
dr hab. A. Zabłockiej-Kos 
w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2009, 
mps w Bibliotece Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

8 Więcej: K. Ziental, 
Krystyna Postawka-Barska 
i Marian Barski, seria: Wro-
cławscy Mistrzowie Archi-
tektury, sarp – Wrocław, 
Wrocław 2016.

Metodyczne negatywne nastawienie do architektury xix-wiecznej 
doprowadziło do tego, iż wiele obiektów zniknęło bezpowrotnie. 
Wspomniany tutaj Dworzec Główny, o którym obecnie chyba 
mało kto powie, iż „nie grzeszy urodą”, w 1966 roku wpisany 
został do rejestru zabytków w sposób ratunkowy4, gdyż ówcze-
sne władze pkp skłonne były obiekt ten sukcesywnie rozmonto-
wywać. Brak zainteresowania ze strony badaczy, a nawet jawna 
negacja wartości, spowodowały więc niepowetowane straty.

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
w tym kontekście można uznać za przysłowiowe szczęście 
w nieszczęściu. Z jednej strony dotychczas oparło się prze-
budowom i modernizacjom, a w konsekwencji zachowało nie-
mal w stanie oryginalnym. Z drugiej strony, jego funkcja i stan 
techniczny instalacji determinują obecne nieużytkowanie przez 
właściciela5. Ponadto w 2012 roku wpisane zostało do rejestru 
zabytków – do pewnego stopnia więc ograniczono prawo wła-
sności, otwierając jednak furtkę dofinansowań remontów6.

Audytorium wiąże się ze specyficznym miejscem na mapie 
Wrocławia – placem Grunwaldzkim. W jego rejonie od 1910 
roku kształtowała się dzielnica naukowa7. Jej zaczynem były 
kliniki uniwersyteckie, dzisiejszy Uniwersytet Medyczny, oraz 
Wyższa Szkoła Techniczna, obecna Politechnika. Druga wojna 
światowa odcisnęła silne piętno na tym obszarze – niwelując 
bowiem zabudowę, zorganizowano na nim tymczasowe lotni-
sko. Po wojnie pusty plac przybyłym pionierom skojarzył się 
natychmiast z polami Grunwaldu. Oprócz nadanej nazwy od 
początku myślano o odpowiedniej oprawie architektonicznej. 
Epizod socrealistyczny w postaci wrocławskiej odpowiedzi na 
warszawski wysokościowiec kultury i nauki pozostał tylko na 
papierze, dlatego niczym feniks z popiołów odrodził się pomysł 
na dzielnicę naukową.

W 1964 roku sarp rozpisał konkurs urbanistyczno-architek-
toniczny na zabudowę placu Grunwaldzkiego. Konkurs dotyczył 
rozległego placu, który stać się miał wizytówką młodego Wro-
cławia. Dzielnica akademicka, którą w tym miejscu zamierzano, 
wyrażać miała dumę prężnie rozwijającego się miasta, które 
obok wzrostu produkcji przemysłowej, szczyciło się rozkwitem 
środowiska akademickiego. Młody Wrocław potrzebował natu-
ralnie nowoczesnej architektury. Propozycja Krystyny i Mariana 
Barskich8 wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego ich 
projekt wyróżniono pierwszą nagrodą.

Główna oś założenia miała zostać zmodernizowana. Przede 
wszystkim architekci zaplanowali budowę drugiego mostu Grun-
waldzkiego oraz systemu estakad polepszających komunikację 

This persistently negative attitude to 19th-century architecture 
translated into the disappearance of numerous objects. The 
abovementioned Central Railway Station, which few would today 
describe as “far from beautiful”, in 1966 was entered into the 
register of monuments4 for fear of being gradually torn down 
by the Polish State Railways authorities. Thus researchers’ lack 
of interest, or even their conspicuous disdain for the station, 
caused irreversible losses.

Against such backdrop the history of the Chemistry Audito-
rium of the University of Wrocław is the proverbial blessing in 
disguise. Because the building resisted renovation and mod-
ernisation, it retained a state close to the original. On the other 
hand, its function and the technical condition of the installations 
result in the fact that the Auditorium is not used by the current 
owner.5 What is more, in 2012 it was entered into the register 
of monuments, which limits the owner’s freedom and opens up 
the road to subsidised renovation.6 

The Auditorium is connected with a special place on the map 
of Wrocław – the Grunwaldzki Square. Since 1910 this region has 
been the centre of the gradually emerging academic district.7 It 
all began with the university hospital, which has become today’s 
Medical University, and the Higher Technical School – today’s 
University of Technology. The second world war left a deep mark 
on this area – the existing urban fabric was levelled in order to 
build a makeshift runway. As a result, the Polish newcomers 
after the war associated the vast open space with the fields of 
Grunwald, the site of a victorious battle with Teutonic knights in 
1410. Apart from the new name plans were made to develop the 
area with the proper architectural tissue. Since the social realist 
plans to erect a counterpart of Warsaw’s Palace of Science and 
Culture came to nothing, the idea to build an academic quarter 
rose like a phoenix from the ashes.

In 1964 the Association of Polish Architects held a competi-
tion for the architectural development and urban plan of Grun-
waldzki Square. The site was a vast area which was to become 
the showpiece of the young Wrocław. The intended academic 
quarter was supposed to testify to the dynamic growth of the 
city, which took pride in the booming industrial production 
as well as the thriving academic milieu. Of course, the young 
Wrocław needed modern architecture. The proposal submitted 
by Krystyna and Marian Barski8 addressed these expectations 
and consequently won the first prize.

The main axis of the urban plan was going to be modern-
ised. Most importantly, the architects wanted to build a second 

4 Entered into the register 
of monuments under no. 
A/2782/248 of 21.06.1966.

5 In fact, it is used as 
a repository of unnecessary 
equipment.

6 Entered into the register 
of monuments under no. 
A/5833 of 11.06.2012.

7 See more in K. Zien-
tal, Instytut Matematyki 
i Instytut Chemii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego 
w kontekście rozwoju 
dzielnicy naukowej w rejonie 
placu Grunwaldzkiego [The 
Faculty of Mathematics and 
the Faculty of Chemistry of 
the University of Wrocław 
in the context of the devel-
opment of the academic 
quarter near Grunwaldzki 
Square], M.A. thesis written 
under the supervision of 
Dr A. Zabłocka-Kos at the 
Faculty of Art History of 
the University of Wrocław, 
Wrocław, 2009, typescript at 
the Library of the Faculty of 
Art History of the University 
of Wrocław.

8 See more in K. Ziental, 
Krystyna Postawka-Barska 
i Marian Barski, series: 
Wrocław Masters of 
Architecture, Association of 
Polish Architects – Wrocław 
Branch, Wrocław, 2016.
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samochodową. Dzielnicę otaczałby zazieleniony bulwar, ciągnący 
się wzdłuż brzegu rzeki od mostu Pokoju do mostu Szczytnic-
kiego, usprawniający ruch pieszych.

Dzielnica została podzielona na strefy czterech wrocławskich 
uczelni: Uniwersytetu, Politechniki, Wyższej Szkoły Rolniczej 
oraz Akademii Medycznej, a także na rejon domów studenckich 
i centrum międzyuczelnianego. Umiejscowiony pośrodku zało-
żenia ośrodek socjalno-kulturalny Rondo spinać miał dzielnicę 
i stać się jej dominantą. Jego tło stanowić miały trzy wieżowce 
domów studenckich o zróżnicowanych wysokościach. Przed nimi 
w centrum założenia stanąć miał dwukondygnacyjny budynek 
łączący punktowce z trzema obiektami o charakterystycznych 
bryłach – dwóch na planie zaokrąglonych w narożach kwadratów, 
jednego w formie dwóch zestawionych ze sobą spłaszczonych 
stożków. W nich pomieszczone miały być sala widowiskowa, 
centralna stołówka oraz hala sportowa. W zespole akademików 
zaprojektowano dwa wieżowce, późniejsze Ołówek i Kredka, 
stanowiące tło dla basenu przykrytego osobliwym dachem, 
kontrastującym z wysokościowcami.

W projekcie budynki poszczególnych uczelni grupowane są 
w mniej lub bardziej rozbudowane zespoły wysokich i niskich 
gmachów, najczęściej skomunikowanych ze sobą, które tworzą 
system naczyń połączonych. Największe dwa kompleksy należą 
do Uniwersytetu i Politechniki, mocnym akcentem jest także 
strefa domów studenckich i ośrodek socjalno-kulturalny.

Nagrodzony projekt był wizją monumentalną, kumulującą 
wszystkie funkcje wyższych uczelni, zaprojektowaną z rozma-
chem, dającą możliwość rozbudowy ośrodka akademickiego 
w przyszłości. Luźno rozłożona zabudowa, w której nie doskwiera 
brak oświetlenia czy powietrza, otoczona zielenią i wolną prze-
strzenią rekreacyjną zapewniałaby komfortowe warunki nauki 
i wypoczynku. Spełnienie podstawowych założeń dzielnicy na-
ukowej pozwoliłoby na wykształcenie specyficznego miejsca na 
mapie Wrocławia. W myśl tej wizji wzdłuż jednej ulicy usytuowane 
byłyby cztery wyższe uczelnie wraz z ośrodkiem kulturalnym 
i mieszkaniowym dla studentów oraz pracowników naukowych.

Z bogatego planu dzielnicy naukowej w rejonie placu 
Grunwaldzkiego autorstwa Krystyny i Mariana Barskich zreali-
zowanych zostało dziewięć budynków bądź zespołów architek-
tonicznych. W rejonie rozbudowy Uniwersytetu na przełomie lat 
60. i 70. udało się zrealizować siedzibę Instytutu Matematyki 
oraz Instytutu Chemii. Projekty realizacyjne poprzedziły różne 
warianty. Od futurystycznego – w duchu Oscara Niemeyera – 
w którym audytorium nadano formę spodka, poprzez bardziej 

Grunwaldzki Bridge and a system of flyovers that would improve 
road traffic. The district would be surrounded by a green boule-
vard stretching along the river from Pokoju Bridge to Szczytnicki 
Bridge, which would ameliorate pedestrian traffic.

The district was divided into four zones assigned to four 
higher education institutions: Wrocław University, the University 
of Technology, the Higher Agricultural School and the Medical 
University; it came complete with student houses and a varsity 
centre. The Rondo, a centrally located social and cultural hub, 
would connect different parts of the quarter and dominate it. 
Against its background there would be three high-rise student 
houses of various heights. In front of them, near the centre 
of the plan, a two-storey building would link the point-access 
blocks with another three buildings with original bodies – two 
erected on the plan of a square with smooth corners and one 
in the form of two juxtaposed flattened cones. They were going 
to house an auditorium, a central canteen and a sports hall. The 
student house complex included two tower blocks (later known 
as Kredka and Ołówek) serving as a background to a swimming 
pool covered with a peculiar roof that contrasted with the towers.

The designed university buildings were grouped in more 
or less elaborate complexes of high- and low-rise structures, 
usually linked with one another following the principle of com-
municating tubes. The two largest complexes would belong 
to the University of Wrocław and the University of Technology, 
with a strongly pronounced student house district and a socio-
cultural centre.

The chosen plan was a monumental vision that accumulated 
all the functions of higher education institutions, designed on 
a grand scale and allowing for future expansion of the academic 
centre. The sparse development with ample provision of light 
and air, surrounded by green or empty recreational areas, would 
provide perfect conditions for studying and relaxing. The vision 
assumed that four higher education institutions would be situ-
ated along one street, together with a cultural centre and living 
quarters for students and their teachers. If the basic principles of 
the plan had been fulfilled, a special place would have emerged 
on the map of Wrocław. 

Eventually nine buildings or architectural complexes included 
in the Barskis’ plan for an academic quarter near Grunwaldzki 
Square were constructed. In the area allocated for the University 
of Wrocław, the seats of the Faculty of Mathematics and the 
Faculty of Chemistry were built at the turn of the 1960s and 
1970s. The construction had been preceded by consideration 
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zdyscyplinowany urbanistycznie, z audytorium wyróżniającym 
się zdynamizowaną formą. Do ostatecznego, zbliżonego do 
realizacyjnego, w którym zarysowana zostaje charakterystyczna 
bryła audytorium.

Audytorium, wzniesione w latach 1968–1972, stanowi część 
zespołu architektonicznego, w którym wszystkie trzy budynki 
będące siedzibą instytutu zostały ze sobą połączone9. Cechuje 
je modernistyczne kontrastowanie brył: 10-kondygnacyjny 
wieżowiec pełniący funkcje naukowo-dydaktyczne góruje nad 
horyzontalnym 3-kondygnacyjnym budynkiem laboratorium oraz 
2-kondygnacyjnym audytorium. W całości wszystkie obiekty 
kształtują wnętrze urbanistyczne. Kontrasty w skali bryły wzmac-
niane są poprzez okładziny elewacyjne. Szarość i matowość 
aluminium w zamierzeniu autorów kontrastuje z połyskiem 
i przejrzystością szkła i niebieskiego marblitu (hartowanego szła 
barwionego). Ograniczona do szarości oraz gry czerni z bielą 
kolorystyka audytorium ściśle powiązana jest z podobnymi 
barwami użytymi na elewacjach sąsiednich gmachów. Swoista 
forma audytorium wynika z układu amfiteatralnego wnętrza, 
a więc jego funkcji. W pierwotnym zamierzeniu stanowiło ono 
swoistą bramę prowadzącą na teren Instytutu Chemii. Było także 
miejscem, w którym ówcześni studenci spędzali najwięcej czasu, 
zarówno w czasie zajęć, jak i przerw.

Wnętrze Audytorium jest jedynym we Wrocławiu, a być może 
i na Dolnym Śląsku, żeby nie pójść dalej, zachowanym orygi-
nalnym wnętrzem z przełomu lat 60. i 70., zaprojektowanym 
indywidualnie, z dużą dbałością o wyraz plastyczny oraz każdy 
detal – jak meble, balustrady, oświetlenie. Cechą szczególną 
jest wykorzystanie w konsekwentny sposób różnorodnych, choć 
ograniczonych materiałów, tj. kamienia (granitu oraz marmuru), 
terakoty, betonu, w tym lastryka, drewna, aluminium. Na parte-
rze znajduje się obszerny, jasny hol z granitową posadzką oraz 
sufitem wyłożonym listwami z drewna sosnowego, z charaktery-
stycznym układem oświetlenia umieszczonym w prostokątnych 
niszach świetlnych. Na podwyższeniu znajduje się kwietnik ob-
łożony kremową terakotą. Poniżej pierwotnie umieszczona była 
szatnia, ograniczona ladą obitą czerwonym skajem. Wieszaki 
szatni zaprojektowane zostały w taki sposób, iż ich konstrukcja 
stanowiła jednocześnie siedziska podwyższenia. Komunikację 
pionową zapewniają rampy – w zamierzeniu autorów miały 
one umożliwiać ogląd zewnętrza: zieleni nadbrzeża Odry oraz 
nurtu samej rzeki. Oprócz indywidualnie projektowanej ażurowej 
balustrady i kontrastującej ze szklanymi ścianami tynkowanej 
płaszczyzny, pieczołowicie zaprojektowano także oświetlenie.

9 Pełen opis w: K. Ziental, 
Audytorium Instytutu Chemii 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Karta ewidencyjna 
zabytków architektury 
i budownictwa, Wrocław 
2009, mps w Archiwum 
Biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

of different variants – from a futuristic one, in the spirit of Os-
car Niemeyer, in which the auditorium was given the form of 
a flying saucer, to a more disciplined solution, which endowed 
the building with a dynamic form, to the final one, in which the 
auditorium’s body resembled its actual outline.

Erected between 1968 and 1972, the Chemistry Auditorium 
constitutes an element of an architectural complex in which 
all the three buildings making up the seat of the faculty are 
connected.9 They are characterised by the typically modernist 
contrast between the bodies of the buildings: the ten-storey 
object performing scientific and educational functions towers 
over the three-storey horizontal building of the laboratory and 
the two-storey auditorium. These constructions determine the 
character of the site as an enclosed urban area. The contrast in 
scale is further emphasised by the facing of the elevations. As 
the designers intended, the matt grey aluminium is juxtaposed 
with the shiny, transparent glass and blue translucent tempered 
glass. The colours of the Auditorium, limited to a scale of grey 
and contrasting black and white, closely correspond with similar 
colours used on the elevations of the adjacent edifices. The 
original form of the Auditorium results from the outline of the 
lecture hall in the shape of an amphitheatre, and therefore fol-
lows its function. As originally intended, this would be the gate 
leading to the premises of the Faculty of Chemistry as well as 
a place where students spent most of their time, in lectures as 
well as during the breaks.

The interior of the Auditorium is probably the only surviv-
ing original interior from the turn of the 1960s and 1970s in 
Wrocław, perhaps in Lower Silesia, or even on a greater scale. 
It was custom designed with attention to the overall visual 
impression as well as each and every detail – the furniture, 
handrails, lighting etc. Its distinctive feature is the consistent 
use of a diverse albeit limited scale of materials: stone (granite 
and marble), terracotta, concrete (including terrazzo), wood and 
aluminium. On the ground floor there is a spacious light hall with 
granite floor, whose ceiling is covered with strips of pinewood 
with the characteristic arrangement of light spots embedded 
in rectangular niches. On a podium there is a flowerbed faced 
with cream-coloured terrazzo. Below there used to be a cloak-
room marked off by a counter covered with red leatherette. The 
hangers were designed in such a way that they simultaneously 
served the role of seats. Vertical traffic inside the building fol-
lowed ramps that were originally intended to offer the view of 
the surroundings – the green embankment of the Odra and 

8 Full description in: 
K. Ziental, The Auditorium of 
the Faculty of Chemistry of 
the University of Wrocław, 
architecture and construction 
monuments record sheet, 
Wrocław, 2009, typescript at 
the Archive of the Office of 
the City Historic Preservation 
Officer of the Municipality of 
Wrocław.
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W korytarzu górnego piętra na posadzce położona została 
czarno-biała terakota, ułożona w szachownicę, na ścianach zaś 
drewniane listwy korygujące zakrzywienie płaszczyzny ściany. 
Pierwotnie wzdłuż przeszklenia ustawione były ławki połączone 
wspólnym zapleckiem, przechodzącym w kwietnik. Również 
w salach wykładowych każda część wystroju i wyposażenia 
została zaprojektowana przez twórców budynku. Podłogi po-
krywa błękitny rulon sprężysty, ściany – drewniane kwadratowe 
panele w uskokowym układzie, nad wszystkim zaś umieszczono 
podwieszany sufit z aluminiowych pryzm świetlnych. Nadto sale 
wyposażono w drewniane pulpity oraz strapontiny (rozkładane 
krzesła), a także stół do doświadczeń. Zachowała się nawet, za-
skakująca do dziś, podświetlana, multimedialna rzec by można, 
tablica Mendelejewa.

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego to 
dobrze zachowana, a przez to unikalna, przestrzeń o jednorod-
nym charakterze stylistycznym, estetycznym oraz barwnym. Stan 
zachowania oraz wartości artystyczne i historyczne stanowiły 
podstawę do wpisania owego 40-latka do rejestru zabytków. 
Można powiedzieć więc, że urzędowo przyznano, iż w tym 
przypadku mamy do czynienia z zespołem najatrakcyjniejszych 
elementów architektonicznych. Pozostaje wierzyć, że jest on 
w takim stopniu już wylansowany, by oprzeć się złemu gustowi 
decydentów, ambicjom modernizacyjnym architektów czy kre-
acyjnym konserwatorów i nadal być oryginalnym świadkiem 
epoki, z której się wywodzi. 

the river itself. Apart from the custom-made openwork handrail 
and a plastered surface contrasted with the glazed walls, the 
designers paid much attention to the lighting system.

The floor of the upstairs corridor was tiled with black and 
white terracotta forming a chequered pattern while its walls 
were covered with strips of wood correcting the uneven sur-
face underneath. The original décor included benches along 
the glazed wall, which were connected with a backrest that 
gradually morphed into a flowerbed. The lecture theatre boasts 
custom-made interiors whose constituent elements were me-
ticulously designed by the Barskis. The floors are covered with 
blue springy material, the walls – with square wooden offset 
panels, and above it all there is a suspended ceiling made from 
aluminium light prisms. The rooms are also equipped with 
wooden desktops, strapontins (folding seats) and a table for 
experiments. Surprisingly, even the illuminated – multimedia, 
one could say – periodic table of elements still survives.

The Chemistry Auditorium of the University of Wrocław is 
a well preserved – and hence unique – space, stylistically and 
aesthetically uniform. Its condition as well as artistic and histori-
cal value constituted the basis for entering the forty-year-old 
structure into the register of monuments. It could be said that 
this decision officially confirmed that the Auditorium constitutes 
a complex of highly attractive architectural elements. Now let 
us hope that Poland’s youngest monument has gained enough 
recognition to resist decision-makers’ bad taste, architects’ 
desire to modernise and conservators’ creativity, so that it could 
testify to an epoch in which it was conceived. 
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Krzysztof Furtas
kolumna / column
obiekt / object

Kolumna jest dodatkowym elementem 
konstrukcji architektonicznej bez trudu 
rozpoznawalnym jako sztuczny. Stwarza 
pozór użyteczności w podpieraniu 
konstrukcji budynku i w pewnym sensie 
sugeruje, że to Audytorium Chemii jako 
reagujący organizm wytwarza nowe 
elementy (warstwy), niezbędne mu do 
przetrwania.

Użyty do budowy Kolumny specyficzny 
materiał – pianka poliuretanowa – „esen-
cja” chemii i jedno z jej najważniejszych 
odkryć, które przeniknęło do naszej 
codzienności, wywodzi się z miejsc takich, 
jak Wydział Chemii.

The Column is an additional element of 
the architectural construction, which is 
easily recognisable as artificial. It hints at 
its importance in supporting the construc-
tion of the edifice and somehow suggests 
that the Chemistry Auditorium could be 
a living organism, which produces new 
elements (strata) to guarantee its survival.

The special material used to build the 
object – polyurethane foam, the “es-
sence” of chemistry and one of the most 
important developments in the field, which 
has become an inherent part of our daily 
existence – originated in places such as 
the Faculty of Chemistry.
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Anastazja Jarodzka, Patrycja Sap
Po niemiecku / in geRman
obiekt / object

Praca Po niemiecku składa się z tablic 
z nazwami kilku wybranych wrocław-
skich ulic – to wierne kopie tych obecnie 
funkcjonujących w przestrzeni miasta. 
Do wykonania tablic została użyta farba 
„zdrapka”. Pod wierzchnią warstwą ukryte 
są dawne, niemieckie odpowiedniki nazw 
ulic. Zwiedzający mogą je odkrywać włas- 
noręcznie, zdrapując wierzchnią warstwę 
farby. Projekt zwraca uwagę na fakt skom-
plikowanej i złożonej historii Wrocławia, 
która dla jednych fascynująca, jest chętnie 
odkrywana na nowo, przez innych nie-
chciana i wypierana, stanowi często punkt 
sporu (choćby w kwestii nazewnictwa 
ulic). Tymczasem niemieckie dziedzictwo 
miasta raz po raz wyziera spod nakłada-
jących się na siebie, kolejnych warstw 
współczesności.

The work consists of plates with the 
names of several streets in Wrocław, 
which closely imitate those functioning in 
the cityscape. The artist used “scratch” 
paint to make them. Underneath the paint, 
the old German equivalents of the street 
names are hidden. The visitors can reveal 
them by removing the uppermost layer of 
paint. The project emphasises Wrocław’s 
complicated and complex history, which 
some find fascinating and worth redisco-
vering while others deny it and consider 
it unwanted. This thorny issue often leads 
to disagreements, e.g. when deciding on 
new street names. However, every now 
and then the German heritage in the city 
lurks from underneath the subsequent, 
overlapping layers of contemporariness.
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Kasper Lecnim
tęczowi PatRioci / Rainbow PatRiots
obiekt / object

W momencie, w którym patriotyzm jest 
zawłaszczany przez skrajne środowiska 
prawicowe i ich jedynie słuszną wizję 
Polaka patrioty, Kasper Lecnim proponuje 
wykonanie typowych dla środowiska 
kibicowskiego szalików patriotycznych, 
z motywem tęczy*. Artysta zderza w ten 
sposób ze sobą różne pod względem po-
glądów środowiska i postawy, podejmując 
dyskusję o pojemności aktualnego pojęcia 
patriotyzmu oraz kształcie, jaki powinna 
przyjąć jego nowoczesna formuła. Jak 
się okazuje, wykonanie tego wydałoby 
się prostego obiektu staje się niemal 
nierealne. Znaczna większość firm pro-
dukujących kibicowskie szaliki odmawia 
wykonania zamówienia w zaproponowanej 
przez artystę formie.

* Szaliki były pierwotnie przygotowane na wystawę 
w poznańskiej galerii Oficyna, z inicjatywy Kuby 
Borkowicza w 2017 roku. 

At a time when patriotism is being hi-
jacked by the far-right in order to promote 
the one and only legitimate version of 
a “Polish patriot”, Kasper Lecnim puts 
forward the idea of producing football 
scarves with the motif of the rainbow*. 
The artist thus puts two different sets 
of ideas and attitudes on a collision 
course. It leads to a discussion about 
the “capacity” of today’s patriotism and 
what its modern version ought to be like. 
As it turned out, producing this seemingly 
uncomplicated piece of knitwear was 
very difficult. A vast majority of companies 
manufacturing football scarves rejected 
the order in the form proposed by the 
artist.

* The scarves were originally made on Kuba 
Borkowicz’s initiative for an exhibition at the 
Oficyna gallery in Poznań in 2017.



3736

S
U

R
V

IV
A

L 
15

Michał Szota
ani tam, ani tam / neitheR theRe noR theRe
instalacja audio / audio installation

Spis ulic Wrocławia odczytany mono-
tonnym brzmieniem syntezatora mowy, 
najpierw głosem niemieckim, następnie 
angielskim, z zachowaniem zasad wy-
mowy tych języków i z pominięciem języka 
polskiego jest ironicznym odczytaniem 
mapy miasta, które stoi w niestabilnym 
rozkroku między swoją przeszłością 
a przyszłością. Obie te relacje są pełne 
problemów, wyzwań i konfliktów. Prze-
szłość, której symbolem jest w tej insta-
lacji język niemiecki, to m.in. zaniedbanie, 
zapomnienie, przeinaczenie (wystarczy 
przywołać z pamięci obraz Nadodrza). 
Przyszłość, symbolizowana przez język 
angielski, to pragnienie zmian i rozwoju, 
ale i brak wizji, podszyty kompleksem  
Zachodu (wystarczy przywołać z pa-
mięci anglojęzyczne nazwy wszystkich 
inwestycji budowlanych w mieście). 
Teraźniejszość to moment, w którym 
zdezorientowani myślimy o mieście bez 
kompletnej tożsamości, spoglądając raz 
w przeszłość, raz w przyszłość.

A list of streets of Wrocław is read in 
a dull, monotonous voice of a speech syn-
thesizer, first in German, then in English, 
respecting the rules of pronunciation 
in these languages while ignoring the 
principles of the Polish language. It is an 
ironic reading of the map of Wrocław – 
a city sitting on the fence between its 
past and future. Both perspectives are 
full of problems, challenges and conflicts, 
The past, symbolised in the work by the 
German language, translates into neglect, 
oblivion or misrepresentation (suffice it to 
evoke the image of the Nadodrze district). 
The future – indicated by the English 
language – is connected with a desire for 
change and development, but coupled 
with a lack of a concrete vision and an 
inferiority complex about the West (as 
indicated by the English names of almost 
all new residential developments in the 
city). The present is the moment of diso-
riented thinking about a city without its full 
identity, whose missing elements can be 
found neither in the past nor in the future.
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Maja Wolińska
stRata
wideo / video

Film Mai Wolińskiej jest propozycją przyj-
rzenia się procesowi powolnego rozpadu, 
umierania architektury: Rozbieranie na 
czynniki pierwsze, zejście do podziemi, 
grzebanie w materii. Pokryte kurzem 
próbki minerałów na tablicy ilustrują-
cej przemysłowe procesy chemiczne. 
Śmieci, złogi, anomalie, mutacje, brudne 
trzewia budynku wzniesionego ku chwale 
nauki, ku chwale modernistycznej myśli. 
Zgeometryzowany, czysty gmach rozumu, 
a pod nim Hades, obszar nieświadomo-
ści. Oto kolejny opuszczony budynek 

na mapie survivalu, miejsce, którego 
„funkcje życiowe” ustały, architektoniczna 
skorupa, wydmuszka. Korzenie budynku, 
piwnice i podziemia pełne nagromadzo-
nych odpadów niczym trzewia, w których 
zamarł proces trawienia. Utrata spójno-
ści, zniszczenie więzów, rozdzielenie 
substancji. Moment, w którym to, co 
kiedyś było żywe, rozwarstwia się w to, 
co mineralne, a światło niczym nóż kroi 
i rozdrabnia materię. 

Maja Wolińska

Maja Wolińska’s film is a study of the 
process of architecture’s slow deterio-
ration and decay. Stripping it down to 
its constituent elements, exploring the 
underground, rummaging through the 
matter. Dust-covered samples of minerals 
on a board illustrating industrial chemical 
processes. Deposits of junk, anomalies, 
mutations; the dirty intestines of a build- 
ing erected for the glory of science, 
for the glory of modernist thought. The 
geometrical, pure body of the edifice of 
reason, and underneath it – Hades, an 

underworld of the unconscious. This is 
yet another point on survival’s map of 
abandoned buildings, a place whose vital 
functions stopped, an architectural empty 
shell. Basements full of piled up waste, 
resembling guts no longer able to digest. 
The loss of coherence, the breaking up 
of bonds, the division of substance. That 
which used to be alive breaks up into mi-
nerals while light cuts through the matter 
and crushes it. 

Maja Wolińska
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Iwona Ogrodzka
dReam house
wideo / video

Artystka pracuje w niewielkiej firmie  
BostonFoto, której siedziba znajduje się 
we Wrocławiu, a która zajmuje się profe-
sjonalnym retuszem zdjęć amerykańskich 
posiadłości. Firma, poza podstawową 
obróbką zdjęć, oferuje także wstawianie 
błękitnego, słonecznego nieba w kadr, 
ognia do kominków czy usuwanie śmietni-
ków stojących na prezentowanej posesji. 
Dzięki tym zabiegom powstają „domy 
marzeń”. 
 
Wrocław jest obecnie jednym z najważ-
niejszych miast na rynku outsourcingu 
w tej części Europy, jednak to ożywienie 
nie przekłada się na równomierny rozwój 
rynku nieruchomości. Od lat miasto 
rozbudowywane jest bez opracowania 
spójnej strategii urbanistycznej, a na 
przedmieściach powstają „perełki” ar-
chitektury w stylu „polski dworek”. „Dom 
marzeń” tymczasem dla wielu wrocławian 
pozostaje dostępny jedynie w broszurach 
reklamowych i na okładkach magazynów. 

W swojej pracy Iwona Ogrodzka do 
tytułowych domów marzeń wprowadza 
drobne przekształcenia, a tym samym 
element chaosu w idealnym świecie ame-
rykańskich nieruchomości.

The artist works at BostonFoto, a small 
Wrocław-based company which provides 
services connected with professional re-
touching of photographs of American real 
estates. Apart from basic processing, the 
company offers the possibility of making 
the sky more blue and sunny, lighting 
fireplaces or removing waste containers 
standing in the presented estate. These 
alterations lead to the emergence of 
a “dream house.”

Wrocław is nowadays one of the most 
important cities on the outsourcing map 
of this part of Europe; however, this 
growth does not translate into a balanced 

development of the real estate market. 
For years Wrocław has sprawled without 
any coherent urban planning strategy. 
In the outskirts it is possible to spot 
many “gems” of Polish architecture, 
such as fake 19th-century manor houses. 
Meanwhile, many Wrocław dwellers 
will only ever see their “dream houses” 
on magazine covers and advertising 
brochures.

In her work Iwona Ogrodzka has made 
small alterations to the eponymous dream 
houses, which introduce an element 
of chaos in the otherwise perfect world of 
American real estate.
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Agnieszka Mastalerz
Remote contRol
termografia / thermography

Topograficzna seria termogramów przed-
stawia miejsca, w których podejmuje 
się wpływowe decyzje (np. budynki 
rządowe). Termografia działa w paśmie 
podczerwieni i rejestruje promieniowanie 
cieplne emitowane przez ciała fizyczne, 
a uzyskany obraz przypomina noktowizję, 
kojarzy się z mierzeniem do celu. Wyko-
rzystana w projekcie kamera termowizyjna 
umożliwia pokazanie konstrukcji obiektów 
o powszechnie ograniczonej dostępności. 
Mała skala szarości odciąga uwagę od 
siły oddziaływania symboli władzy ujętych 

w kadrze. Makietowość uchwyconych 
obiektów odrealnia i upraszcza, jednolity 
format wydruku uniwersalizuje. Inspiracją 
decyzji wizualnej jest monochromatyczne 
malarstwo Luca Tuymansa, znaczenio-
wej – twórczość rzeźbiarska Thomasa 
Demanda. Centralnym punktem każdego 
z termogramów jest architektoniczny 
przykład ucieleśnienia władzy. Cykl odnosi 
się do człowieka jako determinanta i pod-
miotu, a sposób obrazowania odwraca 
relację pomiędzy państwem a jednostką, 
zmienia kierunek kontroli i obserwacji.

The topographic series of thermograms 
shows places where key decisions 
are made, e.g. government buildings. 
Thermography is an example of infrared 
imagining, which detects heat radiated 
by physical bodies. The resulting images 
resemble those generated by night-vision 
devices and trigger associations with tar-
get shooting. The thermographic camera 
used in the project makes it possible 
to see the construction of objects that 
cannot be otherwise entered – their orga-
nism and tissue. The limited scale of grey 
takes our attention away from the power 
of the symbols of authority captured in 
the frame; the model-like character of the 
objects makes them unreal and simplified 
while the homogenous print technique 
endows them with universalism. The visual 
aspect of the project was inspired by 
Luc Tuymans’ monochromatic painting 
whereas the semantic one – by Thomas 
Demand’s sculpture. The central point of 
each of the thermograms is an archi-
tectural example of embodying power. 
The series focuses on the human being 
as a determinant and subject. The chosen 
method of depiction reverses the relations 
between the state and an individual by 
changing the direction of control and 
surveillance.
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Sabina Wacławczyk
inna waRstwa / anotheR layeR
instalacja / installation

Inna warstwa podejmuje temat rozwar-
stwienia społecznego oraz jego konse-
kwencji dla przestrzeni architektonicznej, 
sposobu jej użytkowania i pojmowania 
w kontekście socjologicznym i politycz-
nym. Opowiada o niedawnej sytuacji 
osiedla Luniki ix w słowackich Koszycach 
i jest próbą przybliżenia antyfenomenu 
efektu stopniowej gettoizacji dzielnicy, 
prowadzącej do całkowitej degradacji 
funkcjonalnej i estetycznej architektury 
i przyległego terenu wraz z towarzyszą-
cym im nawarstwianiem się odpadów 
bytowych zamieszkującej slamsy ludności. 
Rzeczywiste komentarze forum inter-
netowego na temat stanu oraz historii 
osiedla stanowią exposé nawarstwionych 
w świadomości społecznej przeświadczeń 
i postaw wobec Romów. Wraz z pozo-
stałymi materiałami ukazują współczesną, 
medialną specyfikę „wyjścia” poza granicę 
getta oraz problemów zamieszkującej je 
społeczności. Forma instalacji przypomina 
betonowy mur, jakim oddzielili się od 
Luniki ix Słowacy, nawiązuje do tematyki 
wygrodzeń w miastach, a imitacja śmiet- 
niska przywołuje skojarzenia z określe-
niem stosowanym wobec pewnych grup 
społecznych – „odpady ludzkie”.

Another Layer takes up the problem of 
social stratification and its consequen-
ces for architectural space and how it 
is used and described in the sociologi-
cal and political context. By referring to 
a recent situation in the Luník ix borough 
of Košice, Slovakia, the work outlines the 
anti-phenomenon of gradual ghettoiza-
tion of an entire district, which leads to 
total functional and aesthetic degrada-
tion of architecture and the nearby land. 
This process is coupled with the piling up 
of waste produced by people living in the 
slums. Authentic comments posted on 
an internet forum about the current state 
and history of the borough reflect a vast 
array of society’s attitudes and biases 
concerning Romani people. Together with 
the other elements of the installation, they 
show how the media attempt to “aban-
don” the ghetto and the problems of the 
local community. The form of the installa-
tion resembles a concrete wall, just like 
the one erected by Slovakians to separate 
themselves from Luník ix. The imitation of 
a dumpsite triggers associations with “hu-
man waste” – an epithet used to describe 
certain groups of people.
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Marcelo Zammenhoff 
fontanna PRzeznaczenia / 
the fountain of destiny
obiekt / object

W holu Audytorium zwiedzających wita 
zjawiskowy, świetlny obiekt: dekoracyjna 
donica z egzotyczną rośliną. Użyte do wy-
konania pracy materiały (światła laserów, 
tablice ledowe, para wodna) potęgują 
efektowność. Zainspirowany zastanym 
w modernistycznym budynku Audyto-
rium monumentalnym kwietnikiem, ten 
w gruncie rzeczy absurdalny obiekt można 
interpretować jako ironiczny komentarz 
do wiary w postęp i zachwyt nad nowymi 
technologiami.

Visitors to the main hall of the Auditorium 
are greeted by a dreamlike, illuminated 
object – an ornamented pot with an exotic 
plant. The materials used to make the 
piece (laser beams, led displays, water 
steam) add to the spectacular character 
of the work. Inspired by the monumental 
flowerbed found in the modernist Audito-
rium, this actually absurd object could be 
perceived as an ironic comment on our 
belief in progress and admiration for the 
new technologies.
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Aleksandra Sojak-Borodo
do składania / self-assembly
obiekty / objects

Niewielkie, kartonowe modele do skła-
dania będące miniaturami Audytorium 
Chemii to rodzaj alternatywnej pamiątki 
z miejsca. 

Pomysł wynika z zainteresowania artystki 
mniej reprezentacyjnymi, zapomnianymi 
wizytówkami miast, choć wizytówki te mają 
jednak swoją historię i znaczenie. W 2014 
roku artystka zrealizowała serię modeli 
bloków z lat 70. toruńskiego osiedla 
Rubinkowo – modele te wciąż wędrują, są 
bohaterami warsztatów lub trafiają w ręce 
odbiorców właśnie jako pamiątki. 

The small carton self-assembly models 
of the Chemistry Auditorium constitute an 
alternative souvenir from the place. 

The idea results from the artist’s interest in 
less representative, slightly forgotten sym-
bols of the city, which nevertheless have 
their history and significance. In 2014 she 
created a series of models of residential 
blocks from the 1970s, which can be 
found in the Rubinkowo housing estate 
in Toruń. These models are still travelling, 
they are used in workshops or taken by 
visitors as souvenirs.
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Monika Konieczna
motylofenyloetyloanima / 1-butteRfly-2-Phenylethan-1-anima
performans, instalacja / performance, installation
śpiew i kompozycja / singing and composition: Tomasz Leszczyński

Projekt Moniki Koniecznej powstał w opar-
ciu o perypetie życiowe artystki i zdarzenia 
synchroniczne: Intensywnie pojawiające 
się w moim życiu motyle nakłoniły mnie do 
zajęcia się tematem zakochania. Postano-
wiłam zwabić je do Audytorium. Interesuje 
mnie chemia miłości, czyli hormony 
i reakcje chemiczne zachodzące w naszym 
organizmie w stanie zakochania. Tytuł dzia-
łania nawiązuje do pojęcia metylofenyloety-
loaminy, pochodnej fenyloetyloaminy, czyli 
jednego z głównych związków psycho- 
aktywnych odpowiedzialnych za stan eufo-
rii, przywiązania. Anima według koncepcji 
psychologii analitycznej Junga to kobiecy 
aspekt psychiki mężczyzny, ideał kobiety 
będący nieświadomym dopełnieniem jego 
świadomej postawy. Z kolei motyl jest sym-
bolem duszy (łac. anima) i przeobrażenia.

Artystka aranżuje 16,5-metrowy kwietnik 
Audytorium, sadząc w nim rośliny, które 
swym zapachem wabią motyle. Instalację 
uzupełnia alchemicznymi recepturami – 
składami chemicznymi i przepisami na 
afrodyzjaki. W trakcie performatywnej 
części projektu artystka daje się „wodzić” 
zwabionym do kwietnika owadom, podą-
żając za ich ruchem. Instalacji towarzy-
szy dźwięk – wyśpiewany falsetem tekst 
naukowy – wywiad z chemikiem Januszem 
Wiśniewskim na temat związków chemicz-
nych związanych z miłością. 

W ten sposób w nieużywanym od wielu lat 
kwietniku Audytorium na pięć dni trwania 
survivalu powstało swoiste laboratorium 
miłości.

Monika Konieczna’s project has been 
inspired by events in the artist’s life and 
the phenomenon of synchronicity: The 
frequency with which butterflies appear 
in my life has prompted me to take up the 
notion of falling in love. I have decided 
to lure butterflies into the Auditorium. I’m 
interested in the chemistry of love – hor-
mones and chemical reactions occurring 
in humans in love. The title of the action 
refers to β-phenylethylamine, a derivative 
of phenethylamine, which is one of the 
main psychoactive compounds triggering 
the state of euphoria and attachment.  
According to Jung’s conception of analy-
tical psychology, the anima is the uncon-
scious feminine component of men, the 
ideal of a woman, which unconsciously 
complements men’s conscious attitude. 
The butterfly is also the symbol of the soul 
(Latin anima) and metamorphosis.

The artist arranges a 16.5-meter-long 
flowerbed and plants flowers whose scent 
attracts butterflies. She supplements 
the installation with alchemic recipes for 
aphrodisiacs. During the performance, the 
artist lets herself be led by the insects and 
follows their movement. The installation is 
accompanied by sound – a scientific text 
sung out in falsetto. The text is an interview 
with chemist Janusz Wiśniewski talking 
about chemical compounds connected 
with love.

In this way, the unused flowerbed of the 
Auditorium was for five days transformed 
into a peculiar laboratory of love.
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Małgorzata Kazimierczak
PRzestRzeń to śRodek do wyPowiadania /  
sPace is a medium of communication
instalacja / installation

Przestrzeń to jest środek do 
wypowiadania idei.
Filozofię lepiej upowszechnia 
przestrzeń niż książka filozoficzna. 
oskar hansen

To sposób myślenia kształtuje przestrzeń 
oraz architekturę. Przestrzeń architek-
toniczna może stać się wizualną ideą 
lub rozwarstwieniem tej idei. W pracy 
Małgorzaty Kazimierczak dochodzi do 
zderzenia słów artysty i architekta Oskara 
Hansena z realną przestrzenią architek-
toniczną powstałą w tych samych latach, 
co jego przełomowe koncepcje. Hansen 
dążył w swoich koncepcjach, a także 
w ich realizacjach, do formy otwartej, 
która zakłada współudział użytkowników 
w tworzeniu architektury, kładzie nacisk 
na proces i zmianę, burzy dotychcza-
sowy porządek relacji artysta–odbiorca. 
Rozwarstwieniu i procesowi tautologii 
poddana zostaje jego myśl, umieszczona 
w przestrzeni architektonicznej budynku 
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Idea Hansena wraca 
po latach w formie wizualnego zapisu, 
prosto we współczesną sobie przestrzeń 
architektury.

Space is a medium for 
communicating ideas.
Philosophy is better promoted by 
space than philosophical books. 
oskar hansen

Our way of thinking shapes space and 
architecture. An architectural space could 
become a visual idea or a stratification 
of this idea. In Małgorzata Kazimierczak’s 
work, words uttered by artist and architect 
Oskar Hansen are contrasted with a real 
architectural space, which emerged at 
the same time as his bold conceptions. 
Hansen’s theoretical and practical work 
followed the principle of the open form, 
which stressed the need for users’ par-
ticipation in the entire process of creating 
or changing architecture, shattering the 
old division into artists and an audience. 
Hansen’s thought, embedded in the 
architectural space of the Auditorium of 
the Faculty of Chemistry of Wrocław Uni-
versity, is subject to stratification and the 
process of tautology. After many years, 
Hansen’s idea is returned to its contem-
porary architectural space as a visual 
inscription.
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Tytus Szabelski
kRyPta / cRyPt
instalacja / installation

W tym samym czasie, gdy powstawały 
budynki Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, był budowany kam-
pus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu – w tym także analogiczny 
budynek Wydziału Chemii. Wrocławskie 
Audytorium, wycofane z użytku, przed 
przebudową uratowało wpisanie na listę 
zabytków. Toruńska Chemia, ciągle uży-
wana, zachowała się bez większych zmian 
ze względu na brak funduszy. Jednak 
cały czas krąży nad nią widmo „remontu”. 
Modernistyczne wnętrze być może zo-
stanie zachowane jedynie na fotografii. 
Oba budynki to przykład architektury 
projektowanej kompleksowo od bryły 
po najmniejszy detal, ale jednocześnie 
w założeniu seryjnej i powtarzalnej. Późny 
modernizm lat 60. i 70. wytworzył spójny, 
charakterystyczny język przestrzeni, mate-
riałów i form. Praca Krypta przenosi obraz 
budynku Audytorium Chemii w Toruniu do 
wnętrz wrocławskiego Audytorium.

Instalacja Szabelskiego jest czymś po-
między składem rzeczy niepotrzebnych, 
zapomnianych a zakamarkami ludzkiej pa-
mięci, z których wyciągamy zdeformowane 
wspomnienia tego, czego już nie ma.

At the same time when the Chemistry 
Auditorium was being built, the campus 
of Nicolaus Copernicus University in 
Toruń took shape, including its Faculty of 
Chemistry. The auditorium in Wrocław, 
which is no longer used, was saved from 
retrofitting by inscribing it onto the list of 
monuments. Meanwhile, its equivalent in 
Toruń is still being used, and its original 
appearance has been preserved due to 
the lack of funds for making any changes, 
but the spectre of “renovation” is still 
threatening it. Perhaps the modernist 
interiors will survive only in photographs. 
Although both edifices are examples of 
designs that included everything, from the 

body of the building to the smallest detail, 
their architecture was on principle repeti-
tive and serial. The late modernism of the 
1960s and 1970s produced a coherent 
and unique language of spaces, materi-
als and forms. The work entitled Crypt 
transfers the image of the Chemistry 
Auditorium in Toruń into the interiors of 
the one in Wrocław.

Szabelski’s installation oscillates between 
being a repository of unwanted and 
forgotten things, and the meanders of hu-
man memory, where deformed reminis-
cences of non-existent objects are still 
preserved.
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Dominika Oleś, Jędrzej Borowski
aRtykulacja / aRticulation
wideo / video

Praca nawiązuje do dwóch znaczeń słowa 
„artykulacja” – podział płaszczyzny za 
pomocą elementów architektonicznych 
oraz: element dzieła muzycznego, okre-
ślający sposób wydobycia i kształtowania 
dźwięku.

Tektonika architektury modernistycznej, 
w tym wypadku Audytorium Chemii, 
zostaje rozwarstwiona, dzięki czemu 
dochodzi do synchronizacji i przełożenia 
struktury obiektu na zdarzenia dźwiękowe. 

The title of the piece refers to the double 
meaning of the word “articulation.” In archi-
tecture, it refers to a method of styling the 
joints in the formal elements of architectural 
design, while in music it describes the tran-
sition or continuity between multiple notes 
or sounds.

The tectonics of modernist architecture – 
in this case, of the Chemistry Audito-
rium – becomes stratified, which leads 
to synchronisation and translation of the 
structure of the object into acoustic events.

The idea of the installation is to present 
the shape and order of an architectural 
composition based on its construction, 
functional and aesthetic elements. The di-
visions of the elevation and the shape of 
the building’s body turn into a peculiar 
graphic score, which determines the 
moments when sounds appear and disap-
pear as well as their length, pitch and 
tone. This approach to a building’s tecton-
ics has been inspired by a publication by 
Charles Jencks, a theorist and architect, 
entitled Architecture Becomes Music. 
Both the acoustic and the visual aspect of 
the project refers to the crude and mini-
malist character of modernist architecture, 
revealing its variety and individuality at the 
same time.

Instalacja ukazuje kształtowanie i uporząd-
kowanie kompozycji architektonicznej 
opartej na elementach konstrukcyj-
nych, funkcjonalnych oraz estetycznych. 
Podziały elewacji i kształt bryły stają się 
swego rodzaju partyturą graficzną, na 
podstawie której dobierane są momenty 
pojawiania się i zaniku dźwięków, ich dłu-
gość, wysokość oraz barwa. Inspiracją do 
takiego ujęcia tektoniki budynku stała się 
publikacja teoretyka i architekta Charlesa 
Jencksa Architecture becomes music. 
Zarówno warstwa dźwiękowa, jak i wi-
zualna projektu nawiązują do surowości 
i minimalizmu architektury modernistycz-
nej, ukazując zarówno jej różnorodność, 
jak i indywidualność.
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Chlorophyll Pump is a laboratory installa-
tion and a performance in which methods 
of chemical analysis are used to obtain 
the material for artistic work.

Janiak has cooperated with Piotr C. Ko-
walski since 2004 and together they have 
produced series of paintings titled Frosty 

Pompa chlorofilowa to instalacja labo-
ratoryjna oraz działanie performatywne, 
w których metody analizy chemicznej po-
służyły do pozyskania materiału do pracy 
artystycznej.

Joanna Janiak od 2004 roku współpra-
cuje z Piotrem C. Kowalskim, wspólnie 

tworzą cykle obrazów pt. Obrazy mroźne 
(prezentowane także podczas 14. edycji 
survivalu), które powstają przy współ-
udziale przyrody, na skutek działania 
niskiej temperatury.

Zrobione w dużym powiększeniu zdjęcia 
powstałych w ten sposób „kwiatów 
mrozu” ujawniają struktury podobne do 
roślin. Należą jednak do świata nieożywio-
nego. Artystka podejmuje próbę ożywienia 
obiektów artystycznych i pozyskania dla 
nich zielonej krwi, czyli chlorofilu. Chlo-
rofile są barwnikami fotosyntetycznymi, 
które rozszczepiają cząsteczki wody na 
tlen i jony wodorowe, z wykorzystaniem 
światła. Fotosynteza jest jedną z najważ-
niejszych przemian biochemicznych na 
ziemi. Chlorofil zostaje wyekstrahowany 
z liści szpinaku i kroplówką – symboliczną 
transfuzją – podany „kwiatom mrozu”.

Cały entourage jest namiastką labora-
torium chemicznego: zlewki, probówki, 
sączki, statywy, kolby, biały „kitel”, 
wzory związków i reakcji chemicznych. 
Dzięki chlorofilom rośliny wykorzystują 
i gromadzą energię słoneczną. Liście to 
wydajne ogniwa słoneczne. Jak zbudować 
sprawne urządzenie zdolne do fotosyntezy 
na wzór roślin? Czy h2o+światło+co2 
wystarczą do produkcji paliwa nieszkodli-
wego dla środowiska? Takie badania już 
trwają. Praca Joanny Janiak ma charakter 
utopijny. Prócz stawianych w niej pytań 
naukowych wskazuje także na interesu-
jące możliwości wykorzystania osiągnięć 
nauki w sferze sztuki.

Images (shown during survival 14), 
which are co-created by nature and low 
temperatures. 

Large close-ups of the resulting “frosty 
flowers” reveal plant-like structures. How-
ever, they are part of inanimate nature. 
Now the artist makes an attempt to ani-
mate artistic objects in order to produce 
chlorophyll, the “green blood”. Photosyn-
thetic pigments use light to break down 
water molecules into oxygen and nitrogen 
ions. Photosynthesis is one of the most 
crucial biochemical transformations on 
Earth. The artist extracts chlorophyll from 
spinach leaves and symbolically trans-
fuses it into the “frosty flowers”.

The entire setting is a symbolic chemistry 
lab – test tubes, condensers, specialty 
bottles, distillation equipment, the 
white “lab coat”, formulae for chemical 
compounds and reactions. Chlorophyll 
enables plants to use and store the en-
ergy of the Sun. Their leaves are efficient 
photovoltaic cells. How to build equip-
ment capable of conducting photosynthe-
sis the way plants do it? Is h2o+light+co2 
enough to produce environmentally-neu-
tral fuel? Researchers are already working 
on it. However, Janiak’s work is utopian 
in character. Apart from posing scientific 
questions, the artist identifies interesting 
applications for science in art.

Joanna Janiak
PomPa chloRofilowa / chloRoPhyll PumP
performans, obiekt / performance, object 
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Ewa Zwarycz
humanus
obiekt / object

W siedmiu akwariach znajdują się sub-
stancje stanowiące skład chemiczny ciała 
ludzkiego, w tym przypadku kobiety o wa-
dze 54 kg. Są to kolejno: 40 l wody, 10 kg 
węgla, 3 kg azotu, 1 kg wapnia, 3 g żelaza, 
1 g cynku i 1 g siarki. 

W antropologii filozoficznej i w wielu 
religiach ciało ludzkie jest drugim, obok 
duszy, elementem tworzącym człowieka 
jako osobę. W tym kontekście użycie 
rozwarstwienia jako metody badawczej 
pozwala na przyjrzenie się fizyczności 
człowieka, jego funkcjom biologicznym, 

ciału jako tworowi poddanemu procesom 
chemicznym jak wszystko inne na ziemi, 
o czym na co dzień zdajemy się nie pa-
miętać. Wizualizacja ta ukazuje strukturę 
ciała w sensie stricte naukowym, jest 
ściśle związana z tematem chemii i reakcji 
chemicznych. 

Na podświetlanej tablicy Mendelejewa 
(element zastany w Audytorium) zapalono 
tylko pola z oznaczeniami pierwiastków 
budujących żywy organizm, wszak światło 
jest symbolem życia. Jednocześnie forma 
pracy, przywodząca na myśl katafalk, przy-
pomina, że człowiek jest jedynie częścią 
składową świata i jego procesów.

Inside seven tanks there are substances 
which make up the chemical composi-
tion of the human body, in this case – 
of a woman weighing 54 kg. They are: 
40 litres of water, 10 kg of carbon, 3 kg 
of nitrogen, 1 kg of calcium, 3 g of iron, 
1 g of zinc and 1 g of sulphur.

In philosophical anthropology and in many 
religious, the human body is the second – 
after soul – element which constitutes 
a human being. In this context, using 
stratification as a research method makes 
it possible to closely examine the physical 

nature of humans and their biological 
functions. The body is thus viewed as an 
object undergoing the same chemical 
processes as all other things on Earth, 
which we seem to forget in our everyday 
life. This visualisation reveals the structure 
of the body in a strictly scientific sense, 
tightly connected with chemistry and 
chemical reactions.

On the illuminated board, which is part 
of the auditorium’s original décor, fields 
bearing the symbols of elements making 
up a living organism have been lit up – 
after all, light symbolises life. The form of 
the work, which brings to mind associa-
tions with a catafalque, reminds us that 
the human being is a constituent of this 
world and its processes.
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Monika Aleksandrowicz
PRyzmaty / PRisms
obiekt / object

Wszystko, co słyszymy, jest opinią, 
nie faktem.
Wszystko, co widzimy, jest punktem 
widzenia, nie prawdą.
marek aureliusz

Wystarczy przed źródłem światła posta-
wić pryzmat pod odpowiednim kątem, 
aby ten rozwarstwił je i zmienił nasze 
postrzeganie. W życiu społecznym takim 
pryzmatem może być wydarzenie, jakaś 
aberracja lub drobna anomalia, która 
w błyskawiczny sposób rozwarstwi 
daną społeczność, ukazując jej złożoną 
strukturę. 

Wbrew pozorom, nasza świadomość 
postrzegania barw pozostawia wiele do 
życzenia, a lekcje optyki nie wyczerpują 
zagadnienia postrzegania koloru. Dopiero 
od końca xx wieku naukowcy zgodnie 
twierdzą, że kolor nie istnieje. Czym wo-
bec tego jest to, co nazywamy kolorem, 
i na czym polega nasza percepcja? 

Pryzmaty wykorzystuje się w spektrofoto-
metrii – technice polegającej na pomiarze 
transmisji lub odbicia światła – która 
znajduje zastosowanie w chemii.

Everything we hear is an opinion, 
not a fact.
Everything we see is a perspective,  
not the truth.
mark aurelius

When a prism is placed in front of 
a source of light at a specific angle, light 
becomes dispersed and our perception 
changes. In social life, the function of 
the prism can be played by an event, 
an aberration or a slight anomaly, which 
momentarily disperses a given community 
and reveals its complex structure.

In spite of the appearances, our ability 
to perceive colours is far from perfect. 
Studying optics does not exhaust the 
phenomenon of colour perception. Since 
the end of the 20th century, scientists have 
believed that colour does not exist. So, 
what is that which we term “colour” and 
how does our perception work?

In chemistry, prisms are used in specto-
photometry – a method based on measu-
ring the transmission or reflection of light.
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Marek Wagner 
stRuktuRa biuRka aRchitektonicznego /  
the aRchitectuRal desk stRuctuRe 
obiekt / object

Praca podejmuje temat architektury 
i organizacji przestrzeni w ujęciu, który 
jako pierwszy realizował modernizm lat 
20. i 30. xx wieku. Nawiązuje do hasła 
tegorocznego survivalu – Rozwarstwie-
nie, które jako analizę formy i przestrzeni 
stosowali również artyści modernistyczni: 
Piet Mondrian i Theo van Doesburg, archi-
tekci – m.in. Le Corbusier, a także artyści 
i architekci lat 60. xx wieku.

The work refers to the notion of architec-
ture and spatial arrangement as proposed 
by modernists in the 1920s and 1930s. 
It also draws upon the motto of this 
year’s survival – Stratification – which 
was used to analyse form and space by 
modernist artists such as Piet Mondrian 
and Teo van Doesburg, architects such 
as Le Corbusier, and other artists and 
architects of the 1960s.
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Karolina Balcer
10 PięteR. wysokościowiec /  
ten flooRs. a toweR block
malarstwo / painting

Obiekty malarskie 10 pięter oraz Wysoko-
ściowiec to ilustracje słynnych „maszyn do 
mieszkania”. Pokolenie osób urodzonych 
w latach 80. żyje według eksperymentu 
koncepcji Le Corbusiera – zgromadzenie 
dużej liczby ludzi na niewielkich po-
wierzchniach wykształciło nowe zjawiska 
kulturowe i społeczne. Blokowiska stały 
się źródłem patologii, ale też integracji. 
Architektura modernistyczna była rewo-
lucją, która opierała swoje założenia na 
nowej metodzie twórczej, wywodzącej 
konstrukcję budynku niemal wyłącznie 
z istniejących uwarunkowań materialnych. 

Architektura odpowiedzialna społecznie 
powinna być wrażliwa na ludzkie potrzeby, 
ale także brać pod uwagę ład prze-
strzenny. To wpisuje ją w szerszy kontekst 
społeczny, ekonomiczny, polityczny.

The painting objects entitled Ten Floors 
and A Tower Block illustrate the famous 
concept of “machines for living.” The ge-
neration of people born in the 1980s has 
lived according to Le Corbusier’s experi-
mental concept. Gathering large numbers 
of inhabitants in relatively small areas 
has given rise to new cultural and social 
phenomena. Districts of tower blocks 
are considered to have been the source 
of pathological behaviours as well as an 
element binding the local communities. 
Modernist architecture was a revolution 
whose principles were based on a new 
creative method, according to which the 
construction of a building was derived al-
most exclusively from the existing material 
conditions.

Socially responsible architecture should 
take into account human needs as well 
as the spatial order. This is how the disci-
pline becomes part of a broader social, 
economic and political context.
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Maks Cieślak
długoPis / biRo
obiekt / object

Obiekt-rzeźba łączy kształt słynnego 
pomnika otwartej dłoni z Chandigarh 
Le Corbusiera i jest jednocześnie wy-
stylizowany na widły. Widły, czyli atrybut 
klasy społecznej będącej zapleczem 
awangardy i którą w swoich utopiach 
chcieli zbawić moderniści. Widły są też 
symbolem bezwzględności i fanatyzmu, 
co w tym przypadku ma odzwierciedlać 
nastrój, w jakim artyści pierwszych dekad 
xx wieku próbowali budować nowy świat. 
Z drugiej strony praca została pomyślana 
jako estetyczny przedmiot: proporcjonalny, 
racjonalnie wkomponowany w pomiesz-
czenie, emaliowany i lakierowany czystymi 
i mocnymi kolorami, kontrastującymi 
z podniszczonym wnętrzem klatki schodo-
wej Audytorium.

The object-sculpture combines the shape 
of Le Corbusier’s famous Open Hand 
Monument in Chandigarh, India, and the 
outline of the pitchfork. This is the attri-
bute of the social class who was the base 
of the avant-garde and who modernists 
wanted to save in their utopian visions. 
It also symbolises ruthlessness and 
fanaticism, which in this case reflects the 
general atmosphere in which artists of the 
early 20th century tried to build their new 
world. On the other hand, the work has 
been designed to look like an aesthetic 
object – proportional, rationally embed-
ded in the room, covered with enamel 
and lacquered in pure, vivid colours, in 
stark contrast with the rather dilapidated 
interior of the Auditorium’s stairwell.
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Roman Pawelski
obiekty wybRane / selected objects
obiekty / objects

Ekspozycja prezentuje oryginalne modele 
rzeźb i niezrealizowanych projektów 
Romana Pawelskiego – autora słynnego 
Atomu (1975), rzeźby z barwionego be-
tonu, która stoi przed Audytorium Chemii.

Artysta rzeźbiarz Roman Pawelski jest 
związany ze środowiskiem twórczym 
Wrocławia. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymał w 1960 roku w pwssp (obecnie 
asp). Od 1963 roku pracował na Wydziale 
Architektury Politechniki Wrocławskiej, był 
profesorem tej uczelni.

Zajmuje się twórczo rzeźbą portretową, 
plenerową, w swoim dorobku posiada  
także realizacje rzeźby sakralnej. Uczest-
nik wystaw środowiskowych, ogólno-
polskich, plenerów dolnośląskich. Do 
najważniejszych wystaw zalicza następu-
jące prezentacje indywidualne: Muzeum 
w Legnicy (1995), Muzeum w Brzegu 
(1995), Muzeum w Nysie (1994), Muzeum 
Architektury, Wrocław (1996), Galeria 
w Kłodzku (1994), Centrum Kongresowe 
Politechniki, Wrocław (1996), Nie tylko 
My, bwa Wrocław (1994), Galeria art, 
Zielona Góra (1997).

The presentation features original models 
of sculptures and unbuilt designs by 
Roman Pawelski, whose famous Atom, 
a sculpture made from coloured con-
crete, stands in front of the Chemistry 
Auditorium.

Roman Pawelski, a sculptor, is associated 
with the artist milieu of Wrocław. In 1960 
he graduated with honours from the State 
Higher School of Fine Arts. In 1963 he 
started working at the Faculty of Archi-
tecture of Wrocław Polytechnic, where he 
later became professor.

He works especially with portrait sculp-
ture, open-air sculptural installations and 
sacred sculpture. He has participated 
in professional and national exhibitions 
as well as festivals in Lower Silesia. His 
most important individual shows were 
held in Legnica (1995), Brzeg (1995), 
Nysa (1994), the Museum of Architecture 
in Wrocław (1996), Kłodzko (1994), the 
Congress Centre of Wrocław University 
of Technology (1996), the bwa Gallery 
in Wrocław (1994) and the art Gallery in 
Zielona Góra (1997).
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Michał Gdak
balast / buRden
obiekt / object

Nie ulega wątpliwości, iż Audytorium 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocław-
skiego jest obiektem, w którym nic nie jest 
przypadkowe. Jego forma wynika z funkcji, 
a każdy zaprojektowany detal ma uzasad-
nienie. Obecny stan budynku ostro jednak 
kontrastuje z tą koncepcją.

Trzy siedziska składające się na pracę 
Michała Gdaka nawiązują do dzisiejszego 
oblicza Audytorium, które przez ostatnie 
lata funkcjonowało jako balast dla Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, będąc obiektem 
nieprzystosowanym do współczesnych 
wymogów dla budynków użyteczności pu-
blicznej. Podobnie jak sam budynek Audy-
torium, siedziska przekornie nie spełniają 
swoich funkcji zarówno z punktu widzenia 
wygody, ergonomii, jak i estetyki.

There could be no doubt that Wrocław 
University’s Chemistry Auditorium is 
a structure where nothing is random. 
Its form results from the prescribed func-
tions, and every single architectural detail 
is justified. However, the current state of 
the edifice is in stark contrast with this 
concept.

Michał Gdak’s work consists of three 
seats that make a comment about today’s 
appearance of the auditorium. Since the 
object fails to meet the contemporary 
requirements for a public utility building, 
it has been a burden for Wrocław Univer-
sity for a number of years now. The seats, 
just like the building itself, fail to meet 
their function with respect to comfort, 
ergonomics and aesthetics.
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Tomasz Skórka
motyl / butteRfly
obiekt / object

Rzeźba do przyklejenia, imitująca gumę 
do żucia forma wyraża ekstremalne 
przystosowanie dzieła sztuki do bycia 
wszędzie. Obiekt jest śladem człowieka 
w opuszczonej przez ludzi przestrzeni. 
Przylepiona substancja, jako organiczne 
nawarstwienie, przypomina trwającego 
w pustce owada pogrążonego w zimowej 
hibernacji.

A sculpture which can be pasted 
anywhere, whose form imitates chewing 
gum and shows extreme adaptability of 
an artwork to function in all conditions. 
The object is a trace of human presence 
in a space that has been abandoned by 
people. The substance, which resembles 
the process of organic growth of lay-
ers, evokes associations with an insect 
hibernating in an empty place during the 
winter.
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Katarzyna Proniewska-Mazurek
tkanka / tissue
instalacja / installation

Strukturę społeczności miejskiej przyrów-
nać możemy do tkanek roślinnego ciała, 
„patchworkowego organizmu”, na który 
składają się mniejsze oddziałujące wzajem-
nie na siebie elementy. Podział na cząstki, 
warstwy wyraża się poprzez różnorodne 
zależności i rozmaite zasady współistnienia. 
W szczególny sposób interesuje mnie jed-
nak to, iż organizm ten w szaleńczy sposób 
ulega nienaturalnym przekonstruowaniom, 
multiplikacji oraz dążeniu do potencjal-
nego samounicestwienia. Coraz odważniej 
zaczynamy mówić o tym, że na skutek auto-
destrukcyjnych zapędów w dążeniu do nie-
pohamowanego rozwoju cywilizacyjnego 
wkroczyliśmy w nową erę geologiczną 
zwaną antropocenem – „patchworkowe 

organizmy” składające się na pracę 
„Tkanka” wydają się w tym kontekście 
szczególnie trafnym komentarzem do 
opisywanego zjawiska.

Niestety tendencja do odchodzenia od 
praktykowanej od wieków antropocen-
trycznej wizji świata ciągle bywa bardzo 
nieśmiała. Mimo że w teorii próbujemy 
odsuwać się z centrum stworzenia, za-
czynamy w końcu doszukiwać się w nas 
samych cech wspólnych z przedstawicie-
lami świata fauny i flory, w praktyce jed-
nak stosujemy swego rodzaju szowinizm 
gatunkowy.

Katarzyna Proniewska-Mazurek

The structure of an urban community can 
be likened to plant tissue, a “patchwork 
organism” made up from smaller ele-
ments that influence each other. The divi-
sion into molecules and layers manifests 
itself through various dependencies and 
different rules of coexistence. However, 
what interests me most is the fact that the 
organism is subject to crazy, uncontrol-
lable transformations and multiplications, 
which can lead to self-annihilation. We 
are beginning to openly admit that due to 
the self-destructive, uncurbed develop-
ment of our civilisation we have entered 
a new geological epoch – the Anthro-
pocene. In this context, the patchwork 
organisms making up the work entitled 
“Tissue” seem to provide a particularly 
accurate comment about the described 
phenomenon. 

Unfortunately, the tendency to abandon 
the centuries-old anthropocentric vision 
of the world is still fledgling. Although we 
are theoretically removing ourselves from 
the centre of all things and realising the 
similarities between ourselves and all the 
other species of plants and animals, in 
practice our behaviour is still charac-
terised by a peculiar species-based 
chauvinism.

Katarzyna Proniewska-Mazurek
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Agata Ciastoń, Paweł Bąkowski
obseRwatoRium Roślin / 
Plant obseRvatoRy
instalacja / installation

Intencją pracy jest otoczenie troską roślin 
znajdujących się w budynku Audytorium. 
Większość z nich okazała się niepotrzebna 
w swoim pierwotnym miejscu, zostały 
przeniesione do przestrzeni przejściowej, 
usunięto je z ogólnodostępnych części 
uniwersyteckiego kompleksu. Dzisiaj pełnią 
trudną do określenia rolę – między czymś 
użytecznym a niepotrzebnym odpadem. 
Pod wieloma względami dzielą los pozosta-
łych zgromadzonych w budynku przedmio-
tów, ale i całego obiektu, który utracił swoją 
funkcję. Praca zwraca uwagę na niekon-
sekwencję, z jaką traktowane są rośliny. 
Jednocześnie przywraca wartość roślinom 
znajdującym się obecnie w budynku Audy-
torium. Każda została rozpoznana i opisana 
w sposób określający ich kondycję i zasady 
pielęgnacji.

The work is intended to take care of the 
plants growing in the auditorium. Since 
most of them were unwanted in the places 
where they took root, they were removed 
from the public parts of the campus and 
transported to a transitory space. Their 
status today is difficult to describe – it bal-
ances between something that is for some 
reason still valuable and redundant waste. 
In many respects, they share the destiny of 
other objects stored in the building, or of 
the building itself, which has lost its original 
function. The work emphasises our incon-
sistent attitude to plants. At the same time, 
it restores significance to the plants found 
in the area. Each of them has been identi-
fied and described in a way that specifies 
their condition and needs.
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Maciej Bączyk
toPologia / toPology
instalacja / installation

Klatki filmu to jeden z wielu sposobów 
gromadzenia wspomnień. Długie, filmowe 
klisze to twarde dyski z epoki analogo-
wych nośników. Jak długo przetrwają 
zgromadzone na nich dane? Wraz 
z upływem czasu światłoczuła emulsja 
rozpłynie się w substancji świata. Czy 
wspomnienia w niej zawarte utracimy na 
zawsze? Z punktu widzenia zdrowego 
rozsądku jest to nieuniknione. Informacja, 
niczym kropla atramentu wpuszczona do 
szklanki wody, rozpuści się w niej i zniknie. 
Lecz tylko pozornie, bo choć niemożliwa 
do wyśledzenia, a przez to niedostępna – 
cały czas pozostaje w szklance. Zatem nie 
zniknie, tylko zmieni swój kształt.

Gładkie, stopniowe zmiany o ciągłym, 
nieprzerwanym charakterze to przedmiot 
badań topologii – geometrii, w której 
długości, kąty, kształty są nieskończenie 
zmienne. Zgodnie z twierdzeniem 
o powrocie Henriego Poincarégo po 
dostatecznie długim czasie każdy układ 
dynamiczny powraca dostatecznie blisko 
stanu początkowego. Istnieje zatem 
szansa, że kiedyś wszystkie rozproszone 
wspomnienia odzyskają swój pierwotny 
obraz. Kropla atramentu powróci na tyle 
blisko stanu początkowego, że bez trudu 
ją rozpoznamy i wyłowimy z wody.

Topologia to praca poświęcona ciągłości 
tego, co pamiętamy, i tego, co pamięta 
nas.

Film is one of the ways of storing memo-
ries. Long film rolls are hard disks of the 
analogue era. How long will the data 
stored on them survive? As time goes by, 
the light-sensitive agent will melt down 
in the substance of the world. Will we 
forever lose the memories stored by it? 
Common sense tells us that it is inevi-
table. Just like a drop of ink in a glass of 
water, a piece of information will liquify 
and disappear. But its disappearance will 
not be complete – although invisible and 
inaccessible, it will still be in the glass. 
So it will not disappear, but just transform 
itself.

Smooth and gradual changes occurring 
continuously are the subject investigated 
by topology – a field of geometry which 
studies lengths, angles and shapes that 
are infinitely changeable. According to 
Henri Poincaré’s recurrence theorem, 
after a sufficiently long but finite time, any 
dynamical system will return to a state 
very close to the initial state. Thus there is 
a chance that all the scattered memories 
will materialise to form the original image. 
The drop of ink will be so near its initial 
state that we will easily recognise it and 
fish it out of the glass.

Topology is a work devoted to the conti-
nuity of what we remember and of what 
remembers us.
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Róża Duda, Michał Soja
sPółdzielnia / cooPeRative
obiekt / object

Potencjał emancypacyjny internetu, dający 
możliwość bycia nie tylko odbiorcą, ale 
i nadawcą informacji, pozostaje w dużej 
mierze niewykorzystany. Zagłębiając się 
w komentarze anonimowych internautów 
na polskich portalach informacyjnych, 
doświadczamy głównie agresji. Wolny do-
stęp do informacji i możliwość wyrażania 
własnej opinii, które miały być katalizato-
rem większej aktywności społecznej, stały 
się polem do wyładowywania frustracji. 
Ostatnie przemiany społeczne, dostęp do 
nowoczesnych technologii sprzyjają zatem 
anonimowej agresji. Przymusowa koegzy-
stencja w dużej aglomeracji paradoksalnie 
wzmaga uczucie alienacji. Rozłamy spo-
łeczne, ksenofobia, strach przed konfron-
tacją – to wszystko sprawia, że stukamy 
miotłą w sufit albo widelcem w kaloryfer, 
aby uciszyć sąsiada, bądź też w klawiaturę 
laptopa, aby uciszyć własną irytację.

Instalacja składa się z widelca poru-
szanego automatami przetwarzającymi 
negatywne komentarze znalezione przy 
wybranych artykułach polskich gazet 
w internecie. Wprawiony w ruch widelec 
uderza w kaloryfer. Ruch ten przypomina 
funkcjonowanie igły sejsmograficznej 
badającej aktywność skorupy ziemskiej. 
Następuje translacja zupełnie wirtualnego 
sposobu prowadzenia dialogu na realną, 
fizyczną metodę prymitywnej komunikacji 
odpowiadającej intencjom nadawców.

The emancipating potential of the internet, 
which has enabled people to not only 
consume contents, but also create them, 
remains largely underutilised. When 
combing through comments left by Polish 
internet users, we mostly come across 
aggression. Free access to information 
and the possibility to voice one’s opinion, 
which were supposed to act as catalysts 
for greater social equality, have become 
an area for giving vent to frustration. The 
recent social transformations and access 
to new technologies favour anonymous 
aggression. Paradoxically, the forced co-
habitation in large urban agglomerations 
increases the sense of alienation. Social 
divisions, xenophobia, fear of confronta-
tion – all of it compels us to knock on the 
ceiling with a broomstick or on the radia-
tor with a fork in order to quiet down the 
neighbour, or hit the keyboard to deaden 
our own irritation.

The installation consists of a fork moved 
by an automated mechanism that 
processes negative comments found 
under articles on Polish internet portals. 
The moving fork hits the radiator. The 
movement resembles the functioning of 
a seismograph needle, which measures 
the activeness of the Earth’s crust. What 
follows is a translation of a virtual dialogue 
into a very real method of primitive com-
munication, which reflects the intentions 
of the discussants.



9190

S
U

R
V

IV
A

L 
15

Róża Duda, Michał Soja
gold mine
wideo / video

Materiał wideo pochodzi z byłej kopalni 
w Czarnej, obecnie zalanej wodą. Po-
wstał przez połączenie wygenerowanych 
komputerowo obiektów 3D oraz nagrania 
dokumentalnego.

Postapokaliptycznemu krajobrazowi 
kopalni towarzyszą (wygenerowane przez 
artystów) odgłosy spod wody, odnoszące 
się zarówno do historii najnowszej i kultury 
popularnej, jak i epoki romantyzmu czy 
komunizmu w Polsce. Zagłębiając się 
w coraz dziksze tereny zalanej kopalni, 
schodzimy również w głębiny podświa-
domości zbiorowej. Odkrywamy własne 
wspomnienia, urojenia i lęki. Jawi się 
przed nami obraz miasta zatopionego 
w formalinie. Jego tkanka odzwierciedla 
przemiany, które zaszły w sferze społecz-
nej, gospodarczej czy kulturowej kraju, co 
więcej, mutuje te przemiany – powiększa 
lub zniekształca, nadając im absurdalny 
charakter. Badając tektonikę miasta-labo-
ratorium, odkrywamy erozję tożsamości 
narodowej, nieudane próby jej odbudowy, 
rozwarstwienia społeczne, agresję czy 
alienację. Być może to właśnie te wszyst-
kie czynniki doprowadziły do obecnego 
kształtu polskiej tożsamości narodowej?

The video material comes from an old 
mine in Czarna, which is currently flooded. 
It combines computer-generated 3D ob-
jects with a documentary recording.

The post-apocalyptic scenery of the mine 
is accompanied by underwater sounds 
(generated by the artists), which refer 
both to the most recent history and popu-
lar culture and to the period of Romanti-
cism and communism in Poland. As we 
delve deeper into the ever wilder areas 
of the flooded mine, we also venture into 
the depths of the collective subconscious. 
We discover our own memories, delu-
sions and fears. What appears in front of 
our eyes is the image of a city preserved 
in formalin. Its fabric reflects the changes 
that have occurred in Poland’s social, 
economic and cultural spheres; what 
is more, the changes mutate, magnify 
become distorted or endowed with an ab-
surd character. By exploring the tectonics 
of the city-laboratory, we discover the ero-
sion of national identity, the unsuccessful 
attempts to rebuild it, social stratification, 
aggression and alienation. Perhaps it is 
these factors that have resulted in the 
current shape of Polish national identity?
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Na czas trwania survivalu jedna z sal wy-
kładowych Audytorium zostaje zmieniona 
w salę kinową. Pokazywany w niej film 
składa się w całości z napisów końco-
wych wyciętych z wybranych europejskich 
filmów – utworów reprezentatywnych 
dla autorskiego kina epoki modernizmu. 
Napisy końcowe – przestrzeń pomiędzy 
fikcją filmu a rzeczywistością – oznajmiają 
koniec pewnej iluzji, jednocześnie dają 
możliwość pozostania w niej chwilę dłużej, 
już świadomie. W pracy Stefańskiego 
ten moment zostaje wydłużony – artysta 
stwarza iluzję niekończącego się zakoń-
czenia seansu.

For the duration of survival, one of the 
lecture halls is turned into a screen-
ing room. The presented film consists 
exclusively of the closing credits taken 
from a sample of European films, which is 
representative for the cinematography of 
the modernist era. Closing credits, which 
mark a transition point between the ficti-
tious plot of the film and reality, herald the 
end of an illusion while providing the op-
portunity of staying in it for a little longer – 
fully consciously. In Stefański’s work, this 
moment is prolonged – the artist creates 
an illusion of a never-ending end.

Against this background, the very building 
of the Chemistry Auditorium could be per-
ceived as a projection of architectural and 
social thought, of assumptions that have 
been verified by time as unreal. Today we 
are still reliving the end of modernism; we 
are trying to draw the right conclusions 
and retain ideas that are worth saving – 
just like after watching a film. The Audito-
rium, which for ten years has been used 
as a warehouse, serves the role of the 
closing credits of bygone modernism.

W kontekście pracy sam budynek Audy-
torium Chemii można odczytywać jako 
projekcję architektonicznej i społecznej 
myśli, założeń, które zostały zweryfiko-
wane przez czas jako nierealne. Dzisiaj 
wciąż przeżywamy koniec modernizmu, 
staramy się wyciągnąć wnioski i zacho-
wać wartościowe idee; zupełnie jak tuż po 
zakończeniu seansu filmowego. Używane 
od 10 lat jako magazyn Audytorium jest 
napisem końcowym minionej, moderni-
stycznej epoki.

Grzegorz Stefański
the films that have watched ouR 
childhood (closing cRedits)
wideo / video
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Ewa Zwarycz
właściwe miejsce / the Right Place
malarstwo dewastacyjne / destructive painting

Cytat pochodzący z piosenki Właściwe 
miejsce punkrockowego zespołu 19 Wio-
sen jest wykonany z własnoręcznie zro-
bionej farby i umiejscowiony na fasadzie 
budynku, nawiązując tym samym do sztuki 
ulicy. Zespół jest znany z lirycznych melo- 
recytacji przeplatanych wykrzykiwaniem 
bezkompromisowych tekstów niosących 
apokaliptyczne proroctwa. Mówi o brutal-
nej i bolesnej codzienności.
 
Ręcznie utarta w moździerzu farba, stwo-
rzona z połączenia ziemi zabranej z donicy 
głównego holu Audytorium oraz natu-
ralnego spoiwa malarskiego (olej, żółtko 
jaja), przypomina o wielowiekowej tradycji 
warsztatu artysty jako alchemika, a jej 
składniki przywodzą na myśl pierwsze pig-
menty używane w malarstwie naskalnym.

Borrowed from the song The Right 
Place by the punk-rock band 19 Wiosen, 
the quote is painted on the Auditorium’s 
façade with self-made paint. The band 
is known for its lyrical melodeclamations 
alternating with shouting out fragments 
of uncompromising poetry describing 
apocalyptic prophesies. It often refers to 
brutal and painful everyday life.

The paint, which was made by hand in 
a mortar by pestling soil from a flower 
pot in the main hall of the Auditorium and 
a natural binder (oil and yolks), reminds us 
of the centuries-long tradition of artists-
alchemists. The ingredients also trigger 
associations with the first pigments used 
in cave painting.
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Paweł Karpiński 
Rewitalizacja / Revitalization 
instalacja / installation

Praca odnosi się do zagadnień rewi-
talizacji oraz zwiększania użyteczności 
ekonomicznej budynków. Ocieplanie jest 
jednym z przejawów brania przez obywa-
teli „spraw we własne ręce” i formowania 
przestrzeni publicznej według własnego 
widzimisię.

W okresie przemian ustrojowych lat 90. 
xx wieku można było zaobserwować naro-
dziny tzw. styropianizacji, czyli zakrojonego 
na szeroką skalę ocieplania budynków 
(początkowo) z wielkiej płyty. Jaskrawe 
naruszenie koncepcji architektonicznej 
Audytorium Chemii jako budynku lekkiego 
i otwartego poprzez wizualne dociążenie 
bryły z zewnątrz sprawia wrażenie całkiem 
racjonalnego pod względem ekonomicz-
nym, tj. poprawiania termiki budynku. 
Rzadka jednak możliwość oglądania 
„zastyropianizowanej” powierzchni od 
środka uświadamia, jak wielkim błędem 
jest niekontrolowana ingerencja.

The work raises the subject of revi-
talization and improving the economic 
efficiency of buildings. Insulating houses 
is one of the manifestations of “taking 
matters into their own hands” by citizens 
and shaping the public space according 
to their peculiar tastes and preferences.

During the period of political transforma-
tions in Poland in the 1990s we could 
witness the birth of the so-called “styro-
foaming”, i.e. wide-scale thermal insula-
tion of buildings, especially tower blocks. 
The stark violation of the architectural 
concept of the Chemistry Auditorium, 
the absurd breach of its originally light 
and open body by adding the optically 
heavy elements on the elevations may be 
economically rational due to the increased 
thermal efficiency. However, the rare op-
portunity of looking at the “styrofoamed” 
structure from within makes us aware of 
how destructive uncontrolled interference 
could be.
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grupa Centrala / Centrala Group 
(Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz + Aleksandra Kędziorek)
klaseR Powojennego modeRnizmu /  
Post-waR modeRnism album
interwencje, obiekty / interventions, objects

Projekt Klaser powojennego moder- 
nizmu polega na subtelnych ingerencjach 
w tkankę architektoniczną Audytorium 
Chemii. W przestrzeń budynku zostały 
wkomponowane spolia – elementy archi-
tektoniczne pochodzące z wyburzonych 
obiektów modernistycznych. Wybrane 
elementy – luksfery, profile aluminiowe 
czy płytki terakotowe – stanowią część 
kolekcji materiałów zbieranych przez 
grupę projektową Centrala od 2009 roku. 
Materiały pochodzą z nieistniejących już 
lub przekształconych ikon powojennego 
modernizmu, takich jak pawilon Emilia 
w Warszawie czy dworzec Warszawa 
Wschodnia, i stanowią repozytorium 
wiedzy na temat materialności znikającej 
warstwy architektonicznej polskich miast.

Kolekcja, prezentowana w grudniu 
2016 roku w efemerycznym Instytucie 
Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi) 
powołanym przez warszawską Fundację 
Nowej Kultury Bęc Zmiana, a podczas 
Przeglądu Sztuki survival po raz pierwszy 
wyeksponowana w formie spoliów w bu-
dynku z tego samego okresu, wskazuje 
na wspólny język materialny architektury 
powojennej.

The project entitled Post-war Modernism 
Album is based on subtle interventions in 
the architectural fabric of the Chemistry 
Auditorium. Spolia – architectural ele-
ments taken from demolished modernist 
constructions – have been embedded 
in the space of the building. The pieces, 
such as glass bricks, aluminium profiles 
or terracotta tiles, belong to a collection 
that has been built up by the Centrala 
design group since 2009. It comprises 
original components of non-existent or 
transformed icons of post-war modern-
ism, such as the Emilia pavilion in Warsaw 
or Warsaw-East railway station, which 
constitute a repository of knowledge 
about the material dimension of a vanish-
ing architectural layer of Polish cities.

Presented in December 2016 in the 
ephemeral Surroundings Management 
Institute, a noteworthy initiative of the Bęc 
Zmiana New Culture Foundation, and fea-
tured during the survival Art Review for 
the first time as spolia in a building from 
the same period, the collection highlights 
a common material language of post-war 
architecture.



101100

S
U

R
V

IV
A

L 
15

W tropieniu modernistycznych spoliów 
w budynku Audytorium pomagały znacz-
niki – można z nich było dowiedzieć się 
więcej o historii i specyfice prezentowa-
nych materiałów. Instalacji towarzyszą 
cytaty z tekstu opublikowanego na łamach 
„Kultury Liberalnej” (nr 375 / 2016), 
w którym przedstawiono ideę transplan-
tacji architektonicznych – wykorzystania 
wiedzy o istnieniu wspólnego wokabularza 
powojennego modernizmu do ratowa-
nia zachowanych obiektów za pomocą 
tkanek przeszczepianych z wyburzanych 
obiektów.

In order to make it easier to find the spolia 
in the auditorium, we provided tags, which 
also describe the history or uniqueness of 
the presented materials. The installation 
includes quotations from a text published 
in the Kultura Liberalna magazine (issue 
375 / 2016), which introduced the idea of 
architectural transplantations – using our 
knowledge about a shared “vocabulary” 
of post-war modernism to save existing 
buildings by transplanting tissue from 
demolished architectural objects.
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choRzy wokół sadzawki magnetycznej

kurator: Kamil Moskowczenko  
artyści: Łukasz Huculak, Grzegorz Łoznikow, Łukasz Patelczyk, 
Karolina Szymanowska

the sick aRound a magnetic Pool

curator: Kamil Moskowczenko  
artists: Łukasz Huculak, Grzegorz Łoznikow, Łukasz Patelczyk, 
Karolina Szymanowska

Tytuł projektu, stanowiący jednocześnie opis xix-wiecznego 
sztychu, odnosi się do osobliwej praktyki medycznej mającej 
źródło w naukowych teoriach doktora Franza Antona Mesmera, 
które zakładały istnienie tajemniczych sił magnetycznych zwią-
zanych z witalnością przyrody, szczególnie zaś ludzi i zwierząt.

Z dzisiejszej perspektywy praktyki Mesmera i jego naśladow-
ców oraz nieprzebrany zbiór innych teorii o podobnym brzmieniu 
są całkowicie lub w znacznej mierze skompromitowane.

Powstające współcześnie nowe teorie często znacznie szyb-
ciej tracą uznanie, lecz jednocześnie ich oddziaływanie przenosi 
się na inną grupę odbiorców. To, co nauka odrzuca, staje się 
tworzywem dla paranaukowców, łatwowiernych dziennikarzy 
oraz całej hierarchii mistyfikatorów, oszustów i prestidigitatorów.

Wspólną cechą wszystkich takich teorii jest odpowiednio sze-
roki margines niedopowiedzenia, który pozwala na ulokowanie 
w nim nowego kontekstu interpretacyjnego lub całkowitą zmianę 
sensu danego założenia. W wariancie historyczno-spiskowym 
zjawisko takie przybiera formę nie tyle nowego spojrzenia, 
co odkrycia ukrywanej prawdy, jak to miało miejsce z monu-
mentalną koncepcją Dänikena, której sugestywność zdaje się 
skutecznie opierać nawet niezbitym dowodom i mimo upływu 
czasu zapładnia liczne umysły.

Naukowo-empiryczny wariant bywa w pierwszej fazie niewe-
ryfikowalny i dopiero poprawnie zbudowana teoria ostatecznie 
go falsyfikuje, co ma znaczenie o tyle, że wymaga daleko bar-
dziej idących modyfikacji, by posłużyć mogła jako punkt wyjścia 
dla teorii paranaukowych.

Najbogatsze jednak żniwo irracjonalnych rozwinięć przynoszą 
te hipotezy, które nie są jeszcze dostatecznie udowodnione, 
w związku z czym z zadziwiającą łatwością mogą pomieścić 
całą gamę dodatkowych wnioskowań o ich powiązaniach 
i następstwach.

Takie praktyki nie są bynajmniej zjawiskiem wyłącznie hi-
storycznym. Za dowód niech posłuży tzw. teoria strun, która 

The title of the project, which also describes a 19th-century 
etching, refers to a peculiar medical practice derived from the 
scientific theories presented by doctor Franz A. Mesmer. They 
were intended to prove the existence of a mysterious magnetic 
force connected with the vitality of nature, especially of humans 
and animals.

With the benefit of hindsight, the practices promoted by 
Mesmer and his imitators, as well as the innumerable array of 
similarly pseudoscientific theories, have been completely or 
largely discredited.

Although contemporary new theories are disregarded much 
more quickly, they influence a different group of followers. 
Whatever is rejected by science becomes the material used 
by pseudoscientists, gullible journalists and an entire hierar-
chy of conmen, tricksters and prestidigitators. What connects 
all these theories is a relatively wide margin of obliqueness, 
which may be filled up with a new context of interpretation that 
could radically change the meaning of a given principle. In the 
historical-conspiratorial variant, this phenomenon leads to re-
vealing a hidden truth rather than providing a new perspective, 
as was the case with Erich Däniken’s monumental conception, 
whose complexity seems to successfully refute even the most 
convincing evidence and, in spite of the passage of time, still 
germinates in feeble minds. 

The scientific-empirical variant is initially unverifiable; it can 
be disproven only by a properly construed theory. It is important 
because this variant must be modified to a far greater extent 
in order for it to become the starting point for pseudoscientific 
theories.

However, the greatest number of irrational interpretations 
stem from those hypotheses that have not been sufficiently 
proven yet, which makes them surprisingly susceptible to a wide 
array of additional conclusions about their connections or 
consequences.
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wraz z pomocą kwantowych paradoksów stała się w ostatnich 
latach napędem dla zastałego spirytyzmu i wróżbiarstwa, teorii 
kontaktów pozaziemskich, podróży w czasie i w ogóle wszyst-
kiego, co niewyjaśnione. 

Pomyłki naukowe oraz błędne teorie stanowią, poza aspek-
tem paranaukowej pożywki, również bardzo istotny czynnik 
stymulujący rozwój cywilizacji, ponieważ próby ich udowodnienia 
często prowadzą do odkryć prawdziwych. Od czasów powstania 
koncepcji systemu ptolemejskiego konflikt teorii i obserwowa-
nych faktów pozostaje jednak siedliskiem mitotwórczym oraz 
filarem zjawisk parareligijnych.

Audytorium Wydziału Chemii poza tym, że musiało być 
w swojej historii choć kilkakroć miejscem głoszenia fałszywych, 
jak się później okazało, teorii, formą architektoniczną również 
zdaje się mówić co nieco o dyskusyjnej próbie naukowego 
podejścia do zagadnień estetyki i funkcjonalności, z pominię-
ciem faktycznych, choć irracjonalnych potrzeb psychicznych 
użytkowników architektury.

Chorzy wokół sadzawki magnetycznej to projekt, który poza 
definiowaniem naukowych „sadzawek” może również zwrócić 
uwagę na istnienie szerokiej grupy „chorych”, szukających 
uzdrowienia w najróżniejszych przejawach tego, co zwykle ob-
darza się przedrostkiem „para” lub „krypto”.

Rozwarstwienie, które stanowi temat tegorocznej edycji 
survivalu, pozostaje w związku z tym obszarem zjawisk nauko-
wych, które ulegają dyfrakcji poprzez trudność pracy dowodowej 
oraz brak dostatecznego materiału badawczego. Odpowiedni-
kiem historycznym tego rodzaju zmagań był brak akceptacji dla 
możliwości spadania meteorytów, którym to faktom zaprzeczały 
nawet największe autorytety naukowe xviii i xix stulecia. Dziś 
niezwykłe, lecz jednocześnie rzadko występujące w przyrodzie 
zjawiska, jak światła w dolinie Hessdalen czy obserwowane w la-
tach 40. xx wieku foo fighters powodują swoiste rozwarstwienia, 
faktografia pozostaje bowiem niedostateczna dla części bada-
czy, podczas gdy dla innych jest przesłanką do wyciągania zbyt 
daleko idących wniosków.

Stosunek do tego rodzaju zdarzeń ujawnia też często roz-
warstwienie społeczne, w obrębie którego dochodzi do mani-
pulacji i niebezpiecznych praktyk, gdy przedmiotem oszustwa 
naukowego staje się medycyna i pozostająca z nią w sojuszu 
nowoczesna chemia.

Such practices are far from being a historical curiosity. 
Suffice it to quote the so-called string theory which, aided by 
quantum paradoxes, has recently fuelled the rather forgotten 
practices of spiritualism and fortune-telling, theories of contact 
with extraterrestrial beings, time travelling, and generally speak-
ing – all that which has not been fully explained so far.

Apart from fuelling pseudoscience, errors in science, or er-
roneous theories, serve a very important role of stimulating the 
development of civilization for the simple reason that attempts 
to prove them often lead to real discoveries. However, since the 
Ptolemaic system, the conflict between theory and observable 
facts has always been the centre of a myth-forming area and 
the pillar of parareligious phenomena. 

Apart from the fact that throughout its history it must have 
been a place were false theories were advanced on at least 
several occasions, the Auditorium of the Faculty of Chemistry 
and its architecture contribute to the controversial discussion 
concerning attempts to scientifically approach the notions of 
aesthetics and functionality, which ignores the actual albeit ir-
rational psychological needs of architecture users. 

The Sick Around a Magnetic Pool is a project which, apart 
from identifying scientific “pools”, can also highlight the exist-
ence of a large group of “sick” people who look for remedy in 
different manifestations of phenomena whose names are usually 
preceded by prefixes “para-” or “crypto-”. 

Stratification – the subject of this year’s survival – thus 
remains a field of scientific phenomena which are subject to dif-
fraction due to the difficulty connected with gathering evidence 
or the lack of adequate research material. Historically speaking, 
this struggle could be likened to the lack of acceptance of the 
fact that meteors can fall on Earth, which was contested even 
by the greatest scientific minds of the 18th and 19th centuries. 
Today some unusual and rare natural phenomena, such as the 
Hessdalen lights or “foo fighters” observed in the skies in the 
1940s, also result in a peculiar stratification. For some research-
ers, the facts are insufficient, while others use them to infer 
far-fetched conclusions.

The attitude to such occurrences often reveals social strati-
fication, which leads to manipulation and hazardous practices 
whenever medicine – or chemistry, its modern ally – becomes 
the subject of scientific falsification.

CHORZY WOKÓŁ SADZAWKI MAGNETYCZNEJ /  
THE SICK AROUND A MAGNETIC POOL
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Łukasz Patelczyk
PioRun / thundeRbolt
malarstwo / painting

Piorun to obraz, w którym zawarte są 
zarówno fascynacja potęgą zjawisk 
naturalnych, jak i datująca się na wiek xviii 
wiara w możliwość ich opanowania. Praca 
przywodzi na myśl racjonalne badania 
Benjamina Franklina i Václava Prokopa 
Diviša, ale i alchemiczne poczynania 
Konrada Frankensteina Dippela wraz 
z całym bogatym zbiorem późniejszych 
imaginacji. Idee oświeceniowe zdają się 
mieszać ze współczesnymi eksperymen-
tami nad laserowym sterowaniem pioru-
nami A. Mysyrowicza. Miejsce uderzenia 
pioruna jest jednak dla oglądającego nie-
widoczne, skutki dziwnego wyładowania 
pozostaną tajemnicze jak samo zjawisko.

Thunderbolt is a painting permeated with 
the fascination with natural phenomena as 
well as a belief in the possibility of con-
trolling them, which dates back to the 18th 
century. The work calls up associations 
with scientific experiments carried out by 
the likes of Benjamin Franklin and Václav 
Prokop Diviš, or Konrad Frankenstein Dip-
pel’s excursions into alchemy, including 
an entire array of later imaginings. Enligh-
tenment-era ideas seemed to be mixed 
up with André Mysyrowicz’s contemporary 
experiments with directing lightning by 
laser beams. However, the exact spot 
where the lightning hits remains unknown 
and the effects of the strange discharge 
are as mysterious as the phenomenon 
itself.

CHORZY WOKÓŁ SADZAWKI MAGNETYCZNEJ /  
THE SICK AROUND A MAGNETIC POOL
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Łukasz Huculak
szaman / shaman
malarstwo / painting

Szaman – konterfekt niezwykłej istoty, 
której powierzchowność może pochodzić 
zarówno z wieku xvii, jak z wizji ufologicz-
nych drugiej połowy xx wieku. Uchwycone 
na obrazie niepokojące zdarzenie opada-
nia lub wznoszenia się dziwnej postaci 
unaocznia bogate imaginarium związane 
z „niewyjaśnionymi zjawiskami”, które 
obok oczywistej manipulacji zawierają też 
pewne elementy rzeczywiste. Tytułowy 
szaman może być zarówno jungowskim 
siewcą ognia, jak też gościem z innego 
wymiaru. Może też być interpretowany 
jako specyficznie udekorowana postać 
szamana, który dla zachowania swojej po-
zycji w kulturach prymitywnych musi stale 
podtrzymywać różnorakie tabu.

Shaman portrays a special being whose 
appearance is just as likely to bring to mind 
17th-century depictions as ufological visions 
from the second half of the 20th century. 
The painting captures the unsettling phe-
nomenon of ascending and descending 
body of a strange creature. It introduces 
and visualises the rich imaginarium con-
nected with “inexplicable” occurrences 
which, apart from the obvious psychologi-
cal aspect, are not devoid of certain factual 
elements. The eponymous shaman could 
be the Jungian sower of fire or a visitor from 
another dimension. An alternative interpre-
tation would highlight the special garments 
worn by the shaman who, in order to main-
tain his position in primitive cultures, must 
constantly reassert various taboos.

CHORZY WOKÓŁ SADZAWKI MAGNETYCZNEJ /  
THE SICK AROUND A MAGNETIC POOL
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Grzegorz Łoznikow
klaseR / album
obiekt / object

Klaser – zbiór realizacji malarsko-rysunko-
wych wykorzystujących znaczki pocztowe 
emitowane w różnych okresach przez 
poczty różnych państw dla upamiętnie-
nia dokonań wybitnych postaci świata 
nauki oraz ważnych osiągnięć technicz-
nych – poddany został charakterystycznej 
dla twórczości tego autora modyfikacji. 
Wynikłe z tych działań obrazy zdają się 
kontestować wartość samych osiągnięć, 
jak też przestrzegać przed zbytnią ufno-
ścią w pożytek płynący z nieograniczonej 
interwencji w naturalny porządek świata.

The album, which comprises a set of pain-
tings and drawings based on post stamps 
issued by postal services of different co-
untries in different periods in order to com-
memorate the achievements of outstanding 
scientists and other important technological 
breakthroughs, has been modified by the 
artist in a way that is typical of his practice. 
The resulting pictures seem to challenge 
the merits of the scientific discoveries and 
warn us against excessive trust in the be-
nefits derived from unlimited tampering with 
the natural order of the world.

CHORZY WOKÓŁ SADZAWKI MAGNETYCZNEJ /  
THE SICK AROUND A MAGNETIC POOL
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Karolina Szymanowska
sadzawka magnetyczna / magnetic Pool
instalacja / installation

Sadzawka magnetyczna – realizacja, któ-
rej tytuł nawiązuje do koncepcji wystawy 
w sposób niemal bezpośredni – przenosi 
obserwatora w obszar niezwykłych do-
znań osób znajdujących się pod wpływem 
uzdrowicieli, ruch wody zdaje się znamio-
nować jej moc i alchemiczną prowe-
niencję. Fontanna grawitacyjna w takiej 
odsłonie zaprzecza swej modernistycznej 
prostocie, funkcjonalności i staje się źró-
dłem aqua vitae – cudownej wody leczni-
czej i aurum potabile alchemików – złota 
zdatnego do picia. Grawitacja i magne-
tyzm stają się narzędziem presji psycho-
logicznej i manipulacji, woda bowiem jako 
symbol pozostaje niejednoznaczna.

The work, whose title makes an almost 
direct reference to the exhibition concept, 
opens up the strange realm of experien-
ces of people believing in the power of 
healers. The unusual movement of the 
water seems to reflect its power and 
alchemic provenance. Presented in this 
way, the gravity fountain contradicts its 
modernist simplicity and functionality to 
become a source of aqua vita and aurum 
potabile – the drinkable gold of the al-
chemists. Gravity and magnetism become 
tools of exerting psychological influence 
and manipulating people because water 
as a symbol remains ambiguous.

CHORZY WOKÓŁ SADZAWKI MAGNETYCZNEJ /  
THE SICK AROUND A MAGNETIC POOL
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Silesium jest projektem artystycznym zorientowanym na wpro-
wadzanie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z tere-
nem Dolnego Śląska. Projekt ma dostarczać informacji na temat 
aktualnej kondycji lokalnego środowiska, jego historii i kultury. 
Obszarem zainteresowań twórców jest dolny śląsk, konglomerat 
złożonej ilości motywów: począwszy od krajobrazu, poprzez hi-
storię, społeczność, nawarstwione kultury lokalne, do zagadnień 
zmieniającej się ekologii – destrukcji przemysłu i środowiska 
naturalnego po ich rewitalizację obecnie. Wypowiedzi artystów 
odnoszą się do otoczenia, do wydarzeń historycznych, kulturo-
wych, ideowych, czego rezultatem są wystawy zbiorowe prezen-
tujące obiekty sztuki, m.in. wystawa pt. Silesium, Muzeum asp 
Wrocław 2011; Palimpsest, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra 
2012; Ideoformy, galeria Neon csu, Wrocław 2014; Rudymenty, 
galeria Neon csu, Wrocław; Aberracje, Pijalnia Wód Mineralnych 
Szczawno-Zdrój, 2015; Endemity i dezele, galeria Warzywniak, 
Gdańsk 2015; Permanentna niezwykłość, Galeria u Jezuitów, 
Poznań 2015; Złudne obiekty, galeria Akwarium, Polanica-Zdrój 
2016; Art Labo, galeria Garbary 48, Poznań 2017.

Silesium is an art project intended to introduce art into all the 
matters connected with Lower Silesia. The project is supposed 
to provide information about the current state of the local com-
munity, its history and culture. The artists’ area of interest is 
lower silesia, a conglomerate comprising a multitude of motifs: 
from the landscape to history, community, the subsequent local 
cultures, to issues pertaining to environmentalism – the de-
struction of industry and nature, and their current revitalization. 
Thus the artists’ message concerns the external environment, 
history, culture and ideas, as manifested in collective exhibitions 
of artworks, such as Silesium (Wrocław Academy of Fine Arts 
and Design Museum, Wrocław, 2011), Palimpsest (Karkonosze 
Museum, Jelenia Góra, 2012), Ideaforms (Neon Gallery, Wrocław, 
2014), Rudiments (Neon Gallery, Wrocław), Aberrations (Pump 
Room, Szczawno Zdrój, 2015), Endemics and Junk (Wawrzyniak 
Gallery, Gdańsk, 2015), Permanent Oddity (U Jezuitów Gallery, 
Poznań, 2015), Deceptive Objects (Akwarium Gallery, Polanica 
Zdrój, 2016), Art Labo (Garbary 48 Gallery, Poznań, 2017).

gRuPa silesium

artyści: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, 
Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko, Anna Kowalska-Szewczyk 
tekst: Anna Kowalska-Szewczyk

silesium gRouP 

artists: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, 
Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko, Anna Kowalska-Szewczyk 
text: Anna Kowalska-Szewczyk
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Anna Kowalska-Szewczyk
tablica infoRmacyjna / infoRmation boaRd
rysunek / drawing

Trudności w wyrażaniu pojęć werbal-
nie szybko zastąpiłam rysowaniem. 
Do dzisiaj ten sposób komunikowania się 
i informowania pozostaje mi najbliższy 
i najłatwiejszy, a także niezawodny. 
Większość moich cykli malarskich, takich 
jak „Praformy”, „Trofea”, „Pejzaż kultowy” 
czy „O antynomii” miało swój początek na 
jakichś skrawkach papieru. Pomimo to, że 
nigdy wcześniej ich nie wystawiałam, to 
jednak przechowuję je dość skrzętnie ze 
względu na ich wartość prototypiczną. 

Anna Kowalska-Szewczyk

Because it was difficult for me to 
express ideas with words, I replaced 
it with drawing. I still find this form 
of communicating and transmitting 
information to be closest to me, easiest 
and most reliable. Most of the painting 
series, such as Pre-forms, Trophies, 
Culturescape, On Antinomies, originated 
on some scraps of paper. Although 
I have never publicly shown them be-
fore, I carefully store them due to their 
value as prototypes

Anna Kowalska-Szewczyk

GRUPA SILESIUM / SILESIUM GROUP



123122

S
U

R
V

IV
A

L 
15

Maciej Albrzykowski 
kolumna / column
obiekt / object

Kolumna jako symboliczny fundament 
kultury europejskiej jest motywem poja-
wiającym się w kilku instalacjach artysty. 
Obiekt ten zawsze wchodzi w interakcję 
z otoczeniem, miejsca prezentacji rzeźby 
to zarówno przestrzenie reprezentacyjne, 
zabytkowe, jak i banalne czy zdegrado-
wane. W każdym z tych kontekstów opo-
wiada historie wynikające ze styku dawnej 
i obecnej rzeczywistości, a także dawnego 
i obecnego porządku czy też stanu kultury.

Znamienne jest to, że dążąc do piękna, 
w swoich poszukiwaniach formy artysta 
posługuje się sztucznością i „bylejakością” 
użytego materiału, używając styropianu, 
tektury albo gipsu.

Columns – symbolic foundations of 
European culture – appear in several 
works by the artist. They always come 
into interaction with the surroundings. 
The venues where the sculptures are 
shown could be stately historical edifices 
or banal and dilapidated spaces. In all 
these contexts, stories emerge at the 
intersection of old and new reality, old and 
new order and culture.

Importantly, in his search for beauty of the 
form, the artist uses artificial and medio-
cre materials, such as Styrofoam, carton 
or gypsum.

GRUPA SILESIUM / SILESIUM GROUP
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Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
boja, zachód słońca / 
buoy, sunset
obiekt / object
 

Boja, zachód słońca jest przyrządem do 
„namalowania” własnego zachodu słońca. 
Wprowadzenie w balans obiektu uak-
tywnia zamkniętą w sklepieniu, kolorową 
ciecz. Zmienność natężenia barw może 
indywidualnie kreować odbiorca, który 
staje się na ten moment twórcą własnych, 
chwilowych obrazów.

Dodatkowe pole skojarzeń rozszerza 
funkcja Audytorium Chemii. Laboratorium 
i zachodzące w nim procesy nasuwają 
pytanie o świat realny i sztuczny. Człowiek 
nieustannie poszukuje zamienników, erzac 
jako namiastka oryginału oswaja kategorię 
niedostępności i zaspokaja gusta. Doszu-
kiwanie się podobieństw jest rudymen-
tarną potrzebą ludzkości.

The Buoy is an object for “painting” your 
own sunset. Keeping the instrument 
in balance activates the colour liquid 
enclosed in it. The intensity of colour can 
be individually chosen by the user, who 
momentarily “owns” the pictures. 

Another field for associations is provided 
by the function of the Chemistry Audito-
rium. The laboratories and the processes 
going on in them raise questions about 
the real and artificial world. People are 
constantly looking for substitutes; ersatz 
makes originals more accessible and 
caters to popular taste. Finding similarities 
is a basic human need.

GRUPA SILESIUM / SILESIUM GROUP
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Anna Kołodziejczyk
Poławiacze PeReł dolnośląskich /  
loweR silesian PeaRl diveRs
obiekt / object

W 1607 roku perłom wydobywanym 
z rzeki Kwisy poświęcił ustęp w swym 
Hirschbergischen warmen Bades (je-
leniogórskie gorące źródła) przyrodnik 
Kaspar Schwenckfeldt z Gryfowa Ślą-
skiego, autor wielu pionierskich publikacji 
o sudeckiej przyrodzie ożywionej, wodach 
mineralnych, skałach i minerałach. Z jego 
pracy wiadomo, że perły pozyskiwano 
z Kwisy w rejonie Gryfowa i Leśnej oraz że 
charakteryzowały się różnymi kształtami, 
od idealnie okrągłych po wydłużone, 
i zmienną kolorystyką, przy czym najbar-
dziej ceniono odmiany białe.

Intensywna, nosząca znamiona kłusownic-
twa eksploatacja nielicznych w Sudetach 
stref, gdzie występowały skójki perłorodne 
doprowadziła do szybkiego wyginięcia  
tego gatunku. Z lat 90. xix wieku po-
chodzą ostatnie doniesienia o żywych 
skójkach z Kwisy zauważonych w Klicz-
kowie i Osiecznicy. Kilkuletnie badania 
prowadzone tuż przed wybuchem i wojny 
światowej nie wykryły w Kwisie ani jed-
nego osobnika.

Praca jest komentarzem do obecnego od 
wielu dekad na terenie Dolnego Śląska 
wyjaławiania zjawisk estetycznych, głów-
nie w obszarze architektury i urbanistyki.

In 1607, naturalist Kaspar Schwenckfeldt 
from Gryfów Śląski, the author of many 
pioneering publications about nature in 
the Sudetes, mineral water springs, rocks 
and minerals, devoted a passage in his 
Hirschbergischen warmen Bades to 
pearls found in the Kwisa river. The text in-
forms that the pearls could be found near 
Gryfów and Leśna, their shapes varied 
from oblong to perfectly circular, and they 
had different colours, with the white ones 
considered most precious.

The intensive, often illegal exploitation of 
the scarce areas where thick shelled river 
mussel lived quickly resulted in the extinc-
tion of the species. The last reported 
presence of the mussel in the Kwisa, near 
Kliczków and Osiecznica, dates back to 
the 1890s. Over the course of a several-
year-long study carried out just before 
the outbreak of the first world war, not 
a single mussel was found in the Kwisa. 

The work comments on the process of 
the disappearance of original aesthetic 
thought in Lower Silesian art, especially 
architecture and urban planning, which 
has been going on for several decades.

GRUPA SILESIUM / SILESIUM GROUP
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Dolny Śląsk od xvi wieku stał się 
obszarem intensywnych poszukiwań rzad-
kich surowców i kruszców, a faktyczna 
różnorodność występowania rozmaitych 
bogactw naturalnych sprawiła, że stał się 
też z czasem miejscem nieprzerwanej 
i intensywnej eksploatacji górniczej, czego 
dowodem są liczne kopalnie i pozostało-
ści po wyrobiskach, wreszcie dewastacja 
niektórych obszarów, jak to ma miejsce 
w Miedziance.

Plany sztolni kopalnianych wydobywa-
jących zarówno węgiel, jak i uran są 
przedmiotem specyficznej dokumenta-
cji, której forma plastyczna mówi coś 
także o samym zjawisku wnikania w głąb 
warstw geologicznych i wprowadzaniu 
w nie przedmiotów i surowców z zewnątrz 
w miejsce wydobytego urobku. Tysiące 
ton stali, drewna i materiałów budowla-
nych pozostają pod ziemią, tworząc rodzaj 
nowego złoża stanowiącego na kolejne 
miliony lat dowód aktywności cywilizacyj-
nej z czasów obecnych.

Since the 16th century, Lower Silesia has 
been an area of extensive search for rare 
ores and minerals. The rich deposits of 
different natural resources has turned 
the region into a place of intensive and 
ceaseless exploitation, as evidenced by 
numerous mines and pits. This work has 
led to the devastation of certain areas, 
e.g. Miedzianka.

Cross-sections of drifts where coal or 
uranium is mined constitute an interesting 
example of documentation whose visual 
form also conveys information about the 
practice of digging deep inside the earth 
in order to extract desired substances 
and fill in the resulting empty spaces with 
external materials. Thus thousands of 
tonnes of steel, timber and different build-
ing materials are deposited underground, 
becoming the germ of new ores that will 
testify to the activeness of human civiliza-
tion for millions of years.

GRUPA SILESIUM / SILESIUM GROUP

Kamil Moskowczenko 
RozwaRstwienie / stRatification
rysunek / drawing
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JeST Chemia! – PRogRam aRchitektoniczny 
15. PRzeglądu sztuki suRvival

kuratorzy: fundacja Jednostka Architektury  
Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Patryk Kusz 
współpraca: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław (sarp) 
tekst: Marta Mnich

ChemiSTRy iS heRe! – the aRchitectuRal 
PRogRamme of suRvival 15 aRt Review

curators: Jednostka Architektury Foundation  
Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Patryk Kusz 
cooperation: Association of Polish Architects Wrocław Branch (sarp) 
text by Marta Mnich

The architectural interventions performed as part of the pro-
gramme curated by Jednostka Architektury Foundation were 
intended to advocate for a comprehensive renovation of the 
Chemistry Auditorium edifice, which has fortunately been en-
tered into Poland’s register of monuments. However, just a few 
years ago this scenario was far from certain. Considered to 
be obsolete and troublesome, the building was earmarked for 
demolition. It was saved by the then conservation officer Katar-
zyna Hawrylak-Brzezowska, who managed to have it entered in 
the register in 2010. Thus the building became Poland’s young-
est monument.

The Auditorium and the adjacent laboratory tower, which ex-
cellently complements the composition, constitute fragments of 
Krystyna and Marian Barski’s design that came first in the 1964 
competition for the plan of the university campus. The design 
covered an area from the Pokoju Bridge to the Grunwaldzki 
Bridge all the way almost to the Zwierzyniecki Bridge. Scat-
tered amongst greenery, the light structure of the towers and 
pavilions was extraordinarily progressive compared to the dense 
frontages based on historic quarters. Unfortunately, the devel-
opment did not follow the plan. Apart from the building of the 
Faculty of Chemistry designed by the Barskis in 1968 and com-
pleted in 1971, a twin Mathematics Auditorium was constructed 
(1967–1970) as well as the Faculty of Civil Engineering (1981) 
on the other side of the Grunwaldzki Bridge. After the barbaric 
renovation of the Mathematics Auditorium, it is probably beyond 
saving. Although the tower of the Faculty of Civil Engineering 
has also undergone a rather disappointing modernisation of 
elevation, its silhouette is still clearly visible while the interiors 
can be renovated with the respect they deserve.

The Chemistry Auditorium has been empty for a number 
of years now. It was closed down due to inefficient ventilation 
and lack of cooperation with fire inspection services. But it is 
not true that it cannot be used anymore. Because it fortunately 

Interwencje architektoniczne przygotowane w ramach projektu 
kuratorskiego fundacji Jednostka Architektury mają być za-
chętą do kompleksowej renowacji budynku Audytorium Chemii, 
wpisanego szczęśliwie do rejestru zabytków. Ale jeszcze kilka 
lat wcześniej ten scenariusz wcale nie był taki oczywisty. Bu-
dynek, uznany za przestarzały i niewygodny, był przeznaczony 
do wyburzenia. Uratowała go ówczesna konserwator miejska 
Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, dokonując wpisu do rejestru 
z urzędu w 2010 roku. Tym samym stał się najmłodszym zabyt-
kiem w Polsce.

Budynek Audytorium i towarzysząca mu wieża laboratoryjna, 
która kompozycyjnie świetnie go dopełnia, są tylko fragmentem 
zwycięskiego projektu urbanistycznego kampusu uniwersytec-
kiego Krystyny i Mariana Barskich z 1964 roku. Plan kampusu 
ciągnął się od mostu Pokoju przez Grunwaldzki niemal do 
Zwierzynieckiego. Lekka struktura obiektów wieżowych z pa-
wilonowymi rozproszona w zieleni była niezwykle postępowa 
w porównaniu do historycznych planów zwartej zabudowy 
pierzejowej. Szkoda, że zabrakło konsekwencji w jej realizacji. 
Oprócz budynków Instytutu Chemii według projektu Barskich 
z 1968 roku (realizacja 1971) powstało bliźniacze Audytorium 
Matematyki (1967–1970) i Instytut Budownictwa (1981) po drugiej 
stronie mostu Grunwaldzkiego. Matematyki nie da się już urato-
wać po barbarzyńskim remoncie. Wieża Instytutu Budownictwa 
przeszła wprawdzie uwspółcześniający na niekorzyść remont 
elewacji, ale sylweta jest ciągle czytelna, a wnętrza mają jeszcze 
szanse na renowację z szacunkiem.

Audytorium Chemii stoi puste już od kilku lat. Zostało za-
mknięte na skutek niewydolnej wentylacji i braku współpracy 
ze służbami do spraw pożarowych. Nie jest jednak prawdą, że 
nie nadaje się do użytkowania. Na szczęście ominęły go re-
monty. Budynek pozostał prawie nietknięty poza modernizacją 
oświetlenia od frontu. Zmiany te są na szczęście odwracalne, 
a instalacja i tak nadaje się do wymiany.
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Oprócz Przeglądu Sztuki odbyły się w nim ogólnopolskie 
studenckie warsztaty architektoniczne ossa w 2013 roku i re-
achtywacja w 2014. Podczas reachtywacji powstały projekty 
przebudowy Audytorium, które ilustrowały różne alternatywy. 
Podyktowane były one wytycznymi użytkowymi Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Nie byłoby jednak wskazane dzielenie Sali 
Audytoryjnej na mniejsze seminaryjne. Wydaje się, że ten 
scenariusz już się jednak przedawnił. Coraz częściej mówi 
się o wykorzystaniu Sali Audytoryjnej nie tylko na potrzeby 
uczelni, ale także udostępnieniu jej publicznie. Nie wydaje 
się też zasadna zmiana aranżacji wnętrz czy rozbudowa tak 
świetnego projektu. Nie wspominając o niepotrzebnym nakła-
dzie finansowym.

Nasze działania w ramach programu architektonicznego 
15. edycji Przeglądu Sztuki survival pod hasłem Jest Chemia! 
opierają się głównie na ilustracji możliwości przywrócenia świet-
ności i blasku budynkowi. 

Umycie fragmentów elewacji pokazuje, jak mało potrzeba, 
aby zmienić odbiór budynku. Z pewnością wielu przechod-
niów odwraca głowę od niego głównie dlatego, ze jest brudny 
i zaniedbany. Można sobie wyobrazić, jak wyglądałoby czyste, 
połyskujące w słońcu aluminium.

Wypełnienie pustych donic kwiatami wzmacnia potencjał  
użytkowy tarasu. Południowa ekspozycja, lokalizacja nad 
brzegiem rzeki i zielone przedpole to niekwestionowany atut 
budynku. Jak mógłby działać podczas cyklicznych wydarzeń 
kulturalnych, mogliśmy przekonać sie w trakcie Przeglądu oraz 
wcześniejszych wydarzeń.

Uzupełnienie brakujących opraw oświetleniowych podkreśla 
świetność architektury wnętrza. Oprawy oryginalne w części 
frontowej zostały usunięte i zastąpione nową instalacją, nie-
stety w bardzo przypadkowy i niepasujący do budynku sposób. 
Szczęśliwie zmiany te są odwracalne.

Neon jest chemia sygnalizuje przechodniom nić sympatii, 
jaka łączy środowisko kultury z budynkiem. Jest namiastką życia 
i podpowiada, że miejsce to jest wyjątkowe. Woła o jego odnowę 
i uczynnienie. Mamy nadzieję, że po niedalekiej kompleksowej 
renowacji budynku trafi na stałe do jego wnętrza i będzie ozdobą 
klubokawiarni na parterze budynku.

Logo jest chemia z charakterystycznym heksagonem po-
wstało w trakcie warsztatów reachtywacja. Jego autorkami są 
byłe już studentki poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych: Kata-
rzyna Kotlicka i Marta Kowalska. Miało być częścią identyfikacji 
wizualnej budynku i reklamą kierunku studiów. Pierwszy krok 

managed to avoid renovation, the building has been left almost 
untouched, with the exception of the modernisation of front 
lighting installation. These changes are reversible, and in any 
case the installation should be replaced anyway.

Apart from an art festival, the Auditorium was the venue for 
the 2013 ossa national student workshop as well as reachtiva-
tion in 2014. During the latter designs for the rebuilding of the 
Auditorium were created. They illustrated various alternatives 
and were based on guidelines for use provided by the University 
of Wrocław. However, it would not be advisable to divide the 
main lecture theatre into smaller seminar rooms. It seems that 
this scenario is already out of date. Instead, we increasingly 
often hear that the main Auditorium Room should be available 
to the general public, not just used by the university. Changing 
the existing layout or expanding such an excellent design seem 
unjustified, all the more so because they would be connected 
with considerable financial outlays.

Thus our actions carried out within the programme of the 
15th edition of the survival Art Review and in keeping with the 
motto Chemistry Is Here! concentrated mostly on illustrating the 
possibilities of restoring the former splendour to this magnificent 
construction.

Cleaning fragments of the elevation proved that very mod-
est expenditure can result in a total transformation of how the 
building is perceived. Certainly many passers-by turn away their 
heads from the object just because it is dirty and neglected. We 
could only imagine the effect of the clean and shiny aluminium 
façade on a sunny day. 

Planting flowers in the empty flower beds improved the 
utilitarian potential of the terrace. Southern exposure, location 
on the river bank and green areas in its front are unquestion-
able advantages of the building. The Review and the previously 
held festivals have shown how the Auditorium could function 
as a venue for cyclical cultural events.

Filling in the missing lighting elements emphasised the 
splendour of the interior architecture. The original lighting at the 
front had been removed and replaced with a new installation; 
unfortunately, it was done in a haphazard way that did not do 
justice to the building. These changes can be reversed, though.

The neon light chemistry is here signals to the passers-by 
the positive connections between the cultural milieu and the 
building. It is a surrogate of life and suggests that there is 
something special about this place. It is a clearly visible call for 
renovating and activating the Auditorium. We hope that after the 

JEST CHEMIA! / CHEMISTRY IS HERE! 
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został podjęty. Może kiedyś na stałe zagości na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oprócz wspomnianych interwencji Przeglądowi Sztuki towa-
rzyszył program wydarzeń architektonicznych powstały dzięki 
Stowarzyszeniu Architektów Polskich we Wrocławiu.

Podczas debaty Czy naprawdę jest chemia? prowadzonej 
przez Michała Dudę (Muzeum Architektury Wrocław) poruszone 
zostały tematy powszechnego odbioru przykładów późnego 
modernizmu i kontrowersji z nimi związanych, a także trudności 
z ich rewitalizacją.

Audytorium Chemii uwr jest chyba najlepszym miejscem do 
dyskusji o powojennej architekturze w krajobrazie współczesnego 
miasta. Samo Audytorium – uznane przez ekspertów za wyjąt-
kowe dzieło sztuki budowlanej – zyskało prawną ochronę, stając 
się najmłodszym w Polsce zabytkiem. W zasięgu wzroku zaś 
można znaleźć budynki dokumentujące niemal wszystkie możliwe 
operacje, jakie mogą zostać przeprowadzone na powojennej 
tkance – od barbarzyńskich przebudów, po pieczołowitą rewalo-
ryzację. W otoczeniu upadłych i odrodzonych ikon nowoczesnej 
architektury spróbujemy zastanowić się nad rolą i znaczeniem 
powojennej architektury, a także możliwymi scenariuszami jej 
traktowania – mówił prowadzący debatę, Michał Duda.

W debacie udział wzięli: Agata Chmielowska – historyczka 
sztuki, mkz; Krzysztof Ziental – historyk sztuki; Agata Gabiś – 
historyczka sztuki, Uniwersytet Wrocławski; Marta Mnich –  
architektka, fundacja Jednostka Architektury, pracownia vroa 
oraz Łukasz Wojciechowski – architekt, fundacja Jednostka 
Architektury, pracownia vroa. 

Z kolei w ramach pokazów filmowych odbiorcy survivalu 
mieli okazję zobaczyć m.in. The Competition – dokument poka-
zujący kulisy pracy gwiazd współczesnej architektury, takich jak 
Jean Nouvel, Frank Gehry czy Zaha Hadid, którzy stają w szranki 
w konkursie na projekt muzeum sztuki w Andorze.

Filmowi towarzyszyła debata Konkurs – rozwiązanie idealne? 
prowadzona przez Beatę Stobiecką (sarp o. Wrocław). W debacie 
uczestniczyli również: Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty 
Narodowej Galerii Sztuki, arch. Jacek Lenart – sarp o. Szczecin, 
Wiceprezes ds. legislacji Zarządu Głównego sarp, dr arch. Maciej 
Hawrylak – Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych 
sarp o. Wrocław, członek zg sarp, arch. Piotr Fokczyński – dy-
rektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta we 
Wrocławiu, sarp o. Wrocław, wiceprzewodniczący Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Architektów rp oraz arch. Michał Gdak – Instytut 
Dizajnu w Kielcach. 

future complex restoration of the building, it will be permanently 
mounted inside a club-café on the ground floor.

The logo chemistry is here , including the characteristic 
hexagon, was made during the reachtivation workshops. It was 
prepared by Katarzyna Kotlicka and Marta Kowalska, students of 
the Academy of Fine Arts in Poznań. It was intended to constitute 
an element of the building’s visual identification and promote 
chemical studies. The first step has already been made. Perhaps 
one day it will become a permanent fixture of the Faculty of 
Chemistry of Wrocław University. 

Apart from the aforementioned interventions, the Art Review 
included a programme of architectural events created in coop-
eration with the Wrocław Branch of the Association of Polish 
Architects.

During the debate Is Chemistry Really Here?, moderated 
by Michał Duda of the Museum of Architecture in Wrocław, the 
discussants raised subjects connected with the reception of late 
modernist objects by the general public, the ensuing controver-
sies as well as difficulties with their revitalisation. 

The Chemistry Auditorium of the University of Wrocław is 
probably the best place to discuss post-war architecture in 
a contemporary cityscape. The Auditorium itself, which has 
been deemed an outstanding example of the construction art, 
has acquired legal protection and become the youngest monu-
ment in Poland. In close proximity it is possible to find buildings 
documenting almost all the operations that can be performed on 
the post-war urban fabric, from barbaric renovation to meticu-
lous restoration. Amongst the fallen and reborn icons of modern 
architecture let us ponder the role and significance of post-war 
architecture and the possible scenarios of treating it, said Michał 
Duda, the moderator of the discussion.

The debate was attended by: Agata Chmielowska, art histo-
rian and City Historic Preservation Officer; Krzysztof Ziental, art 
historian; Agata Gabiś, art historian of the University of Wrocław; 
Marta Mnich, architect of the Jednostka Architektury Founda-
tion and vroa architectural studio; and Łukasz Wojciechowski, 
architect of the Jednostka Architektury Foundation and vroa 
architectural studio.

The programme of film screenings enabled survival’s guests 
to watch, among others, the documentary entitled The Com-
petition, which shows behind-the-scenes work of some of the 
superstars of contemporary architecture, such as Jean Nouvel, 
Frank Gehry or Zaha Hadid, who took part in the competition 
for a museum of art in Andorra. 

JEST CHEMIA! / CHEMISTRY IS HERE! 
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The film was accompanied by the debate Competition – The 
Perfect Solution?, moderated by Beata Stobiecka of the Asso-
ciation of Polish Architects in Wrocław. The discussants were: 
Hanna Wróblewska, Director of the Zachęta National Gallery of 
Art; Jacek Lenart, architect and Deputy President of the Execu-
tive Board of the Association of Polish Architects in Szczecin 
in charge of legal affairs; Dr Maciej Hawrylak, member of the 
Executive Board of the Association of Polish Architects and Head 
of the Competition Jury of the Wrocław Branch of the Associa-
tion of Polish Architects; Piotr Fokczyński, architect, Director 
of the Department of Architecture and Urban Planning of the 
Municipality of Wrocław, member of the Association of Polish 
Architects in Wrocław, Deputy President of the Lower Silesian 
Regional Chamber of Architects; and architect Michał Gdak of 
the Design Institute in Kielce.

Another film screened thanks to cooperation between the 
Wrocław Branch of the Association of Polish Architects and 
Wrocław Film Foundation was The Pruitt-Igoe. It tells the story 
of the collapse of the Pruitt-Igoe estate in Saint Louis, which 
symbolically marked the twilight of modernist ideas. The docu-
mentary reveals new facts, but its main focus is the life of 
ordinary people.

The series of architectural events started with the lecture 
The District of Four Challenges delivered by Ewa Barska of the 
Association of Polish Architects, who talked about the finished 
and unfinished university buildings designed by Krystyna and 
Marian Barski. The work of the Barskis was also the subject of 
a tour led by art historian Krzysztof Ziental. 

Podczas festiwalu można było także obejrzeć film The Pru-
itt-Igoe dzięki współpracy wrocławskiego oddziału sarp z Wro-
cławską Fundacją Filmową. Film opowiada o upadku osiedla 
Pruitt-Igoe w Saint Louis, co uznawane jest za symboliczny 
koniec idei modernistycznych. Dokument odsłania nowe fakty, 
a przede wszystkim pokazuje historie zwykłych ludzi.

Cykl wydarzeń architektonicznych otworzył wykład Ewy 
Barskiej (sarp) o projektach i realizacjach budynków uczelnia-
nych autorstwa Krystyny i Mariana Barskich Dzielnica czterech 
wyzwań. O twórczości Barskich opowiadał także podczas opro-
wadzania po budynku historyk sztuki Krzysztof Ziental.

JEST CHEMIA! / CHEMISTRY IS HERE! 
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neon jest chemia /  
neon light chemistRy 
is heRe
projekt / design: Mikołaj Smoleński, 
Marta Mnich, Katarzyna Kotlicka, 
Marta Kowalska

mycie fRagmentu 
elewacji / cleaning of 
a fRagment of elevation 
projekt / idea: Patryk Kusz

odtwoRzenie oRyginalnej 
iluminacji / RecReating 
the oRiginal lighting
projekt / design: Łukasz Wojciechowski, 
Grzegorz Kaczmarowski, Marta Mnich, 
Patryk Kusz

kwietnik / the floweR bed
projekt / design: Marta Mnich, 
Katarzyna Kaczmarek

JEST CHEMIA! / CHEMISTRY IS HERE! 
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sPaceR dźwiękowy akuSTyka pRzeSTRzeni 
publiCznyCh WRoCłaWia

Robert Losiak

The aCouSTiCS of WRoCłaW’S publiC 
SpaCeS soundwalk

Robert Losiak

Zainicjowaną przez Raymonda Murraya Schafera naukę o pej-
zażu dźwiękowym można określić jako refleksję o środowi-
sku akustycznym opartym na doświadczeniu, jakie stwarza 
ludzka perspektywa percepcji. Wyraża to już samo pojęcie 
„pejzażu dźwiękowego” (soundscape), które w opracowanym 
przez grupę Schafera Handbook for Acoustic Ecology (1978) 
zostało zdefiniowane jako środowisko dźwiękowe z naciskiem 
na sposób, w jaki jest odbierane przez człowieka. W tej per-
spektywie człowiek, a ściślej jego zdolność percepcji oraz 
emisji dźwięku, staje się miarą służącą określeniu stopnia 
ekologicznej równowagi środowiska dźwiękowego. W nawią-
zaniu do modułu architektonicznego Le Corbusiera, Schafer 
podstawą doświadczenia przestrzeni w sensie akustycznym 
czyni moduł ludzkiego ucha, a także – co godne podkreśle-
nia – ludzkiej aktywności dźwiękowej, związanej np. z odgło-
sami; przemieszczania się, komunikacji, ekspresji. Hildegarda 
Westerkamp, uczennica i współpracownica Schafera, odnosi 
te kwestie do opracowanej przez siebie metody edukacji słu-
chowej zwanej spacerem dźwiękowym (soundwalk). Można 
go scharakteryzować jako aktywną (tj. świadomą i czynną) 
wędrówkę po okolicy służącą rozpoznaniu otoczenia dźwię-
kowego. W trakcie uczestnicy dokonują obserwacji środowi-
ska dźwiękowego w wybranych miejscach, ale równocześnie 
uświadamiają sobie własne reakcje i odczucia związane 
z obecnością w danej przestrzeni akustycznej. Instrukcję 
wykonywania spaceru dźwiękowego Westerkamp rozpoczyna 
następującym poleceniem:

Zacznij od wsłuchiwania się w dźwięki, jakie wydaje twoje ciało 
podczas wykonywania ruchu. Te odgłosy są najbliżej ciebie 
i wyznaczają pierwszą oś kontaktu z otoczeniem. Jeśli jesteś 
w stanie dosłyszeć nawet najcichszy z tych dźwięków, oznacza 
to, że znajdujesz się w środowisku skrojonym na ludzką miarę1.

Initiated by Raymond Shafer, the science of the soundscape 
could be described as a reflection on the environment of sound 
based on an experience mediated by the human perspective of 
perception. This is expressed by the very notion of soundscape, 
which is defined in Schafer’s Handbook for Acoustic Ecology 
(1978) as “an environment of sound (or sonic environment) 
with emphasis on the way it is perceived and understood by 
the individual.” According to this perspective, the human be-
ing – or, to be more precise, their ability to perceive and emit 
sounds – becomes the determinant of the ecological balance 
of the soundscape. Referring to Le Corbusier’s notion of the 
architectural unit, Schafer decided to choose the human ear as 
the basic unit for experiencing the acoustic properties of a space 
and, importantly, for different forms of human sonic activeness, 
e.g. those connected with the sounds of moving around, com-
municating or self-expression. Hildegard Westerkamp, Schafer’s 
disciple and collaborator, elaborated on these issues by devising 
the soundwalk – an original method of acoustic education. This 
activity assumes the form of an active (conscious) excursion 
that is intended to recognise the properties of a soundscape. 
Thus the participants identify the features of the soundscape 
in selected spots while becoming aware of their own reactions 
and feelings connected with being in a given acoustic space. 
Westerkamp provides the following instruction for soundwalking:

Start by listening to the sounds of your body while moving. They 
are closest to you and establish the first dialogue between you 
and the environment. If you can hear even the quietest of these 
sounds you are moving through an environment which is scaled 
on human proportions.1

This simple task contains important cognitive aspects, which 
can redefine our perception of the sonic environment. It turns 

1 H. Westerkamp, Spacery 
dźwiękowe, tłum. K. Kijow-
ska, „Glissando” 2015, 
nr 26. 

1 Hildegard Westerkamp, 
Soundwalking, originally 
published in Sound Heritage, 
Volume III Number 4, Victoria 
B.C., 1974.

http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/Sound.html
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W tym prostym zadaniu zawierają się istotne poznawczo tre-
ści, które przy głębszym namyśle mogą przeorientować nasze 
postrzeganie środowiska akustycznego. Środowisko to jest 
bowiem nie tylko źródłem czy rezerwuarem różnorodnych 
dźwięków, wśród których żyjemy, ale także przestrzenią, w któ-
rej i dzięki której kształtuje się nasza własna brzmieniowość, 
foniczna obecność naszego ciała. Stąd już krok do oceny 
otoczenia w kategoriach subiektywnie pojmowanego samo-
poczucia akustycznego.

miejsce: nieczynne Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, ul. F. Joliot-Curie 14. 
zadanie: Porównaj odczucia akustyczne dużej i małej sali w Audy-
torium Chemii. W której słuchowo czujesz się lepiej i dlaczego? 
miejsce: podwórka w otoczeniu budynków mieszkalnych, ul. Neh-
ringa nr 7 i nr 16. 
zadanie: Porównaj odczucia słuchowe dwóch sąsiadujących 
podwórek mieszkalnych. Jakie dźwięki słyszysz? Jak czujesz 
się akustycznie w tych miejscach? Wyraź swoją opinię, używając 
skali 1–5 (1 = bardzo nieprzyjemnie, 5 = bardzo przyjemnie). 
Które z podwórek, twoim zdaniem, jest lepsze pod względem 
akustycznym jako miejsce zamieszkania i dlaczego? W jaki 
sposób zaprojektował(a)byś dźwiękowo tę przestrzeń, żeby 
odpowiadała twoim odczuciom?2 

Koncepcja soundwalkingu zakłada nie tylko bierną obserwa-
cję otoczenia dźwiękowego, ale proponuje także pomysłowe 
formy dźwiękowo-akustycznych gier służących nawiązywa-
niu dialogu z przestrzenią i wypełniającymi ją obiektami. 
Uczestnicy spacerów mają szansę przekonać się, że relacja 
dźwiękowa z otoczeniem ma charakter zwrotny: środowisko 
„odpowiada” na naszą obecność oraz dźwiękową aktywność, 
nadając wytwarzanym przez nas odgłosom określoną i w każ-
dym miejscu odmienną akustycznie jakość (efekty pogłosu, 
stłumienia, zjawisko echa), a nawet bezpośrednio reagując 
dźwiękowo (np. trzepot skrzydeł spłoszonych na podwórku 
ptaków). Pytanie o stopień poczucia komfortu akustycznego 
odnosi się więc do audytywnego odczuwania samego siebie 
w relacji z daną przestrzenią akustyczną i środowiskiem 
dźwiękowym. Stąd w relacjach uczestników spacerów zawie-
rają się odniesienia do odczucia akustycznego „zamknięcia” 
lub „otwarcia”, poczucia swobody bądź jej braku, bezpieczeń-
stwa albo zagrożenia. Te i podobne sformułowania wydają się 
wskazywać, jak istotna egzystencjalnie może być owa subtelna 

2 Fragmenty instrukcji 
spaceru dźwiękowego 
pt. Akustyka przestrzeni 
publicznych Wrocławia, 
zrealizowanego 25.06.2017 
pod kierunkiem R. Losiaka 
w ramach 15. Przeglądu 
Sztuki survival, Wrocław 
2017. 

out that it is not just a source or reservoir of various sounds in 
which we live, but also a space in which and through which our 
sonority, or the phonic presence of our bodies, is shaped. From 
there it is one step to perceiving the environment in terms of 
a subjectively understood acoustic well-being.

venue: unused Chemistry Auditorium of Wrocław University, 
14 F. Joliot-Curie Street
task: Compare the acoustic profiles of the large and small lecture 
halls in the Chemistry Auditorium. In which one do you feel better 
in terms of their acoustic properties and why?
venue: yards near residential houses at 7 and 16 Nehringa Street
task: Compare the acoustic experience in the adjacent yards. 
What sounds can you hear? How do you acoustically feel in both 
places? Express your opinion on the scale of 1 to 5 (1 = very 
unpleasant, 5 = very pleasant). In your opinion, which of the yards 
has better acoustic properties for living and why? How would you 
acoustically design these spaces to meet your expectations?2

The concept of soundwalking does not come down to a passive 
observation of the soundscape; instead, it suggests playing 
creative sonic or acoustic games intended to enter into a dia-
logue with the space and objects within it. The participants in 
these excursions have an opportunity to find out that their sonic 
relationship with the surroundings is bidirectional: the environ-
ment “responds” to their presence and acoustic activeness by 
endowing the sounds produced by them with a specific, always 
unique, quality (the effects of resonance, the muffling of sounds, 
echo), or even in more direct ways, e.g. the flap of wings of birds 
bolting away. The question about acoustic well-being refers thus 
to auditory self-perception in the context of a given acoustic 
space or sonic environment. Hence the participants’ accounts 
of the walk contained references to a feeling of “enclosure” or 
“opening”, freedom or its lack, safety or danger. These and other 
observations seem to emphasise the existential importance 
of the acoustic relationship with our place of living, which is 
normally subtle or subconscious.

chemistry auditorium of wrocław university, 
14 f. joliot-curie street
I feel better in the large auditorium; in it, sound seems to be 
deeper and warmer, while in the small one it is slightly muffled, 
which creates the impression of “acoustic stuffiness”.
in front of the entrance to the university library, 

2 Fragment of instruc-
tion for the soundwalk 
The Acoustics of Wrocław’s 
Public Spaces, carried out 
on 25 June, 2016, under 
R. Losiak’s supervision 
during the 15th edition of 
the survival Art Review, 
Wrocław 2017.
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i na co dzień nieuświadamiana relacja akustyczna z miejscem 
naszego życia.

audytorium chemii uniwersytetu wrocławskiego, 
ul. f. joliot-curie 14
Lepiej czuję się w dużej sali audytoryjnej; dźwięk tam wydaje się 
głębszy i cieplejszy, w małej zaś lekko przytłumiony, co sprawia 
wrażenie „dźwiękowej duszności”. 
Przed wejściem do biblioteki uniwersyteckiej, 
ul. f. joliot-curie 12 
[…] głos ginie, wchłaniany przez [otwartą] przestrzeń. Drewniane 
panele pod nogami klapią głucho. Nie ma echa. Ta przestrzeń jest 
przyjemna; podobają mi się odgłosy kroków, jest uspokajająca 
i otwarta. 
dziedziniec biurowca green day, 
ul. szczytnicka 9
[…] nie ma takiego pogłosu, czuję się w tym miejscu znacznie 
gorzej; [przestrzeń] jest głucha i „duszna” dźwiękowo. 
Podwórko, ul nehringa 16
[…] to przestrzeń całkowicie zamknięta z czterech stron, [jednak] 
czuć w niej pewną dozę swobody i bezpieczeństwa akustycz-
nego – nie odbieram jej jako agresywnej. 
Podwórko, ul nehringa 7
Przestrzeń mało przytulna, rozległa, pozbawiona ludzkiej skali. […] 
Dźwięki z ulicy mieszają się z domowymi, intymnymi. Generalnie 
uczucie dyskomfortu i braku bezpieczeństwa (samochody!!!). 
Należałoby usunąć samochody i wprowadzić małe obiekty kuba-
turowe – altany, więcej zieleni. 
Przejście podziemne pod rondem Reagana
Przestrzeń przyjazna, o miękkich, stłumionych dźwiękach. 
centrum handlowo-Rozrywkowe Pasaż grunwaldzki,
pl. grunwaldzki 22 – hol poziomu 0 
[…] powiem krótko: uciekajmy!3

Interesującym problemem, przed jakim stają uczestnicy space-
rów dźwiękowych, jest kwestia związku sfery audialnej i wizu-
alnej. Jakkolwiek spacery służą pogłębieniu relacji słuchowej 
z otoczeniem, wydaje się oczywistym, że nie można jej separo-
wać od innych doświadczeń zmysłowej percepcji środowiska. 
Pytanie o zależność między obrazem i dźwiękiem Hildegarda 
Westerkamp stawia jako jedno z ważniejszych zadań w swoim 
scenariuszu spaceru: czy zaproponowana „ścieżka dźwiękowa” 
spaceru – zapytuje jego uczestników – współgra z obrazem 
wizualnym przestrzeni?4 Jest to skądinąd podstawowe pytanie, 

3 Fragmenty (sformułowa-
nych pisemnie) wypowiedzi 
uczestników przywołanego 
spaceru dźwiękowego 
(patrz przyp. 2).

4 H. Westerkamp,  
Spacery…, dz. cyt.

12 f. joliot-curie street
[…] sound vanishes, eaten up by [the open] space. The wooden 
panels make dull, slapping sounds under my feet. There is no 
echo. This space is pleasant, soothing and open; I like the sound 
of my steps.
the courtyard of green day office building, 
9 szczytnicka street
[…] there is no resonance, this space makes me feel much worse; 
[the space] is sonically dull and “stuffy”. 
the yard at 16 nehringa street
[…] the space is completely closed up from four sides, [but] 
it provides a certain amount of freedom and acoustic safety –  
I do not experience it as aggressive.
the yard at 7 nehringa street
The space is rather unfriendly, vast, lacking the human scale. […] 
Sounds from the street are mixed up with those intimate ones, 
from homes. A general feeling of discomfort and lack of safety 
(cars!!!). The cars should be removed and replaced with small 
objects – garden houses, more greenery.
crosswalk under Reagan Roundabout 
A friendly space with soft and muffled sounds.
Pasaż grunwaldzki shopping and entertainment centre,  
22 grunwaldzki square, hall on level 0 
[…] to be curt: let’s run away!3

An interesting problem faced by the soundwalkers is the con-
nections between the audial and visual spheres. Although the 
walks are intended to deepen the auditory relationship with the 
surroundings, it obviously cannot be fully separated from other 
sensory stimuli. Hildegard Westerkamp considers the relation-
ship between image and sound to be one of the most important 
aspects of her idea of a soundwalk; she asks the participants 
whether the “soundtrack” harmonises with their visual impres-
sions.4 Incidentally, this is also a crucial question that always 
ought to be posed by acoustic designers of public spaces. 
The issue of the relationship between image and sound was 
spontaneously raised by the soundwalk participants, who were 
often unsure if their perception and evaluation of a soundscape 
did not depend on visual hints, or maybe on other stimuli, e.g. 
olfactory or kinaesthetic.

I feel better in the large room [of the Chemistry Auditorium], but 
not because of sound – it is about the space. I find it very difficult 
to “detach” the other senses. 

3 Fragments of (written) 
utterances by the partici-
pants in the aforementioned 
soundwalk (see footnote 2).

4 H. Westerkamp,  
Soundwalking, op. cit.
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jakie powinni sobie zawsze zadawać dźwiękowi dizajnerzy 
pracujący w przestrzeniach publicznych. Problem relacji między 
obrazem i dźwiękiem bywa spontanicznie artykułowany przez 
uczestników spaceru, którzy często sami nie potrafią rozstrzy-
gnąć, czy ich odczucie i ocena środowiska dźwiękowego nie 
jest uwarunkowana sugestią wzroku, a być może także innych 
bodźców, np. zapachowych czy kinestetycznych. 

W dużej sali [Audytorium Chemii] czuję się lepiej, ale nie ze 
względu na dźwięk – chodzi o przestrzeń. Jest mi bardzo trudno 
„odczepić” inne zmysły.
Spacer był ciekawym doświadczeniem, jednak trudno było mi 
odizolować wrażenia wzrokowe; miały one na pewno wpływ na 
moje odczucia5. 

Spacer zrealizowany w ramach działań artystyczno-edukacyjnych 
Sceny Dźwiękowej 15. edycji Przeglądu Sztuki survival po-
święcony był dźwiękom niedzielnego, a zatem nieco inaczej niż 
w dzień powszedni brzmiącego Wrocławia, jednak jego główne 
założenie odnosiło się do słuchania miasta w jego przestrzenno-
-akustycznym kontekście. Wybrane zostały lokalizacje zróżnico-
wane pod względem układu architektoniczno-urbanistycznego, 
a także pod względem ich funkcji społecznych6. Jak nietrudno 
było zauważyć uczestnikom, narzucone formy architektoniczne 
i układy urbanistyczne w istotny sposób wpływają na percepcję 
środowiska dźwiękowego oraz poczucie akustycznego komfortu 
lub dyskomfortu, związane z odczuwaniem zarówno dźwięków 
otoczenia, jak i samopoczuciem znajdujących się w nim ludzi. 
Czy i w jakim stopniu kwestia ta jest przedmiotem zaintereso-
wania i świadomego kształtowania współczesnej architektury? 
Na to pytanie starała się odpowiedzieć dr inż. arch. Ewa Cisek 
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w wykładzie 
poprzedzającym wspomniany spacer7. Warto także przywołać 
w tym kontekście wypowiedź wybitnego fińskiego architekta 
Juhaniego Pallasmaa:

Każde miasto ma swoje własne echo, które zależy od rozkładu 
i skali jego ulic oraz dominującego stylu architektonicznego 
i wykorzystanych materiałów. Echo renesansowego miasta różni 
się od miasta barokowego. Nasze miasta utraciły niestety jakie-
kolwiek echo. Szerokie, otwarte przestrzenie współczesnych ulic 
nie odbijają dźwięku, we wnętrzach współczesnych budynków 
dźwięki są zaś pochłaniane i poddawane cenzurze. Zaprogramo-
wane nagrania z muzyką w centrach handlowych i przestrzeniach 

5 Z wypowiedzi uczestni-
ków spaceru dźwiękowego 
(patrz przyp. 3).

6 Trasa spaceru: nieczynne 
Audytorium Chemii Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 
ul. F. Joliot-Curie 14 – prze-
strzeń przed wejściem do 
Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, ul. F. Joliot-Curie 
12 – dziedziniec biurowca 
Green Day, ul. Szczytnicka 
9 – podwórka mieszkalne, 
ul. Nehringa 16 i 7 – 
Centrum Handlowo-Roz-
rywkowe Pasaż Grunwaldzki 
(hol poziomu 0) – przejście 
podziemne pod rondem 
Reagana – przystanek komu-
nikacyjny Rondo Reagana – 
Aleja Profesorów Politechniki 
Wrocławskiej.

7  Wykład pt. Dźwięki 
w architekturze. Naturalne 
rezonatory i interaktywne 
projekty multimedialne, 
wygłoszony w Audyto-
rium Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego 26.06.2017 
w ramach 15. Przeglądu 
Sztuki survival, Wrocław 
2017.

The walk was an interesting experience, but it was difficult for 
me to cut off visual impressions; they definitely influenced my 
feelings.5

The walk done as part of the artistic-educational activities 
accompanying the Sound Art Forum of the 15th edition of the 
survival Art Review focused on the sounds of Wrocław on 
a Sunday, which were therefore different to the city’s usual 
sonic environment. Its principle, however, referred to listening 
to the city in its acoustic-spatial context. The selected locations 
varied with respect to their architectural layout, urban plan and 
social functions.6 As the participants immediately noticed, the 
dominating architectural and urban plan largely determines 
the perception of the soundscape and the feeling of acoustic 
comfort or discomfort, which influences both the perception of 
the sonic environment and the well-being of the people in it. 
Are contemporary architects interested in this issue, do they 
consciously shape soundscapes, and if so, to what extent? 
These problems were addressed by architect Ewa Cisek, PhD, 
of the Faculty of Architecture of Wrocław University of Technol-
ogy in her lecture preceding the walk.7 In this context, let us 
also quote an observation by the outstanding Finnish architect 
Juhani Pallasmaa:

Every city has its echo which depends on the pattern and scale of 
its streets and the prevailing architectural styles and materials. The 
echo of a Renaissance city differs from that of a Baroque city. But 
our cities have lost their echo altogether. The wide, open spaces 
of contemporary streets do not return sound, and in the interiors 
of today’s buildings echoes are absorbed and censored. The pro-
grammed music of shopping malls and public spaces eliminates 
the possibility of grasping the acoustic volume of space. Our ears 
have been blinded.8

Even if the situation of the inhabitants of contemporary cities 
is as dire as professor Pallasmaa thinks, not everything has 
been lost. Schafer’s idea of sound ecology and its postulate of 
“ear cleaning” is intended precisely to make the ear sensitive 
again – which is what soundwalks are specifically for.

5 From comments of the 
soundwalk participants (see 
footnote 3).

6 The route of the walk: 
the unused Chemistry 
Auditorium of Wrocław 
University, 14 F. Joliot-Curie 
Street – space in front of the 
entrance to the University 
Library, 12 F. Joliot-Curie 
Street – the courtyard of 
Green Day office building, 
9 Szczytnicka Street – 
yards at 16 and 7 Nehringa 
Street – Pasaż Grunwaldzki 
Shopping and Entertainment 
Centre, 22 Grunwaldzki 
Square (hall on level 0) – 
crosswalk under Reagan 
Roundabout – tram and bus 
stop at Reagan Rounda-
bout – Alley of Wrocław 
University of Technology 
Professors.

7 Lecture under the title 
Sounds in Architecture. 
Natural Resonators and 
Interactive Multimedia 
Projects was delivered in 
the Chemistry Auditorium of 
Wrocław University on 26 
June, 2017, as part of the 
15th edition of the survival 
Art Review, Wrocław 2017.

8 J. Pallasmaa, The Eyes 
of the Skin. Architecture and 
the Sense, Wiley-Academy, 
2005.
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publicznych wykluczają możliwość akustycznego uchwycenia skali 
przestrzeni. Nasze uszy zostały oślepione8. 

Nawet jeśli sytuacja mieszkańców współczesnych miast jest 
pod tym względem tak trudna, jak opisuje to prof. Pallasmaa, 
może nie wszystko jeszcze stracone. Schaferowska idea ekolo-
gii dźwiękowej z jej sztandarowym hasłem ear cleaning służyć 
ma właśnie przywróceniu zaburzonej cywilizacyjnie wrażliwości 
naszych uszu – czego konkretną realizacją jest praktyka spa-
cerów dźwiękowych.

8 J. Pallasmaa, Oczy skóry. 
Architektura i zmysły, tłum. 
M. Choptiany, Warszawa 
2012.
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Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek
PRzewodzenie / conductivity
instalacja / installation 
kurator / curator: Daniel Brożek

Narracyjna instalacja dźwiękowa oparta 
na komponowanych przetworzeniach 
wnętrza i środowiska dźwiękowego drzew 
to spotkanie z enwironmentalną perspek-
tywą sound artu zrywającą z antropocen-
tryczną perspektywą zachodniej tradycji 
pracy z materiałem dźwiękowym. Praca 
odwołuje się zarówno do modernistycznej 
wizji poszukiwania harmonii pomiędzy 
środowiskiem naturalnym a przestrze-
nią ludzkiej aktywności (obecnej silnie 
w projekcie architektonicznym Audytorium 
Chemii), jak i posthumanistycznej postawy 
współczesnej sztuki realizującej inter-
dyscyplinarne podejście do zagadnień 
ochrony środowiska, badającej relacje po-
między współczesną kulturą a systemami 
naturalnymi. To zaproszenie do zanurzenia 
się w amplifikowanych dźwiękach i wi-
zualnych powidokach natury jest nie 
tylko wynikiem poszukiwań postulowanej 
przez Deleuze’a i Guattariego maszyny 
produkującej (nie zaś reprodukującej) 
dźwięki jako ostateczny cel muzyki, ale 
i głos w społecznej debacie nad losem 
Puszczy Białowieskiej, wyraz konieczności 
wychwycenia nowych wybrzmień i tonów 
kombinacyjnych w takich, zdawałoby się, 
znanych, wyświechtanych melodiach jak 
dychotomie natura–kultura, porządek–
chaos, umysł–emocje. (Piotr Tkacz,  
„Glissando” nr 31).

The narrative-based sound installation 
using a composed conversion of the 
interior and the soundscape of trees is 
an encounter with the environmental 
perspective of sound art, which departs 
from the anthropocentric perspective 
of the Western tradition of working with 
sound material. The work refers to the 
modernist vision of searching for harmony 
between the natural environment and the 
space of human activity (which is strongly 
pronounced in the architectural design of 
the Chemistry Auditorium). It also draws 
on the post-humanist approach of those 
contemporary artists whose interdiscipli-
nary attitude to conservation focuses on 
the relations between contemporary cul-
ture and natural systems. It is an invitation 
to delve into amplified sounds and visual 
afterimages of nature, which results not 
only from Deleuze and Guattari’s postu-
late of “a sound machine (not a machine 
for reproducing sounds)” as the ultimate 
aim of music, but also from a willingness 
to take a stance in the public debate 
about the Białowieża Primeval Forest. It is 
an expression of “the need to capture the 
new sounds and tones in seemingly fami-
liar, cliché melodies, e.g. the dichotomies 
nature-nurture, order-chaos, mind-emo-
tion.” (Piotr Tkacz, Glissando #31).

https://soundartforum.bandcamp.com/track/przewodzenie-conductivity
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Być rzemieślnikiem, już nie artystą, 
twórcą czy założycielem – oto jedyny 
sposób, by stać się kosmicznym, opuścić 
środowisko, porzucić Ziemię. Zawezwa-
nie Kosmosu nie jest metaforą, prze-
ciwnie, jest skuteczną operacją artysty, 
który wiąże napotkany materiał z siłami 
spójności i zestalenia.

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tysiąc plateau, 
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 422.

To be an artisan and no longer an artist, 
creator, or founder, is the only way to 
become cosmic, to leave the milieus 
and the earth behind. The invocation to 
the Cosmos does not at all operate as 
a metaphor; on the contrary, the operation 
is an effective one, from the moment the 
artist connects a material with forces of 
consistency or consolidation. 

Gilles Deleuze, Félix Guattari, A Thousand Plateaus, 
University of Minnesota Press, 1987, p. 345.
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Paweł Romańczuk
tRójwaRstwy / tRiPle layeRs
performans / performance
wykonawcy / performers:  
Paweł Romańczuk, Tomasz Orszulak (Małe Instrumenty, Samoróbka) 
kurator / curator: Daniel Brożek

Przestrzenna kompozycja na instalację 
akustyczną, dwukanałową taśmę i natu-
ralną akustykę sali wykładowej Audytorium 
Chemii opiera się na zjawisku rozwar-
stwienia dźwięku – jego źródła i pogłosu, 
realnego i przetworzonego, statycznego 
i ruchomego. Czerpiące z doświadczeń 
sztuki kinetycznej, muzyki elektroakustycz- 
nej i eksperymentów z przestrzenią 
dźwiękową działanie performatywne staje 
się próbą czasowego przemienienia sali 
audytoryjnej w instrument muzyczny i wy-
zwaniem rzuconym słuchowym nawykom 
publiczności.
 

Muzyka, którą komponuję, „ożywa” tylko 
i wyłącznie wtedy, kiedy wybrzmiewa jako 
część architektury / staje się częścią 
architektury, w której wybrzmiewa. 
To, co brzmi jakby przytępione, omdlałe, 
albo uwięzione, niczym nadmiar energii 
próbującej się wyzwolić, staje się fi-
zycznym bytem, stworem „ożywającym” 
w kontekście jego inscenizacji w architek-
turze danej przestrzeni. To nie jest jedynie 
poetycka wizja. Mowa tu o pryncypiach 
fizyki dźwięku. O tym, co akustycy nazy-
wają przewodzeniem poprzez strukturę 
w przeciwieństwie do przewodzenia 
„drogą powietrzną”. Im większa prędkość 
dźwięku, tym większa długość fali dźwię-
kowej. Dźwięk porusza się znacznie szyb-
ciej w ciele stałym niż w powietrzu. 

Maryanne Amacher, Wskazówki pracy z wielkimi 
falami powstałymi w wyniku przewodnictwa dźwięku 
przez strukturę architektoniczną, tłum. J. Stasiowska, 
„Glissando” 2017, nr 31.

A spatial composition for an acoustic 
installation, a two-channel tape and the 
natural acoustics of the lecture theatre of 
the Chemistry Auditorium. It is based on 
the phenomenon of breaking down sound 
into the source and echo, the real and the 
synthesized, the static and the dynamic. 
Drawing on kinetic art, electroacoustic 
music and experiments with the sound-
scape, the performance was an attempt 
to temporarily transform the auditorium 
hall into a musical instrument. It was also 
a challenge to the audience’s listening 
habits.

The music I compose takes on its “life” 
only when it becomes part of the ar-
chitecture it sounds in. What sounds 
strained, faint-hearted, or trapped, like too 
much energy trying to free itself, becomes 
an entity, a creature “alive” once staged 
to sound within the structure of a space. 
This is not just poetry. The principles are 
in the physics of sound. What acousti-
cians call “structure borne sound” in 
contrast to “airborne”. The faster sound 
travels, the bigger the wavelength. Sound 
travels much faster in structure than it 
does in air.
 
Maryanne Amacher, Direction of Work About 
the Big Waves of Structure Borne Sound, 1983.

https://soundartforum.bandcamp.com/track/tr-jwarstwy-triple-layers
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grupa etc / etc Group
(Antoni Michnik, Anna Płonka, 
Klaudia Rachubińska, Maciej Ratajski, 
Agnieszka Szostakiewicz)
wykład z chemii: konceRt 
utwoRów geoRge’a 
bRechta / a lectuRe in 
chemistRy: a conceRt of 
geoRge bRecht’s Pieces 
performans / performance 
kurator / curator: Daniel Brożek

George Brecht, jeden z najważniejszych 
uczniów Johna Cage’a, był począt-
kowo chemikiem. Od końca lat 50. 
tworzył partytury tekstowe, tzw. event 
scores, które stały się kanonem muzyki 
eksperymentalnej oraz performansu. Zwią-
zany ze środowiskiem Fluxusu, Brecht 
tworzył krótkie instrukcje w formie poleceń 
lub obrazków. Event scores są dziełami na 
przecięciu kompozycji dźwiękowych, po-
ezji wizualnej i scenariuszy performansów 
ukierunkowanymi na wspólnotową prak-
tykę wykonawczą. Prace Brechta zacierały 
nie tylko granice pomiędzy autorem, 
wykonawcą a odbiorcą, ale i technikami 
reprodukcji dzieł sztuki – druku i nagrania, 
tekstu i grafiki. Performans grupy etc (ba-
dawczo-artystyczny kolektyw zajmujący 
się tradycją artystyczną neoawangardy, 
muzyki eksperymentalnej oraz sztuki inter-
medialnej) to próba odczytania kompozycji 
Brechta w kontekście akustyki sali wykła-
dowej Audytorium Chemii. Wykorzystano 
walory dźwiękowe zarówno przestrzeni 
zachowanej w niezmienionej, oryginalnej 
adaptacji akustycznej, jak i potencjał zja-
wisk dźwiękowych zawartych w utworach 
Brechta.

George Brecht, one of John Cage’s most 
well-known students, was a chemist by 
education. In the late 1950s he invented 
text scores, so-called “event scores”, 
which would later become the canon of 
experimental music and performance. 
Associated with the Fluxus milieu of art-
ists, Brecht wrote short instructions in 
the form of orders or pictures. His Event 
Scores were works at the intersection of 
sound composition, visual poetry and per-
formance scenarios, intended to facilitate 
shared performance. Brecht’s work not 
only blurred the boundaries between the 
artist, the performer and the audience, but 
also between the techniques of reproduc-
ing the artwork – print and recording, 
text and graphics. The performance by 
the etc Group (a collective of artists and 
researchers who work with the artistic tra-
dition of the neo-avant-garde, experimen-
tal music and intermedia art) is an attempt 
at interpreting Brecht’s compositions in 
the acoustic context of the lecture theatre 
of the Chemistry Auditorium. It is based 
on the acoustic properties of the original 
space of the lecture hall and the potential 
of sound events in Brecht’s pieces.

https://soundartforum.bandcamp.com/track/wyk-ad-z-chemii-
koncert-utwor-w-george-a-brechta-a-lecture-in-chemistry-a-
concert-of-george-bretchts-music 

SCENA DŹWIĘKOWA / SOUND ART FORUM
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temat tegorocznej edycji w kontekście osadzenia jej w mo-
dernistycznym audytorium chemii zaskakiwał. okazał się 
jednak idealnym katalizatorem dla trwającej od wielu lat 
dyskusji o przyszłości budynku – pozwolił ją pogłębić, zniu-
ansować, rozwarstwić.

Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego było dla tego- 
rocznych survivalowych prezentacji tłem paradoksalnym. Nie-
trudno wszak zauważyć, że tytułowe dla 15. edycji Przeglądu 
rozwarstwienie – rozumiane jako spiętrzenie śladów działań 
funkcjonalnie czy estetycznie przeobrażających budynek – do-
tknęło go w znikomym stopniu. Przy odrobinie (albo i całkiem 
sporej dozie) dobrej woli przekroczenie progu Audytorium może 
przywieść na myśl wizytę w Pawilonie Barcelońskim Miesa 
van der Rohe czy willi Savoye Le Corbusiera. Po starciu grubej 
warstwy kurzu przed naszymi oczami odsłoni się nienaruszony 
modernistyczny układ przestrzenny, nieostentacyjnie eleganckie 
detale wnętrz i wkomponowane w nie z precyzją, bo specjalnie 
dla nich zaprojektowane, wyposażenie. Jeżeli jednak wspo-
mniane ikony architektury swój obecny stan zawdzięczają bardzo 
świadomym działaniom konserwatorskim czy wręcz rekon-
strukcyjnym, trwanie nadodrzańskiego pawilonu jest wynikiem 
zbiegu zasadniczo sprzecznych okoliczności. Wśród przyczyn, 
dla których realizację Krystyny i Mariana Barskich doświadczać 
możemy w niezmienionej formie, bez większych wątpliwości 
wskażemy koncepcyjną jakość projektu, która pozwoliła mu 
przez dekady z powodzeniem pełnić założoną dla niego funkcję. 
Ta sama wyszukana forma wepchnęła go jednak w trwającą 
od dekady inercję, gdy okazało się, że starzejący się projekt 
przestaje nadążać chociażby za rygorystycznymi wymogami 
bezpieczeństwa. Pomysł przebudowy budynku, który w założe-
niach Uniwersytetu tchnąć miał w niego nowe życie, zaniepo-
koił wrocławian – pamiętających postmodernistyczną fantazję, 
z jaką potraktowano chwilę wcześniej bliźniacze Audytorium 

audytoRium w komie

Kuba Żary

the subject of this year’s edition of survival was surprising 
in the context of its modernist venue. however, it turned out 
to be the perfect catalyst for the years-long discussion about 
the future of the chemistry auditorium, which could become 
deeper, more nuanced and multilayered.

The Chemistry Auditorium of the University of Wrocław pro-
vided a paradoxical background for this year’s presentation 
of artworks. It was immediately apparent that the eponymous 
stratification – the motto of the 15th edition, understood as 
an accumulation of traces left by actions that functionally or 
aesthetically transform a building – barely left a mark on the 
Auditorium. With a bit of goodwill, the visit to the Auditorium trig-
gered associations with Mies van der Rohe’s Barcelona Pavilion 
or Le Corbusier’s Villa Savoye. What appeared after removing 
a thick layer of dust was an untouched modernist spatial layout, 
unostentatious interior décor and precisely embedded, custom-
made equipment. While the aforementioned icons of architecture 
retain their original state thanks to very intentional conservation 
or even reconstruction efforts, the survival of the pavilion on the 
Odra has been the result or somewhat paradoxical coincidences. 
One of the reasons why we are still able to experience Krystyna 
and Marian Barski’s opus magnum in its unaltered state is the 
quality of their design, which has enabled it to successfully fulfil 
its function for decades. However, when it turned out that the 
aging structure no longer met the rigorous safety requirements, 
the same elaborate form pushed the Auditorium into a decade-
long inertia. The proposed modernisation of the building, which, 
in keeping with the intentions of the university authorities, 
was supposed to breathe fresh life into the edifice, became 
a source of anxiety for Wrocław dwellers, who remembered the 
postmodernist panache of the previous retrofitting of the twin 
Mathematics Auditorium. Consequently, the City Historic Pres-
ervation Officer took steps to enter the Chemistry Auditorium 

the auditoRium in a coma

Kuba Żary
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Matematyki – a w konsekwencji także Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Wpisanie Audytorium Chemii w 2012 roku na listę 
zabytków jako najmłodszego tego typu obiektu w Polsce urato-
wało jego kształt, ale i skazało na dalsze, bezterminowe trwanie 
w komie. Z perspektywy badania historyczno-architektonicznego 
niewielki chemiczny pawilon prezentuje się wyjątkowo jednorod-
nie. Tym, co uchroniło go przed rozwarstwieniem, było jednak 
właśnie nawarstwienie nieoczywistych w skutkach determinant.

Reakcje artystów 15. edycji survivalu na dojmująco czystą, 
a jednocześnie nasycaną przez lata treściami modernistyczną 
przestrzeń, były rozmaite. Nie zabrakło – czym, biorąc pod 
uwagę żywe zainteresowanie samym obiektem, jak i architek-
turą z epoki w ogóle, nie sposób być zaskoczonym – działań 
nacechowanych dydaktycznie czy nawet interwencyjno-prezer-
wacyjnie. Do takich zaliczyć można projekt kartonowych miniatur 
Audytorium Do składania Aleksandry Sojak-Borodo, ale i pre-
zentację modeli rzeźb Romana Pawelskiego, autora stojącego 
przed Audytorium Atomu, czy segment kuratorski Jest Chemia! 
pod opieką Marty Mnich, Patryka Kusza i Mikołaja Smoleńskiego 
z Jednostki Architektury. Do tego, by wsłuchiwać się w język 
plastyczny modernizmu i analizować jego gramatykę, trudno 
wyobrazić sobie przestrzeń bardziej adekwatną niż tegoroczna 
lokalizacja survivalu. Przywołane działania poza funkcją poznaw-
czą jawiły się jednak również jako głos w dyskusji o przyszłości 
budynku w jego obecnym kształcie – i to głos w zdecydowany 
sposób optymistyczny. Pojawiły się jednak i wypowiedzi zdecy-
dowanie bardziej powściągliwe.

Napięcie między pasywną trwałością a dynamiczną niepew-
nością Audytorium zauważone zostało przez Michała Gdaka, 
autora projektu antyfunkcjonalnych siedzisk estetycznie zszytych 
z wnętrzami obiektu. Ławki wchodzące w skład pracy Balast 
perfekcyjnie naśladowały kreskę Barskich, będąc przy tym nie-
samowicie wręcz nieużytecznymi. Wizualnie imitowały projekty 
modernistów, a jednocześnie odrywały od siebie współzależne 
dla nich pojęcia formy i funkcji. W ten sposób Balast stawia nie-
mogącemu usiąść widzowi pytania: czy utopijny projekt, którego 
częścią było niedziałające Audytorium, nie wyczerpał już swego 
potencjału? Czy zainteresowanie, jakim jest dziś obdarzany, nie 
ma wyłącznie powierzchownego charakteru? Posępnej odpo-
wiedzi zdaje się udzielać na nie turpistyczne wideo Strata Mai 
Wolińskiej, pokazujące w ogromnym powiększeniu powolny 
rozkład nagromadzonych w podziemiach budynku pokoleń 
martwych owadów. Statyczne kadry osobliwie pięknego obrazu 
wiele mówią o stanie dusznej stagnacji, w którym pogrążone 

into the register of monuments, which happened in 2012. List-
ing the Auditorium as Poland’s youngest monument saved its 
form, but also doomed it to years of existence in a coma. From 
a historical-architectural perspective, the rather small pavilion 
looks impressively homogenous. However, what saved it from 
stratification was the overlapping of unpredictable determinants.

The reaction of artists taking part in survival 15 to the im-
maculately pure modernist space, which nevertheless had been 
saturated with new meanings for years, were varied. Unsurpris-
ingly, taking into account a lively interest in the object and period 
architecture as such, there was no shortage of didactic actions 
or even those intended to preserve the Auditorium. Suffice it to 
mention Aleksandra Sojak-Borodo’s carton miniatures of the 
building (Self-assembly), the presentation of models of Roman 
Pawelski’s sculptures, whose Atom is situated in front of the 
pavilion, as well as the section Chemistry Is Here! curated by 
Marta Mnich, Patryk Kusz and Mikołaj Smoleński of Jednostka 
Architektury Foundation. It would be hard to imagine a more ad-
equate space for listening to the visual language of modernism 
and analysing its grammar than this year’s venue for survival . 
Apart from a cognitive function, the aforementioned actions 
constituted a voice in the discussion about the building’s future 
in its current shape – a voice which was undoubtedly optimistic. 
However, there were also more careful comments.

The tension between the passive durability and dynamic 
uncertainty of the Auditorium was analysed by Michał Gdak, 
who prepared three anti-functional seats that were aestheti-
cally embedded in the object’s interior. The benches making 
up the work Burden perfectly imitated the Barskis’ style while 
being maximally useless. They visually resembled modernist 
designs, but departed from the usual connection between form 
and function. In this way Burden confronted the viewer – who 
was unable to sit down – with the following questions: Hasn’t 
the utopian project represented by the unused Auditorium ex-
hausted its potential? Isn’t the interest generated by the building 
superficial? A gloomy answer may have been provided in Maja 
Wolińska’s turpist video entitled Strata, which showed close-ups 
of the slowly decaying generations of dead insects in the Audi-
torium’s basement. The static shots of the perversely beautiful 
work speak volumes about the state of lifeless stagnation in 
which the building has been for years. As the artist explained, the 
work pertained to a place whose vital functions stopped, an ar-
chitectural empty shell. A study of decay was also conducted by 
Tytus Szabelski, whose highly deconstructed and appropriately 
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jest od lat Audytorium. Opowiadają – jak dowiadujemy się 
z wypowiedzi artystki – o miejscu, którego „funkcje życiowe” 
ustały, architektonicznej skorupie, wydmuszce. Studium rozkładu 
przeprowadził i Tytus Szabelski, który w – bardzo à propos 
zdekonstruowanej i bezładnej – instalacji fotograficznej Krypta 
zaprezentował w Audytorium Chemii jego wciąż użytkowany to-
ruński odpowiednik. Powstałe w podobnym okresie analogiczne 
obiekty opierają się upływowi lat ze względów finansowych lub 
konserwatorskich, z powodu konieczności korzystania z do-
stępnej infrastruktury lub ze względu na szacunek i sentyment, 
jakim darzona jest stojąca za nimi idea – nie jednak dlatego, że 
funkcjonalnie przetrwały próbę czasu. Stanowią sarkofag pew-
nego historycznego momentu i przynależnej mu myśli, kryptę 
zaprzeszłego marzenia o przyszłości.

Podobnie krytyczny (choć może nie tak ostateczny) duch 
przenikał i inne survivalowe propozycje. W holu Audytorium 
zwiedzających witała Fontanna przeznaczenia Marcelo Zammen-
hoffa – obiekt zainspirowany masywnymi betonowymi donicami 
stanowiącymi integralną część wnętrz budynku. Przyciągająca 
wzrok dymami i światłem laserów praca podawała w wątpliwość 
modernistyczną wiarę w możliwość wykorzystania technologii 
w służbie większego dobra. O zupełnie odwrotnym, a bardziej 
powszechnym zastosowaniu techniki przypominały gorzkie 
komunikaty wyświetlane na obramowujących Fontannę ekra-
nach led. Podobną niewiarę wyczytać można było z 10 pięter. 
Wysokościowca – obrazów Karoliny Balcer, na których maje-
statyczne „maszyny do mieszkania” chwieją się niczym wieże 
z klocków. Jedna z audytoryjnych ramp została opisana cytatem 
z Oskara Hansena: Przestrzeń to środek do wypowiadania idei 
przez humorystyczną w swej tautologii realizację Małgorzaty 
Kazimierczak. Praca Kazimierczak konfrontowała tym samym 
dziedzictwo twórcy koncepcji „formy otwartej” ze współczesnym 
mu obiektem zaprojektowanym tak kompletnie, że doprowadziło 
to do jego wyłączenia z użytku. Przypominała, że na pytania 
o idealną formę, które zadawali sobie powojenni moderniści, 
nie było jednej zdecydowanej odpowiedzi – czy można więc 
wskazać stanowczo jedno właściwe rozwiązanie, jeśli chodzi 
o dalsze losy Audytorium? 

W tym kontekście ekstremalną strategią wydawać może się 
ta proponowana przez grupę Centrala w Klaserze powojennego 
modernizmu. Rozproszona po obiekcie instalacja, kontynuująca 
pracę efemerycznego Instytutu Zarządzania Otoczeniem (god-
nym uwagi), oparta została o specyficznie definiowaną technikę 
spoliów – transplantacji fragmentów jednych, nieistniejących 

disorganised photographic installation Crypt featured the twin 
Chemistry Auditorium in Toruń, which is still being used. Built 
at around the same time, both objects resist the passage time 
due to financial and conservation considerations, the need to 
use the available infrastructure, and the respect or sentiment for 
the idea behind them – but not because their function has stood 
the test of time. They serve the role of a sarcophagus contain-
ing a historical period and ideas associated with it; a crypt of 
a long-buried dream about the future.

An equally critical (albeit less uncompromising) spirit per-
meated other artworks featured at survival. The visitors to 
the Auditorium’s main hall were greeted by Marcelo Zammen-
hoff’s Fountain of Destiny – an object inspired by the concrete 
flowerpots constituting an integral part of the building’s décor. 
Attracting attention with smoke and laser beams, the work 
cast doubt on the modernist belief in the possibility of using 
technology for the sake of the greater good. However, the mes-
sages shown on led displays around the Fountain reminded us 
that the opposite is truer – and much more common. A similar 
disbelief was radiated by Karolina Balcer’s Ten Floors. A Tower 
Block, whose paintings showing majestic “machines for living” 
wobbled like towers made from toy blocks. One of the ramps 
inside the Auditorium bore a quote from Oskar Hansen – Space 
is a medium for communicating ideas. In this way Małgorzata Ka-
zimierczak’s playfully tautological work contrasted the heritage 
of the originator of the open form concept with an object erected 
at the time of formulating the idea, whose all-encompassing 
design eventually resulted in its putting out of use. Thus the 
artist reminded us that since no clear answer could be given to 
the question about the perfect form, which vexed the post-war 
modernists, is it possible to come up with one correct solution 
for the Auditorium’s future? 

In this context, an extreme strategy was proposed by the 
Central Group and their Post-war Modernism Album. The scat-
tered installation, which continued the noteworthy efforts of the 
ephemeral Surroundings Management Institute, was based on 
a peculiar definition of spolia – fragments of demolished build-
ings embedded in the structure of other architectural objects, 
in this case – moved between buildings representing the same 
historical period. They not only make it easier to renovate the 
new “hosts”, but also symbolically transfer memory of objects 
which today survive only in archival photographs. This proposi-
tion opens up an interesting discussion, not least due to the se-
lective approach to ideas that lay the foundations for modernist 
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już obiektów architektonicznych w innych, w tym przypadku 
przenoszonych między budynkami reprezentującymi ten sam 
okres historyczny. Spolia takie nie tylko ułatwiałyby uzupełnianie 
ubytków w realizacjach, w które są wszczepiane, ale symbolicz-
nie przenosiłyby też pamięć o tych, które dziś możemy oglądać 
jedynie na archiwalnych fotografiach. Propozycja ta otwiera inte-
resującą dyskusję – również ze względu na wybiórczość, z jaką 
traktuje idee, które legły u podstaw modernistycznych realizacji. 
Tak formalistyczne potraktowanie elementów architektury drugiej 
połowy xx wieku nie pozostawia wszak wiele miejsca na funk-
cjonalistyczne fundamenty całego ruchu, skupionego, bardziej 
niż na utrwalaniu historii, na budowaniu lepszej przyszłości. 
We Wrocławiu debata musi brać pod uwagę i dodatkowy czyn-
nik – o czym przypominały podczas survivalu choćby instalacje 
Anastazji Jarodzkiej i Patrycji Sap Po niemiecku czy Michała 
Szoty Ani tam, ani tam. Jarodzka i Sap w holu Audytorium 
ustawiły kierunkowskaz-zdrapkę, który pod cienką warstwą 
polskich nazw ulic skrywał ich pisane gotykiem niemieckie 
odpowiedniki. Szota w swej audioinstalacji sięgnął po te same 
oznaczenia topograficzne – syntezator mowy, który je odczy-
tywał, zaprogramowany był na język niemiecki (symbolizujący 
przeszłość Wrocławia) i angielski (mający odzwierciedlić jego 
obecne aspiracje). W mieście świeżo doświadczonym radykalną 
nieciągłością, w którym teraźniejszość nie jest liniową kontynu-
acją przeszłości, rozmowa o ochronie pamięci obejmować musi 
również pamięć o tradycjach innych niż ta dominująca obecnie. 
To, co zostaje dodane, wciąż stanowi część powojennej odbu-
dowy Wrocławia, która – czy to w wymiarze architektonicznym 
(o czym odwiedzającym Przegląd przypominać mógł choćby 
void placu Społecznego na drugim brzegu Odry), czy tożsamo-
ściowym – wciąż nie została zakończona, 

Świadome „nawarstwianie” obiektu takiego jak Audytorium 
Chemii uwr to jednak proces wyjątkowo trudny, bo przeprowa-
dzone nieumiejętnie dać może kuriozalne efekty. Funkcję swego 
rodzaju przestrogi pełniła tu Rewitalizacja Pawła Karpińskiego – 
punktowa styropianowa termomodernizacja przeszklonej fasady 
budynku. Mogłaby sprawiać wrażenie pomysłu absurdalnego, 
gdyby nie to, że zaledwie kilkaset metrów na południe, na elewa-
cji wspomnianej już części Wydziału Matematyki, znajdziemy jej 
pełnowymiarową wersję. W podobnym kierunku kierowały myśli 
widzów dwie interwencje zatytułowane Kolumna – pierwsza 
autorstwa Macieja Albrzychowskiego z grupy Silesium, druga 
Krzysztofa Furtasa. Podpora Albrzykowskiego krzykliwie odcinała 
się od wnętrz Audytorium, nie tylko ze względu na klasyczną 

structures. After all, such highly formal approach to elements of 
architecture dating back to the second half of the 20th century 
does not leave much space for the functional rudiments of the 
entire movement, which focused on building a better future 
rather than preserving history. In Wrocław the debate ought to 
consider another aspect, which during the festival was raised by 
Anastazja Jarodzka and Patrycja Sap’s installation In German or 
Michał Szota’s Neither There Nor There. Jarodzka and Sap put 
up a signpost-scratch card in the main hall, which underneath 
a thin layer of Polish street names hid their equivalents written 
in German blackletter. Szota in his audio installation drew upon 
the same topographic determinants, which were read out by 
a speech synthesiser in German (symbolising Wrocław’s past) 
and English (reflecting the current aspirations). In a city bear-
ing a fresh mark of radical discontinuity, in which the present 
does not linearly stem from the past, any conversation about 
memory preservation will inevitably include memory about 
traditions different to the currently predominant one. The new 
add-ons still constitute a part of Wrocław’s urban fabric whose 
post-war reconstruction has not finished yet, neither architec-
turally (as the visitors to survival were reminded about by the 
void in Społeczny Square on the other side of the river) nor with 
respect to identity. 

The intentional accumulation of new strata in an object such 
as the Chemistry Auditorium is a very difficult process, which 
could bring about ridiculous effects if done unskilfully. Paweł 
Karpiński’s Revitalisation – based on a temporary retrofitting 
of a fragment of the building’s glazed façade with Styrofoam – 
served as a warning sign. Although the intervention looked 
absurd, its full-size, real-life materialisation could be seen 
barely several hundred meters to the south, on the elevation 
of the Mathematics Auditorium. Similar associations were trig-
gered by two works entitled Column – the first one by Maciej 
Albrzykowski of the Silesium Group, and the second by Krzysz-
tof Furtas. Albrzykowski’s gaudy object stood in stark contrast 
to the Auditorium’s exterior, not just because of its classical 
form, but mostly due to the incompatible materials used to 
construct the supporting structure – Styrofoam, cardboard 
and gypsum. Furtas’ Column, in spite of being more stylistically 
coherent with the architectural identity of the building, looked 
like an implant rejected by the Auditorium’s fabric. The works 
seemed to function as “artificial” and “fake” elements – al-
though in a conversation about stratification both terms should 
be deemed arbitrary. 
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formę, ale i nieadekwatne dla niej materiały wykorzystane do 
jej skonstruowania – styropian, tekturę, gips. Kolumna zapro-
ponowana przez Furtasa, pomimo że stylistycznie bliższa była 
architektonicznej tożsamości obiektu, zdawała się być implan-
tem odrzucanym przez tkankę Audytorium. Obie jawiły się jako 
elementy „sztuczne” i „nieautentyczne” – choć, w rozmowie 
o rozwarstwieniu, terminy te uznać trzeba za mocno umowne.

Przegląd Sztuki survival co roku stanowi pole dyskursu 
sztuki z przestrzenią publiczną. Zajmując się miejscami opusz-
czonymi i zapomnianymi, festiwal przywraca je mieszkańcom, 
inicjuje o nich dyskusję, nierzadko przyczynia się do ich prze-
trwania. Wizyta survivalu w Audytorium Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego nie była więc niespodziewana – wprost prze-
ciwnie, można stwierdzić, że oczekiwano jej od dawna. Temat 
tegorocznej edycji w kontekście osadzenia jej w modernistycz-
nym gmachu mógł początkowo budzić zaskoczenie, okazał się 
jednak idealnym katalizatorem dla trwającej od wielu lat dyskusji 
o przyszłości budynku – pozwolił ją pogłębić, zniuansować, 
rozwarstwić. 15. edycja Przeglądu nie stanowi oczywiście dla tej 
rozmowy finałowego rozdziału. Można jednak mieć nadzieję, że 
wątki, które wprowadzili do niej artyści, zbliżają nas do momentu, 
w którym Audytorium w końcu się przebudzi.

Each year the survival Art Review opens up an area for 
a discussion between art and a public space. By focusing on 
abandoned or forgotten places, the festival often contributes 
to their survival. Thus choosing the Chemistry Auditorium of 
Wrocław University was not a surprise – on the contrary, we 
could say that it had been expected for a long time. What could 
seem surprising in the context of the modernist venue was the 
subject of this year’s edition. However, in the end it turned out to 
be the perfect catalyst for the years-long discussion about the 
future of the Auditorium, which became deeper, more nuanced 
and multi-layered. Of course, the 15th edition of the Review did 
not conclude the debate. We could only hope that the topics 
raised by the artists bring us closer to the moment when the 
Auditorium awakens.
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