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o projekcie 

Ekspedycje są eksperymentem na styku sztuki, badań społecznych oraz pedagogiki społecznej. Ten 
europejski projekt współpracy zgromadził grupę złożoną z artystów, badaczy społecznych, pedagogów 
oraz dzieci miast Tarragony w Hiszpanii (styczeń 2013), Rennes we Francji (marzec 2013) i 
Warszawy w Polsce (maj 2013). Uczestnicy Ekspedycji odsłaniają niewidoczne zasoby kulturowe 
dzielnic: Ponent, Maurepas i Pragi, które zbyt często poddawane są społecznej stygmatyzacji. Celem 
projektu jest przemiana naszego spojrzenia na miasto poprzez:

− ponowne przebadanie zastanych wyobrażeń dotyczących dzielnic postrzeganych jako zagrożone 
marginalizacją
− ponowne sformułowanie uzasadnienia dla wyprawy etnograficznej, dokonanie jego dekonstrukcji, 
biorąc pod uwagę czasami neokolonialne postawy w obrębie naszych dziedzin (sztuki, nauk 
społecznych, edukacji).

about the project

Expeditions is an experiment in which the paths of art, social science research and popular education 
meet. This European cooperation project brings together a team composed of artists, social science 
researchers, educators and children in the cities of Tarragona in Spain (January 2013), Rennes in 
France (March 2013) and Warsaw in Poland (May 2013). With these participants, and families 
from the neighbourhoods of Ponent, Maurepas and Praga, the project assesses the invisible 
cultural resources of those territories that are too often stigmatised. The aim of this project lies in 
the transformation of our perspectives of the city:

- Re-examining the preconceived ideas of neighbourhoods known as working-class neighbourhoods,
- Reinvesting the reason for the ethnographic expedition to deconstruct it, including the current, 
sometimes neo-colonial, attitudes in our disciplines (art, research, education).

expe
di
tions 
Exploratory travel with artistic, 
scientific and educational aim

ekpe
dy
cje
Podróż badawcza w celach 
artystycznych, naukowych
i edukacyjnych 

www.expedition-s.eu
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WproWadzenie
Warszawskie seminarium otwiera drugi etap 
wymiany refleksji i doświadczeń w ramach 
interdyscyplinarnego projektu Ekspedycje. 
Zostało ono zaplanowane jako przestrzeń analiz 
obejmujących sztukę, nauki społeczne, praktykę 
pedagogiczną oraz wzajemne powiązania 
między tymi obszarami. Główne zagadnienia 
poruszane w trakcie projektu Ekspedycje 
dotyczą procesu konstruowania wiedzy przez 
przedstawicieli wspomnianych dyscyplin oraz 
dyskursu tworzonego przez nich dla opisu 
róznych reprezentacji miasta, a w szczególności 
reprezentacji obszarów nazywanych 
dzielnicami marginalizowanymi. Dyskusje 
te odnoszą się również do najważniejszego 
zagadnienia projektu: w jaki sposób nasze 
dyscypliny: badania społeczne, sztuka i praca 
socjalna dokonują rewizji historycznego 
modelu ekspedycji i w jakiej relacji wobec niego 
pozostają?

Dzień Pierwszy - Badanie miasta: 
metody i perspektywy

W centrum zainteresowania pierwszego dnia 
znajdują się metodologie badawcze przestrzeni 
miejskiej, stosowane w różnych dyscyplinach. 
W trakcie trzech rezydencji w ramach 
projektu Ekspedycji stały się one tworzywem 
interdyscyplinarnego doświadczenia, 
wykraczającego poza praktyki przyjęte w 
każdej z dyscyplin. Podczas seminarium 
chcielibyśmy zaproponować dyskusję na temat 
różnych metod i perspektyw badawczych i 
zaprosić do niej zarówno badaczy społecznych 
jak i artystów. Chcemy poruszyć wspólnie 
następujące kwestie: jaki rodzaj reprezentacji 
dostarczają różne dyscypliny? Jakie stosunki 
nawiązują ich przedstawiciele z ludźmi 
mieszkającymi w mieście? Jakie korzyści 
wynikają z użyczania sobie różnorodnych 
narzędzi? Czego możemy się od siebie nauczyć? 
O jaki rodzaj interdyscyplinarnej przestrzeni 
chodzi? Jaka współpraca jest możliwa, a jakie są 
nasze ograniczenia?

Dzień Drugi - Sztuka w pracy 
społecznej: wzajemne oddziaływania

Tematyka drugiego dnia koncentruje się 
wokół różnych projektów zainicjowanych 
przez artystów w określonym kontekście 
publicznym, ze społecznościami lokalnymi lub 
w ramach pracy społecznej. Z uwagi na fakt, że 
rezydencje w ramach projektu Ekspedycji były 
realizowane na obszarach zwanych dzielnicami 
marginalizowanymi, chcielibyśmy zastanowić 
się nad wzajemnymi zastosowaniami i 
sprzecznościami między sztuką a pracą socjalną. 
Seminarium stanie się okazją do wysłuchania 
doświadczeń niektórych artystów, a także 
refleksji pedagogów społecznych. Chciemy 
zapytać o ich motywacje, a także o korzyści 
tego rodzaju projektów. Jaka jest rola różnych 
uczestników takich projektów: artystów, 
mieszkańców, pracowników socjalnych?

foreWord
The Warsaw seminar opens the second part of 
a reflection and experience exchange in the 
framework of the interdisciplinary project 
Expeditions. It was planned as a space to develop 
a reflexive analysis about art, social sciences 
and pedagogical practice and about different 
interrelations between them. The main issues 
examined during the Expeditions project 
concern the process of constructing knowledge 
by the representatives of the above-mentioned 
disciplines and the discourse that they create 
to talk about city representations, precisely 
about districts which used to be called working-
class neighborhoods. These discussions are also 
connected with the central topic of the project: 
how do our disciplines of research, creation 
and social work revisit the historical pattern of 
expedition and what relation do they have with 
it?

First Day - Research of the city: 
methods and perspectives

The point of interest is research methodology 
of urban space, applied to different disciplines, 
which became during three residencies of 
the Expeditions project an interdisciplinary 
experience, exceeding the usual practices 
of each profession. During the seminar we 
want to discuss these different methods and 
perspectives of research and to make this 
discussion open both for social researchers 
and artists. We want to discuss: what kind 
of representations are different disciplines 
providing? What relationships do we develop 
with people living in the city? What advantages 
could we take from sharing different tools? 
What can we learn from each other? What 
kind of interdisciplinary space is there? What 
kind of cooperation is possible and what are our 
limits?

Second Day - Art in social work: 
reciprocal uses and contradictions

The main topic is focused on different projects 
initiated by artists in certain public contexts, 
with local communities or in the framework 
of social work. Because the residences in the 
framework of the Expeditions project were 
located in the districts that used to be called 
working-class neighborhoods, we want to 
question the mutual uses and contradictions 
of art and social work. It will be a chance to 
hear some artists’ experiences and also social 
pedagogues’ reflections. We want to ask what 
are the motivations are for both of them, what 
are the advantages of this kind of projects are? 
What is the role of the different participants 
in these projects: artists, inhabitants, social 
workers?

Zofia Dworakowska
antropolożka kultury 

Romain Louvel
koordynator artystyczny i naukowy

Zofia Dworakowska
culture anthropologist

Romain Louvel
artistic and scientific coordinator
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Opening of the exhibition and the seminar 

Wednesday,
noveMber 27, 2013

at 19.00 pM
Vernissage of the exhibition and speech by Romain Louvel, visual artist researcher,

artistic and scientific coordinator of the Expeditions project (Pornic, France) 

Otwarcie wystawy i seminarium

Środa,
27 listopada 2013

godz. 19:00
Wernisaż wystawy i wystąpienie Romaina Louvela, artysty wizualnego i badacza,

koordynatora artystycznego i naukowego projektu Ekspedycje (Pornic, Francja)

Exhibition 

Ðiscovering 
the city
After the Expeditions what is left is the rare 
collection of works, solicitously gathered by Romain 
Louvel – drawings, photographs, videos, notes, 
audio recordings and objects. They are the result of 
versatile activities carried on in three locations as 
well as the documentation of an experiment. They 
are accompanied by a number of reflections about 
the scope of the interdisciplinary research of the 
city and the processual and collective creation of 
new inquiry tools. That is what is presented at the 
exhibition, along with the seminar, taking place in 
the Museum of Wola in Warsaw.

Discovering the city creates a field of play. It allows 
the viewer to enter the remote territories of one 
another and peripherally within their cities – 
neighbourhoods of Rennes, Tarragona and Warsaw. 
It is during the journey when you think brighter 
and see things more clearly than usually. Wandering 
through French, Spanish and Polish backyards, 
playgrounds and common places lets us see how 
different or how similar they are and what actually 
the phenomena of so called “bad neighbourhoods” is 
about. The engaging space of the exhibition presents 
the neighbourhoods as a space of adventure, rousing 
our instincts of a voyager or an explorer, letting us 
meet the locals, see and learn from them – e.g. how 
to preserve what are common, though outwardly 
neglected places.

Why do we set out on expeditions? What can we 
come across on the way? To what extent can we 
explore what is new and different, and how can 
we notice it, being still ourselves? As it seems, 

daily, for each every of us, there is an opportunity 
to experiment that is putting ourselves in the shoes 
of an explorer – to explore our own environment 
as we see it for the first time. Watching carefully, 
encountering, starting collections of found objects, 
acquiring research tools – which in turn, could lead 
us from the foreign position of spectator, voyeur, to 
curiosity, to engagement and participation, similar 
to these of Tom Sawyer and the children’s heroes.

Discovering the city in a space of the Museum of 
Wola, which is now initiating its unique laboratory 
program, confronts us with the idea that an entire 
city is an exhibition. Not to mention, a museum 
being the legitimate space for researching the city. 
The Museum of Wola is a place to store and tell 
common stories, which now takes place in a form of 
a playful, hare-and-hounds narrative in a specially 
designed, interactive scenography.

Anna Banaś 

Curators: Anna Banaś, Romain Louvel
Scenography: Anna Met

27.11.2013 - 12.01.2014

The Museum of Wola. City Lab,
a branch of the Historical Museum of Warsaw

ul. Srebrna 12, 00-810 Warsaw 
Tel.  +48 22 624 37 33 / tel.  +48 22 624 38 79 

www.muzeumwoli.mhw.pl
www.facebook.com/Wola.Lab.Miasta

Wystawa 

odkryWanie 
Miasta
Po Ekspedycjach pozostała, pieczołowicie 
zgromadzona przez Romaina Louvela, niezwykła 
kolekcja prac – rysunków, fotografii, wideo, notatek, 
nagrań audio i obiektów. Są one owocami działań 
prowadzonych w trzech lokalizacjach i zapisem 
eksperymentu. Towarzyszy im szereg refleksji o 
możliwości interdyscyplinarnego badania miast 
i procesualnym, wspólnym tworzeniu nowych 
narzędzi badawczych. Zaprezentujemy je na 
wystawie i w trakcie seminarium, odbywających się 
w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy.

Wystawa Odkrywanie miasta stwarza dla odbiorcy 
pole gry. Pozwala wkroczyć na terytoria odległych 
od siebie, peryferyjnych i cieszących się specyficzną 
sławą dzielnic Tarragony, Rennes i na warszawską 
Pragę. W podróży najlepiej się myśli i widzi 
najjaśniej. Wędrówka przez francuskie, hiszpańskie 
i praskie bramy, place zabaw, miejsca wspólne jest 
okazją do spostrzeżeń o tym, na czym polegają 
ich inność i podobieństwa, i czym jest fenomen 
takich dzielnic. Angażująca przestrzeń wystawy 
pokazuje je jako możliwość przygody, budzącą w 
nas instynkt podróżnika czy badacza, pozwalającą 
spotkać mieszkańców, podpatrywać ich, być może 
też ucząc się od nich – np. utrzymywania przestrzeni 
wspólnych na pozornie zaniedbanych podwórkach.

Po co wyruszamy w badawcze wyprawy? Na co 
możemy w ich trakcie natrafić? Jak dalece możemy 
zbadać inność i jak możemy ją dostrzec, będąc wciąż 
sobą? Okazuje się, że na co dzień i dla każdego z nas 

dostępny jest eksperyment – wejście w buty badacza. 
Uważne patrzenie – tak, jakby się widziało rzeczy 
po raz pierwszy, spotkania, tworzenie drobnych 
kolekcji znalezionych przedmiotów, gromadzenie 
badawczych narzędzi – przeprowadzają nas z 
pozycji obcego, voyeura, przez ciekawość do żywego 
zaangażowania, za które kochaliśmy Tomka Sawyera 
i naszych dziecięcych bohaterów.

Odkrywanie miasta w przestrzeni muzeum, 
rozpoczynającego wyjątkowy program laboratoryjny 
i edukacyjny unaocznia, że całe miasto to wystawa, 
a muzeum to uprawniona przestrzeń badań nad 
miastem. Muzeum Woli jest miejscem opowiadania 
sobie wspólnych historii, które w tym wypadku 
przypominają narracyjną grę w podchody w 
specjalnie z tą myślą zaprojektowanej, interaktywnej 
przestrzeni.

Anna Banaś 

Kuratorzy: Anna Banaś, Romain Louvel
Scenografia: Anna Met

27.11.2013 - 12.01.2014

Muzeum Woli. Laboratorium miasta, oddział 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa 
Tel.  +48 22 624 37 33 / tel.  +48 22 624 38 79 

www.muzeumwoli.mhw.pl
www.facebook.com/Wola.Lab.Miasta



10 11

czWartek
28 listopada 2013

Badanie miasta: 
metody i 
perspektywy
Moderatorka: Marion Hohlfeldt, historyczka sztuki, 
Uniwersytet Rennes 2 (Rennes)

-

10.00 Otwarcie seminarium

przez Céline Laflute, generalnego koordynatora 
projektu Ekspedycje (L’âge de la tortue, Rennes),

Hannę Nowak-Radziejowską, dyrektor Muzeum 
Woli – Laboratorium miasta – Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy (Warszawa),

Andrzeja Orłowskiego, koordynatora polskiego 
i pedagoga społecznego (GPAS Praga-Północ, 
Warszawa)

10.30-11.30
Zofia Dworakowska, antropolożka kultury, Instytut 
Kultury Polskiej UW (Warszawa)
Nie wiedzieć nic, wiedzieć wszystko - dwa 
przykłady badania przez współpracę

Adam Jastrzębski, artysta wizualny, ixi color,
Vlep[v]net (Warszawa)
Galeria miejska Vlep[v]net jako projekt badawczy

Natalia Romik, artystka wizualna (Warszawa) 
Badanie przemian miejskiego krajobrazu

11.30 Przerwa na kawę

11.45-12.45
Anna Biernat, badaczka społeczna (Warszawa)
Między badaniem a działaniem - W poszukiwaniu 
refleksji i relacji w doświadczeniu Ekspedycji

Peter Weigand, Lukasz Lendzinskii, Alper 
Kazokoglu, artists, Umschichten (Stuttgart)
Pojawianie się – Znikanie – Proces – Istniejące 
okoliczności – Mikropraktyki – Płynna 
architektura – praktyki badawcze grupy 
Umschichten

David Dueñas i Cid, socjolog, Uniwersytet Rovira i 
Virgili (Tarragona)
Lepiej adaptować metodologię niż stosować ją na 
siłę – nie ma uniwersalnego rozwiązania

12.45 Przerwa na obiad

14.15-15.15
Katarzyna Kuzko-Zwierz, antropolog kultury, 
Muzeum Warszawskiej Pragi O/MHW (Warszawa)
Historia mówiona w muzeum – łączenie ludzi i 
miejsc

Pierre Grosdemouge, socjolog (Grenoble)
Fotografia, etnografia, dyplomacja: 
przemieszczenia

Richard Louvet, artysta wizualny (Rennes)
Metodologia fotografii w nieznanym otoczeniu

15.15 Przerwa na kawę

15.30 Otwarta dyskusja z udziałem wszystkich 
prelegentów I publiczności

18.00 Prezentacja filmów z projektu 
Ekspedycje: 

Expeditions (Anna M. Bofarull)
Metro Praga 2013 (Zofia Dworakowska, Kamil 
Majewski, Ola Kacprzak)
Europa (Unai Reglero)

thursday
noveMber 28, 2013

Research of the 
city: methods and 
perspectives
Moderator: Marion Hohlfeldt, art historian, 
University of Rennes 2 (Rennes)

-

10.00 Opening

by Céline Laflute, general coordinator of the 
Expeditions project (L’âge de la tortue, Rennes),

Hanna Nowak-Radziejowska, director of Wola 
Museum City Laboratory – Historical Museum of 
Warsaw (Warsaw),

Andrzej Orłowski, local coordinator (GPAS Praga-
Polnoc, Warsaw)

10.30-11.30
Zofia Dworakowska, culture anthropologist, 
Institute of Polish Culture (Warsaw)
Knowing nothing, knowing everything – two 
examples of cooperation research

Adam Jastrzębski, visual artist, ixi color, Vlep[v]net 
(Warsaw)
The urban gallery Galeria miejska Vlep[v]net as a 
research project

Natalia Romik, visual artist (Warsaw)
A study of changes of the urban landscape

11.30 Coffee break 

11.45-12.45
Anna Biernat, social researcher (Warsaw)
Between research and action – In search of 
reflection and relationships in Expeditions 
experience

Peter Weigand, Lukasz Lendzinskii, Alper 
Kazokoglu, artists, Umschichten (Stuttgart)
Appearance – Disapperance – Process – Existing 
circumstances – Micropractices – Fluid  
Architecture – research practices of Umschichten

David Dueñas i Cid, sociologist, University Rovira i 
Virgili (Tarragona)
Better to adapt than to force methodology – One 
size does not fit all

12.45 Lunch break

14.15-15.15
Katarzyna Kuzko-Zwierz, culture anthropologist, 
The Warsaw's Praga Museum (Warsaw)
Oral history in the museum – connecting people 
and places

Pierre Grosdemouge, sociologist (Grenoble)
Photography, ethnography, diplomacy: from one 
scene to the other

Richard Louvet, visual artist (Rennes)
Photographic methodology for unfamiliar 
surroundings

15.15 Coffee break

15.30 Open discussion with all the speakers 
and the audience

18.00 Presentation of videos from the 
Expeditions project:

Expeditions (Anna M. Bofarull)
Metro Praga 2013 (Zofia Dworakowska, Kamil 
Majewski, Ola Kacprzak)
Europa (Unai Reglero)
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piątek
29 listopada 2013

Sztuka w pracy 
społecznej: 
wzajemne 
oddziaływania
Moderator:  Wojciech Kacperski, socjolog miasta, 
Kultura Liberalna (Warszawa)

_

11.00-12.00
Tomasz Szczepański, pedagog, GPAS Praga-Północ 
(Warszawa)
Sztuka w pracy pedagoga ulicy z dziećmi

Anthony Folliard, grafik i ilustrator, L’Atelier du 
Bourg (Rennes)
Strefa Społecznego Zagrożenia

Dorota Ogrodzka, animatorka kultury i badaczka, 
Kolektyw Terenowy (Warszawa)
Sztuka wpuszczona w teren. Działania artystyczne 
w kontekście przedsięwzięcia etnograficzno-
animacyjnego

12.00 Przerwa na kawę

12.15-13.15
Dorota Porowska, aktorka, Stowarzyszenie Teatralne 
Chorea (Lublin)
Czego nauczyła mnie Św. Tekla?

Natalia Aviles Pamies, pedagog, Centre Obert, 
Fundacja Casal l’Amic (Tarragona)
Przed, Teraz i Potem – praca z dziećmi i ich 
rodzinami

Szymon Pietrasiewicz, aktywista kultury, Centrum 
Kultury (Lublin)
Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie 
«Rewiry»

13.15 Przerwa na obiad

14.45-16.00
Anne-Catherine Pivard, koordynator i pedagog, 
GRPAS (Rennes)
Pedagog: profesjonalny partner czy dostawca 
usług?

Goro, artysta wizualny, Vlep[v]net (Warszawa)
UWIKŁANIE

Denis Briand, historyk sztuki, Uniwersytet Rennes 2 
(Rennes)
Wymażmy w naszych pracach słowa „społeczny” 
i „społeczeństwo”. Krytyczne podejście do 
niektórych praktyk artystycznych nazywanych 
„społecznymi”. 

Bogna Świątkowska, kuratorka, Fundacja Bęc 
Zmiana (Warszawa)
Dobra przemoc

16.00 Przerwa na kawę

16.30 Otwarta dyskusja z udziałem wszystkich 
prelegentów i publiczności

18.00 Oprowadzanie kuratorskie - Anna Banaś, 
Muzeum Woli. Laboratorium miasta (Warszawa)

friday
noveMber 29, 2013

Art in social 
work: reciprocal 
uses and 
contradictions
Moderator: Wojciech Kacperski, urban sociologist, 
Kultura Liberalna (Warsaw / Poland)

_

11.00-12.00
Tomasz Szczepański, pedagogue, GPAS Praga-Północ 
(Warsaw)
Art in street pedagogue’s work with children

Anthony Folliard, graphic designer and illustrator, 
L’Atelier du Bourg (Rennes)
Social Emergency Zone

Dorota Ogrodzka, culture animator and researcher, 
Kolektyw Terenowy (Warsaw)
Art admitted into the area. Artistic activities 
in the context of ethnographic and animation 
project

12.00 Coffee break

12.15-13.15
Dorota Porowska, actress, Chorea Theatre 
Association (Lublin)
What has St. Thecla taught me?

Natalia Aviles Pamies, pedagogue, Fundacio Casal 
l’Amic (Tarragona)
The Before, During and After – working with 
children and their families

Szymon Pietrasiewicz, culture activist, Centrum 
Kultury (Lublin)
Studio of Socially-Engaged Art «Rewiry»

13.15 Lunch break 

14.45-16.00
Anne-Catherine Pivard, coordinator and pedagogue, 
GRPAS (Rennes)
Pedagogue: professional partner or service 
provider?

Goro, visual artist, Vlep[v]net (Warsaw)
INVOLVMENT

Denis Briand, art historian, University of Rennes 2 
(Rennes)
Let’s delete from our works the words «social» 
and «society». Critical approaches on some 
artistic practices called «social»

Bogna Świątkowska, curator, Fundation Bęc Zmiana 
(Warsaw)
Good Violence

16.00 Coffee break 

16.30 Open discussion with all the speakers 
and the audience

18.00 Curatorial tour by Anna Banaś,
Museum of Wola. City Lab (Warsaw)
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Nie wiedzieć nic, wiedzieć wszystko - dwa 
przykłady badania przez współpracę

Chciałabym przedstawić współpracę jako 
metodę badawczą miasta powołując się na dwa 
różne przykłady moich doświadczeń w trakcie 
projektu Ekspedycje. Maurepas w Rennes 
było dla mnie miejscem zupełnie obcym pod 
każdym względem: kulturowym, językowym, 
społecznym. Natomiast Praga w Warszawie 
wręcz przeciwnie – to część mojego miasta, 
gdzie już wcześniej pracowałam, posiadałam 
też sporą wiedzę na temat różnych projektów 
kulturalnych tam realizowanych. Obie te 
sytuacje były trudne z perspektywy badawczej, 
tym bardziej że znałam powód, dla którego 
dzielnice te zostały wybrane jako miejsca 
rezydencji. Łatwo dostępny stereotypowy obraz 
tych dzielnic, a także mój brak/nadmiar wiedzy 
skłonił mnie do poszukiwania lokalnych 
współpracowników badania. Podczas każdej 
ekspedycji współpraca przebiegała inaczej, 
ale wspólne było to, że zarówno mieszkańcy 
jak i ja przyjmowaliśmy różne role w procesie 
badawczym. Niektóre sytuacje były inicjowane 
przeze mnie, inne przez nich, obserwowałam 
i zadawałam pytania, ale byłam także 
obserwowana i przepytywana. Badanie stało 
się interakcją między nami, aktywną refleksją 
na temat dzielnicy, co byłoby niemożliwe bez 
widocznego udziału zarówno badacza, jak i 
mieszkańców. 

Knowing nothing, knowing everything – 
two examples of cooperation research

I would like to present cooperation as a 
method of research of the city on the basis of 
two different examples from my experience 
during the Expeditions project. Maurepas in 
Rennes was a place totally foreign to me – for 
various reasons: cultural, linguistic, social. 
Praga in Warsaw was just the opposite – this is 
a part of my city, I worked there before, I had 
a quite good knowledge of different cultural 
projects done there. Both these situations were 
hard from the research point of view. It was 
even more difficult because I knew very well 
what was the reason why they were chosen 
as a place for the residences. Easily accessible 
stereotypical image of those districts and my 
lack/excess of knowledge made me look for local 
collaborators in the research. In each residence 
the cooperation looked different, but what was 
common was that both the inhabitants and me 
played different roles in the process of research. 
Some of the situations were initiated by me, 
some by them, I was observing and questioning, 
but I was also observed and questioned. The 
research was an interaction between us, an 
active reflection on the district would have 
been impossible without participation of both 
the researcher and the inhabitants, where both 
sides remained visible.

Antropolożka kultury, Uniwersytet Warszawski (Warszawa / Polska) 
Culture anthropologist, University of Warsaw (Warsaw / Poland)

Artysta wizualny, ixi color, Vlep[v]net (Warszawa / Polska) 
Visual artist, ixi color, Vlep[v]net (Warsaw / Poland)

zofia dWorakoWska adaM jastrzębski

Galeria miejska Vlep[v]net jako projekt 
badawczy

Galeria miejska to miejsce poświęcone 
dokumentacji sztuki ulicy, street artu, graffiti 
i całego plastycznego bogactwa przestrzeni 
publicznej. Naszą bazę budujemy już od 10 lat: 
Zbieramy zdjęcia z całego świata, ale najwięcej 
miejsca poświęcamy Warszawie. W centrum 
naszych zainteresowań jest niezależna sztuka 
miejska, ale zwracamy też uwagę na zjawiska 
pokrewne: design, miejską typografię, szyldy 
reklamowe, małą i większą architekturę, różne 
przejawy miejskiego aktywizmu. Interesuje nas 
nie tylko tworzenia, ale też akty wandalizmu, 
procesy amortyzacji i naturalnego rozkładu 
miejskiej tkanki. W naszej bazie gromadzimy 
też obiekty historyczne i to nie tylko stare 
wrzuty uliczne, ale też różne przejawy 
modernistycznej plastyki miejskiej: neony, 
murale, rzeźby. Galeria Miejska nie jest i nigdy 
nie będzie kompletna. Nie jest też obiektywna 
- o tym, co się w niej znajdzie decydujemy 
arbitralnie w oparciu o nasze upodobania, 
doświadczenie, oraz koncepcję postvandalizmu, 
która skłania do pochylania się również nad 
zjawiskami niepozornymi, niepotrzebnymi, 
odpychającymi. Dla tego nie cofamy się przed 
tagami, twórczością kibiców, estetyką zaułka. 
Terminy naukowe z zakresu historii sztuki 
stosujemy niezgodnie i z ich znaczeniem, a 
także wymyślamy własne, dla tego miejcie się 
na baczności. 

The urban gallery Galeria miejska Vlep[v]net 
as a research project

The municipal gallery ‘Galeria miejska’ is a 
place dedicated to the documentation of street 
art, graffiti and the totality of artistic wealth 
in the public space. We have been building 
our base for 10 years: we collect pictures from 
all over the world, but dedicate most space to 
Warsaw. We focus on independent urban art, 
but also give attention to related phenomena: 
design, urban typography, advertising signs, 
smaller and larger architectural forms, and 
various manifestations of urban activism. We 
are interested not only in creations, but also in 
acts of vandalism, in the process of degradation 
and the natural decay of the urban fabric. We 
also collect historical objects, and this means 
not just old street flyers, but also various aspects 
of modern urban art forms: neon signs, murals, 
and sculptures. The Galeria Miejska is not, and 
never will be, complete. Nor will it be it objective 
– we make our own judgments about the 
things we find there, based on our own tastes, 
experience and the concept of post-vandalism, 
which also leans towards phenomena that are 
inconspicuous, unnecessary or repulsive. For 
this reason, we do not move back to tags, the 
work of fans, the alleyway aesthetic. We use 
academic terms from the history of art not in 
accordance with their meaning, and invent our 
own terms, so you’d better be prepared.
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Badanie przemian miejskiego krajobrazu

Projekt Tego tu nie ma, autorstwa Arka Dybla i 
Natalii Romik, to ilustracja znaczenia nowych 
ciał i nowej przestrzeni istotnych elementów 
miejskiego krajobrazu (Pomnik Bohaterów 
Getta i stacji berlińskiego metra Mohrenstraße). 
Przedstawienie historii szlifowanego 
labradorytu, który miał być głównym 
materiałem zamówionym przez Alberta Speera 
pod przyszłe pomniki zwycięstwa Hitlera, a 
dziś jest częścią Pomniku Bohaterów Getta. 
Swoista „kamienna zamiana” skontrowana z 
efemeryczną historią zmiany przynależności 
marmuru dawnej Reichskanzlei z podziemiem 
berlińskiej stacji metra. 

Natalia Romik jest absolwentką nauk 
politycznych, architektką praktyk, artystką. Jej 
główne pole działań artystycznych i naukowych 
to styk sztuki i architektury, działania ulotne i 
efemeryczne, które zrealizowała m.in. podczas 
performance „Star dust” w ramach festiwalu 
“The Knot” w Warszawie i Berlinie, performance 
„Predator” w ramach warszawskiego festiwalu 
Zniknij nad Wisłą. Współautorka projektu 
rewitalizacji synagogi w Chmielniku na 
centrum kulturalno-oświatowe „Świętokrzyski 
Sztetl” czy scenariusza kompleksu „Zoom 
Natury”. Współautorka projektu „RUMB» 
(wraz Ewą Rudnicką) w Krakowie w 2011 
roku, obecnie animowanego przez bytomską 
Kronikę na Śląsku. 

A study of changes of the urban landscape 

The project «Tego tu nie ma” («This isn’t 
here») by Arek Dybel and Natalia Romik is an 
illustration of the importance of new objects 
and new space in the essential elements of 
urban landscape (Monument to the Ghetto 
Heroes and Mohrenstraße underground 
station in Berlin). It tells the story of polished 
labradorite, which was to be the main material 
commissioned by Albert Speer for future 
monuments to Hitler’s victories, but today 
forms part of the Monument to the Ghetto 
Heroes. This telles particular «stone swap» the 
urban legend of marble from the former Reich 
Chancellery being used in a Berlin underground 
station. 

Natalia Romik, a graduate in political science, 
is a practising architect and artist. Her main 
field of artistic and research activity is the 
meeting point of art and architecture, fleeting 
and ephemeral actions, which she also created 
during her «Star Dust» performance at «The 
Knot» festival in Warsaw and Berlin, and the 
«Predator» performance at the Warsaw festival 
Zniknij nad Wisłą («Disappear by the Vistula»). 
She is the co-author of a plan to revitalize the 
synagogue in Chmielnik as the cultural and 
educational centre «Świętokrzyski Sztetl”, and 
also of the scheme for the «Zoom of Nature» 
complex. A co-author of «RUMB» project 
(with Ewa Rudnicka) in Krakow in 2011, now 
animated by the Kronika («Chronicle») gallery 
of Bytom in Silesia. 

Artysta wizualny (Warszawa / Polska) 
Visual artist (Warsaw / Poland)

Badacz społeczny (Warszawa / Polska)
Social researcher (Warsaw / Poland)

natalia roMik anna biernat

Między badaniem a działaniem –
W poszukiwaniu refleksji i relacji w 
doświadczeniu Ekspedycji

Chciałabym podzielić się kilkoma refleksjami 
na temat metod społecznego badania/
działania. Doświadczenie to angażowało na 
dwa sposoby; mnie jako badacza, świadomie 
starającego się wyjść poza rolę wyłącznie 
obserwatora środowiska i uczestniczyć w nim, 
ale również jako aktywującego respondentów 
z zamiarem zachęcenia ich do stania się 
przedmiotem badania. Celem mojego podejścia 
było uczynienie doświadczenia i perspektywy 
mieszkańców równie ważnymi jak badacza. 
Wynikało to z przekonania, że mieszkańcy 
są najlepszymi ekspertami w kwestiach 
dotyczących otaczającej ich rzeczywistości i każdy 
z nich ma na jej temat pewne przemyślenia. 
Moja rola jako badacza społecznego polega na 
swego rodzaju pomocy w wydobyciu tej wiedzy 
i doświadczenia na zewnątrz po to, by pokazać 
je szerszej publiczności.

Główne założenie tego doświadczenia polegało 
na tym, by nie dążyć i nie poszukiwać wiernej 
i dokładnej reprezentacji rzeczywistości 
w celu udostępnienia jej większości, ale 
by dowartościować te pojedyncze punkty 
widzenia. Podczas obu rezydencji starałam 
się pracować za pomocą pewnego rodzaju 
doświadczeń mikro partycypacji/animacji, 
podczas których wybierałam główny temat, ale 
to mieszkańcy wypełniali go treścią. Pozwoliłam 
im przedstawić własne przemyślenia, które 
próbowałam połączyć. Podczas pracy z 
nimi posługiwałam się narzędziem/metodą 
aktywacji, którą na własny użytek nazwałam 
towrzeniem obiektów społecznych. Obiekty 
te są próbą uchwycenia spostrzeżeń, refleksji 
tych, którzy byli zaangażowani w proces ich 
tworzenia.

Between research and action – In search 
of reflection and relationships in the 
Expeditions experience

I would like to share a few reflections on social 
research/action practice. This experience 
engaged both ; me as a researcher who 
consciously tried to go out of the role of the 
only observer of the environment and engaged 
into it, as well as activating the respondents, 
encouraging them to become the subject of 
the research. Thanks to this approach my aim 
was to put their experience and perspective just 
as important as the social researcher’s ones. 
It arises from the belief that inhabitants are 
the best experts of a reality around them and 
everyone has some thoughts about that. My 
role as a social researcher is somehow to help to 
bring the knowledge, the experience outside, to 
show it to a wider audience.

The main assumption in this experience was 
not to aspire and not to look for an accurate, 
exact representation of a reality, which should 
be shared by the majority, but to make valuable 
those singular points of view. During both 
residences I tried to work with a kind of micro 
participation/animation experiences, in which 
I chose the main topic, but it was people who 
filled it with content. I let people reveal their 
own reflections which I tried to connect. While 
working with them, I tried to use the tool/
method of activating that for my own use I 
called the creation of social objects. Objects are 
an attempt to capture insights, reflections of 
those involved in the process of their creation.
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Pojawianie się  – Znikanie – Proces – 
Istniejące okoliczności – Mikropraktyki – 
Płynna architektura – praktyki badawcze 
grupy Umschichten

W 2007 roku Lukasz Lendzinski i Peter Weigand 
założyli Umschichten, dążąc do zdefiniowania 
budynku nie jako skończonej rzeczywistości 
lecz jako etapu procesu trwającego od 
pojawiania się do znikania bez śladu. Zamiast 
promować takie technologie jak solar lub 
myśleć bardziej technicznie, Umschichten 
stara się wszystko uprościć pracując w 
istniejących okolicznościach. Aktualnie nie 
potrafią stwierdzić, czy uprawiają sztukę czy 
architekturę, a może nawet obie te dyscypliny.

Umschichten jest zaangażowany w rozmaite 
inicjatywy edukacyjne oraz mikropraktyki, 
począwszy od prac wkrętarkami 
bezprzewodowymi do planowania rozwoju 
urbanistycznego. Ich zainteresowania skupiają 
się wokół strategii materiałowych, takie jak 
„pre-cykling”, „płynna architektura” oraz 
pytań o to, jak dużo planowania i czasu potrzeba 
do aktywowania nieużywanych miejskich 
przestrzeni. Umschichten pracuje w trybie 
„działaj-teraz», analizując post factum to, co się 
zdarzyło.

Appearance – Disapperance – Process – 
Existing circumstances – Micropractices – 
Fluid  Architecture – research practices of 
Umschichten

In the year 2007 Lukasz Lendzinski and Peter 
Weigand founded Umschichten, trying to 
define a creation not as a finished reality, but 
rather as a step in the process of appearance 
to disappearance, leaving no trace. Instead of 
pushing technologies like solar and thinking 
more technically, Umschichten tries to keep it 
simple by working with existing circumstances. 
To date they cannot say whether they do art or 
architecture, or maybe even both.

Umschichten is involved in various teaching 
activities, working with micropractices, 
from works with cordless screwdrivers to 
urban development. Their core themes are 
material strategies such as “pre-cycling”, “fluid 
architecture” and questioning about how 
much planning and time are needed to activate 
unused urban spaces. Umschichten works in 
an «act-now» modus, subsequently analysing 
planning what happened.

Artyści, Umschichten (Stuttgart / Niemcy)
Artists, Umschichten (Stuttgart / Germany)

Socjolog, Uniwersytet Rovira i Virgili (Tarragona / Hiszpania)
Sociologist, University Rovira i Virgili (Tarragona / Spain)

peter Weigand, lukasz lendzinski,
alper kazokoglu,

david dueñas i cid

Lepiej adaptować metodologię niż stosować ją 
na siłę – nie ma uniwersalnego rozwiązania

Głównym celem mojej prezentacji jest 
przedstawienie metodologicznego procesu 
transformacji badacza w tak wymagającym 
projekcie jak Ekspedycje. Idea polega na 
wyjaśnieniu metodologicznej dekonstrukcji 
od uprzednio zaplanowanej strategii zbierania 
danych do improwizowanej strategii 
zaadaptowanej do badawczego kontekstu, przy 
zachowaniu głównego celu badania: końcowego 
porównania trzech lokalizacj i przestrzennej 
aktywności ich mieszkańców.

Walka o znalezienie kreatywnych rozwiązań 
służących do zmierzenia się z lingwistycznymi i 
kulturowymi problemami badanego kontekstu 
skłania badacza do autorefleksji na temat 
narzuconych samemu sobie metodologicznych 
ograniczeń i sposobu ich przezwyciężenia w 
celu zdobycia wiedzy, która zostanie później 
przełożona na język akademicki. W związku 
z powyższym, mamy tu do czynienia z 
podwójnym procesem badawczym: badaniem 
socjologicznym zorientowanym na wyniki oraz 
badaniem metodologicznym zorientowanym 
na sposób ich uzyskania. W kontekście 
znanym badaczowi drugie badanie jest prawie 
niepotrzebne, gdyż wcześniejsze doświadczenie 
dostarcza wystarczających wskazówek i 
umiejętności do przeprowadzenia badania 
pierwszego. W nieznanym kontekście drugie 
badanie wydaje się nieuniknione i absolutnie 
konieczne nie tyle do opracowania kwestii 
poszukiwanych w badaniu pierwszym, ale do 
otrzymania danych zdatnych do analizy.

Podsumowując, chciałbym opisać proces 
metodologiczny zrealizowany w Warszawie, 
jego mocne i słabe strony oraz niektóre z 
otrzymanych rezultatów.

Better to adapt than to force methodology – 
One size does not fit all

The main objective of my presentation 
is to share the process of methodological 
transformation of a researcher in such a 
demanding project like Expeditions. The idea is 
to explain the methodological deconstruction 
from a previously planned strategy of data 
collection to an improvised adaptive strategy to 
the research context, not losing the main focus 
of the research: the final comparison between 
the three neighborhoods and the spatial 
occupation of their inhabitants. 

The fight for finding creative solutions to break 
the linguistic and cultural issues of the work 
contexts, leads the researcher to a self-reflection 
about the own self-imposed methodological 
limits and the way to cross them to produce 
the type of knowledge that will have to be 
translated again to the academic language 
afterwards. According to that, there is a double 
research process indeed : a sociological research, 
focused on the results, and a methodological 
research, focused on how to obtain them. 
In familiar contexts, the second research is 
almost unnecessary, as the previous experience 
gives enough clues and skills to overcome the 
first one. In non familiar contexts, the second 
research appears as unavoidable and strictly 
necessary not to overcome the issues that one 
can find, but even to obtain some data that 
could be analyzable. 

To conclude, I would like to describe the 
resulting methodological process followed in 
Warsaw, its strong and weak points and some 
of the obtained results. 
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Historia mówiona w muzeum – łączenie 
ludzi i miejsc

Chciałabym przedstawić moje doświadczenie 
pracy w Muzeum Warszawskiej Pragi (oddział 
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy). 
Projekt archiwum historii mówionej, w którym 
aktywnie uczestniczę, uważam za jedno z 
najważniejszych przedsięwzięć tej instytucji. Jego 
głównym celem jest nagrywanie, zachowanie i 
udostępnienie opowieści przekazanych przez 
starszych mieszkańców Pragi po to, by ocalić ich 
wspomnienia. W ten sposób mogą oni poczuć 
się ważni jako świadkowie przeszłości, a nawet 
eksperci posiadający wiedzę o tym, jaka Praga 
była kiedyś. Głosy i wspomnienia świadków 
przeszłości są również nagrywane z zamiarem 
stworzenia bardzo szczególnego źródła wiedzy 
o mieście i jego mieszkańcach – barwniejszego 
i bardziej namacalnego niż historyczne 
opracowania. Traktuję też te nagrania jako 
rodzaj łączności międzypokoleniowej i mam 
nadzieję, że okazja do posłuchania relacji ludzi 
silnie związanych z tym obszarem pozwoli 
nowym mieszkańcom docenić wyjątkową 
atmosferę i ducha tego miejsca. Może to także 
pomóc im poczuć większą przynależność i w 
konsekwencji wzbudzić pragnienie zachowania 
dziedzictwa Pragi.

Oral history in the museum – connecting 
people and places

I would like to present my experience of work 
in Warsaw’s Praga Museum (branch of the 
Historical Museum of Warsaw). Among one of 
the most important activities of this institution 
I find the oral history archive project, in which 
I actively participate. Its main aim is to record, 
preserve and share stories told by elder residents 
of Praga in order to save their memory. In that 
way they can feel important as witnesses of the 
past, even experts on how Praga was like before. 
But voices and memories of witnesses of the 
past have been recorded also with the intention 
of creating a very special source of knowledge 
about the city and its inhabitants – somehow 
more vivid and tangible than historical 
elaborations. I see those recordings also as a 
kind of connection between generations and 
hope that the opportunity to hear about Praga 
from people strongly connected with the area, 
will allow new residents to appreciate the 
unique atmosphere and the spirit of the place. 
It may also help them feel related and thus 
more willing to take care of Praga’s heritage. 

Antropolog kultury, Muzeum Warszawskiej Pragi O/MHW (Warszawa / Polska)
Culture anthropologist, The Warsaw’s Praga Museum (Warsaw / Poland)

Socjolog (Grenoble / Francja)
Sociologist (Grenoble / France)

katarzyna kuzko-zWierz pierre grosdeMouge

Fotografia, etnografia, dyplomacja: 
przemieszczenia

Praca w dziedzinie nauk społecznych w 
zupełnie obcym języku cechuje się dużymi 
ograniczeniami i pobudza metodologiczną 
kreatywność. Dlatego od samego początku 
zaplanowałem to badanie pamiętając o jego 
językowym aspekcie. Przygotowałem kilka 
alternatywnych metod badania, oczekując, 
że mogą być użyteczne w określonych 
okolicznościach: na przykład obserwację gestów 
i aranżacji przestrzeni lub projekty typu „Do it 
yourself”, czyli „zrób to sam” we współpracy 
ze spotkanymi ludźmi. Dzięki temu projekty 
zawierające znaczenia i zachowania w języku 
narodowym mogły być analizowane na bieżąco 
lub później... Jednak to fotografia okazała się w 
końcu najbardziej odpowiednia.

Prezentacja nawiązuje do kwestii związanych 
z tym szczególnym narzędziem i w tym 
szczególnym kontekście: opiszę, w jaki 
sposób fotografia w mojej pracy zmieniła 
się z „narzędzia ratunkowego” w „narzędzie 
heurystyczne”, pomagając mi zrozumieć i 
rozwinąć moją koncepcję społecznej organizacji 
danego obszaru. Wytłumaczę też, w jaki sposób 
fotografia stała się doskonałym „narzędziem 
refleksyjnym”, którym mogłem się posłużyć 
w celu wyjaśnienia typu relacji społecznych 
zbudowanych przeze mnie z respondentami. W 
końcu, zbadam sposób, w jaki fotografia może 
służyć jako „narzędzie do tłumaczenia”, pełniąc 
polityczną i dyplomatyczną rolę w odległych 
światach i miejscach.

Photography, ethnography, diplomacy: from 
one scene to the other

Working with social sciences in a complete 
foreign language is a major constraint and it 
forces methodological creativity. So I designed 
this survey with the linguistic issue in mind 
from the very beginning. I had prepared 
several alternative methods of investigation, 
supposed to be usable under circumstances : 
the observation of gestures and of uses of space 
for example, or the making of DIY projects 
in collaboration with the people met around 
– projects with vernacular meanings and 
conducts could be analyzed, on the go or later... 
But it has finally been photography that proved 
to be the most relevant.

The presentation returns to the issues raised by 
this particular device in this particular context: 
I’ll describe how photography moved, in my 
practice, form a « rescue device » to a « heuristic 
device », helping me to understand and extend 
my conception of the social organization of 
the district. Then I’ll explain how photography 
became a perfect «reflexive device» that I 
could use to explicit the type of relationships 
I was building with the respondents. And 
finally I’ll explore the way photography can 
be a «translation device», with a political and 
diplomatic role to play between distant worlds 
and scenes.
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Metodologia fotografii w nieznanym 
otoczeniu 

Powszechność obrazu we współczesnym 
społeczeństwie głęboko zmieniła relację 
między jednostkami a fotografią. W jaki sposób 
w tym kontekście, w którym podejście do 
obrazu jest tak skomplikowane, artysta może 
prowadzić badania posługując się fotografią? 
Nieufność fotografa spowodowana codzienną 
hipermediatyzacją skłania go do wypracowania 
nowej taktyki pracy. Sytuacja ta jest jeszcze 
bardziej interesująca, gdyż społeczeństwo nie 
odrzuca kategorycznie obrazu lecz utrzymuje 
z nim relację ambiwalentną. W rozdarciu 
pomiędzy pragnieniem a lękiem, nastawienie 
każdego może się zmieniać pod wpływem 
wielu czynników. Grupa lub jednostka, 
przestrzeń publiczna lub prywatna, postawa 
fotografującego i fotografowanego - są to 
warunki kształtujące projekt fotograficzny. 

Przedstawię moje strategie pracy powstałe 
podczas różnych rezydencji (w Rennes i 
Warszawie) i porównać je z doświadczeniami 
innych artystów w podobnym otoczeniu.

Zwrócę uwagę na artystyczny dorobek, 
który może stwarzać ograniczenia, w tym 
na eksperymentowanie z nieoczekiwanymi 
i/lub rzadkimi technikami odrzucającymi 
konwencjonalną fotografię.

Photographic methodology for unfamiliar 
surroundings

The generalization of image in contemporary 
society has profoundly changed the relationship 
between individuals and photography. In 
this context in which the relationship to the 
images is very complex, how can an artist 
can make a photographic research? The 
distrust of the photographer, lead by the daily 
hypermediatization, prompts the artist to 
imagine new work tactics. The situation is 
even more interesting as the society does not 
categorically refuse the image but maintains an 
ambiguous relationship with it. Torn between 
attraction and fear, the positions of each may 
vary, depending on a large number of factors. 
The group to the individual, public space and 
private space, the posture of the one who takes 
the picture and the one who gets caught, as a 
condition to build a photographic project.

I will try to present my work strategies created on 
the different residences (Rennes and Warsaw) 
and put into perspective the experiences of 
other artists in similar environments.

I will highlight the artistic wealth that 
can produce these constraints, including 
experimenting with unexpected and/or 
random techniques to defeat conventional 
photographic act.

Artysta wizualny (Rennes / Francja)
Visual artist (Rennes / France)

Pedagog, GPAS Praga-Północ (Warszawa / Polska)
Pedagogue, GPAS Praga-Polnoc (Warsaw / Poland)

richard louvet toMasz szczepański

Sztuka w pracy pedagoga ulicy z dziećmi

Stowarzyszenie GPAS Praga od kilkunastu 
lat pracuje z najtrudniejszymi wychowawczo 
praskimi dzieciakami. Jest to młodzież, która 
nasiąkła przyzwyczajeniami ulicznymi, bo 
z różnych przyczyn większość swojego czasu 
spędza na przysłowiowej ulicy, w swojej 
dzielnicy. Niemalże całość prowadzonych 
działań wychowawczych realizowanych przez 
street workerów – pedagogów ulicy prowadzona 
jest w przestrzeni otwartej, do której z zasady 
każdy powinien mieć dostęp: może to być 
ulica, podwórko, park, kino, basen lub 
kawiarnia. W metodologii działań pedagogów 
ulicy jest jednak obszar, który kreowany jest 
specjalnie z myślą o naszych podopiecznych. 
Jes to możliwość zrealizowania przez nich 
różnorakich przedsięwzięć, mających swój 
początek oraz kulminację. Najczęściej, choć 
nie zawsze, podejmowane w tym obszarze 
są działania artystyczne. Do współpracy 
zapraszani są artyści, powstają filmy, fotki i 
inne prace plastyczne, których autorami są 
nasi młodzi podopieczni wspomagani przez 
profesjonalistów. Czy my – pedagodzy ulicy, 
chcemy nauczyć dzieci te fotografii, filmu 
etc.? Czy sądzimy że rozbudzimy w nich pasje 
dzięki którym wyrwą się ze świata i logiki ulicy: 
przemocy, uzależnień, ubóstwa, przestępczości?

Art in street teacher’s work with children

The GPAS Prague Association has been working 
for several years with some of the toughest kids 
in Prague. These are young people who are 
steeped in the ways of the street, as most of their 
time is spent on the proverbial street in ‘their’ 
neighbourhood, for various reasons. Almost all 
educational activities are carried out by street 
workers – street educators, and are conducted 
in the open air, to which, in principle, everyone 
should have access: this may be a street, yard, 
park, cinema, swimming pool or a café. In the 
methodology of street educators, however, there 
is an area that is created especially with our 
pupils in mind. This is the opportunity for them 
to carry out various projects that have a start 
and a culmination. Most often, but not always, 
artistic activities that used in this area. Artists 
are invited to cooperate, and films, pictures 
and other artworks are created. Their authors 
are our young charges, helped by professionals. 
Do we – the street educators – want to teach 
these children photography, film, etc..? Do we 
think we will awaken passions in them that 
will help them break away from the world and 
the logic of the street: abuse, addiction, poverty 
and crime?
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Strefa Społecznego Zagrożenia

Kiedy dołączyłem do projektu Ekspedycje, nie 
spodziewałem się, jak ogromny i skomplikowany 
okaże się problem społecznego zaangażowania. 
W jaki sposób, pracując w dzielnicach zwanych 
robotniczymi, Sensitive Urban Zone (Wrażliwa 
Strefa Miejska) albo Education Priority Zone 
(Priorytetowa Strefa Edukacji), możemy dać 
sobie radę z potrzebą „społecznych” wymagań od 
naszych badań, niezależnie, czy są artystyczne, 
naukowe czy pedagogiczne? 
Zaproszono mnie jako artystę do udziału w pracy 
społecznej. Ale czym dokładnie jest „sztuka 
społeczna”? Sztuką realistyczną? Pedagogiczną? 
Emancypującą? Refleksyjną? Prowokującą? 
Krytyczną? Zaangażowaną? Wolną…
Jaki jest cel mojej obecności tam? Czy jestem 
w tej specyficznej strefie miejskiej dla celów 
edukacyjnych czy introspektywnych? Nie 
czuję się dobrze ze świadomością, że udajemy 
się do tych dzielnic aby „przyjść i zobaczyć”, 
„spędzić w nich trochę czasu”, „przyjść i zrobić 
trochę zdjęć, filmów, spisać świadectwa”. 
Wydaje się, że zakładamy laboratorium w 
wiosce i kolonizujemy jej mieszkańców naszym 
spojrzeniami i zadawanymi pytaniami. Jak w 
terenie możemy sobie poradzić z zagadnieniami 
wykorzystania i estetyzacji biedy? Dlaczego tak 
trudno uniknąć dyskursu charytatywnego, a 
nawet moralizatorskiego? 
Będąc badaczem, artystą lub naukowcem jest 
się przedstawicielem elity intelektualnej, który 
znajduje się w „zdegradowanej dzielnicy”, 
aby ją zbadać ją i dowiedzieć się potem, że 
nauczyliśmy się więcej o sobie, o swoich 
własnych wyobrażeniach i przyjętych z góry 
ideach.
Mając powyższe na uwadze, chciałbym odwołać 
się do mojej własnej interpretacji niektórych 
doświadczeń przeprowadzonych przez 
innych odkrywców w czasie trwania projektu 
Ekspedycje i wykonać porównanie z badaniem 
socjokulturowym zrealizowanym w Plozévet w 
latach sześćdziesiątych XX wieku.

Social Emergency Zone

When I integrated the Expeditions project, 
I didn’t anticipate how huge and complex 
the issue of social involvement would be. In a 
work context called working-class or popular 
neighborhood, Sensitive Urban Zone or 
Education Priority Zone, how do we manage 
this necessity for a «social» requirement in 
our research, whatever artistic, scientific or 
pedagogical they are?
I am invited as an artist to participate in a social 
work. But what is exactly « social art »? Realistic 
art? Pedagogical art? Emancipating? Reflexive? 
Provocative? Critical? Engaged? Free…
What is the aim of my presence there? Am I 
in this specific urban zone for educational or 
introspective purposes? The fact that we are in 
those disctrics to « come and see », to « live some 
time with », to «come and take pictures, videos, 
testimonies» makes me feel uncomfortable. 
It seems that we are setting up a laboratory 
in a village and colonizing its inhabitants by 
our look and questions. How could we deal 
in the field with this idea of exploitation and 
aestheticization of poverty? Why is it so tough 
to avoid charitable even moralistic speech?
Being a researcher, an artist or a scientist, 
to be part of an intellectual elite, to settle 
down in a «disadvantaged neighborhood » to 
examine it and to find out after all that we have 
learned more about ourselves, about our own 
representations and preconceived ideas.
With these issues in mind, I would like to 
get back to my own interpretation of some 
experiences lead by various explorers during the 
project, and draw a parallel with a sociocultural 
inquiry conducted in Plozévet in the 1960’s.

Grafik i ilustrator, L’Atelier du Bourg (Rennes / Francja)
Graphic designer and illustrator, L’Atelier du Bourg (Rennes / France)

Animatorka kultury i badaczka, Kolektyw Terenowy (Warszawa / Polska)
Culture animator and researcher, Chorea Theater Association (Warsaw / Poland)

anthony folliard dorota ogrodzka

Sztuka w pracy pedagoga ulicy z dziećmi

Kolektyw Terenowy – grupa kulturoznawców, 
etnografów, animatorów kultury i artystów 
działająca w ramach Stowarzyszenia Katedra 
Kultury, zawiązana w roku 2011 w trakcie 
przedsięwzięcia Prolog.
Jesteśmy etnografami, animatorami kultury, 
artystami, kulturoznawcami – większość 
z nas definiuje się na przecięciu tych ról. 
Jesteśmy zespołem, który wypracowując 
metodologię łączącą etnografię, animację 
kultury i sztukę chce zabierać głos w dyskusji 
o polskiej wsi i polskiej kulturze współczesnej 
budując perspektywę opierającą się na bliskim 
kontakcie z ludźmi i dostrzeganiu tego, co 
ważne, wartościowe i konstytuujące dla danej 
społeczności.
W pracy w terenie szukamy „gorących 
miejsc”, ważnych dla danej społeczności 
splotów znaczeń. Bliski nam jest postulat 
„etnografii performatywnej”, w myśl której 
znaczenia kulturowych zjawisk nie są tylko 
w etnograficznym badaniu wydobywane, 
odkrywane i zapisywane, ale wspólnie 
wytwarzane.
Środowiskiem tego wytwarzania są działania, 
dla których horyzontem i językiem jest 
sztuka oraz animacja kultury – towarzyszy 
nam nieustannie inspiracja community arts 
oraz, po części sztuki krytycznej, społecznie 
zaangażowanej.

Kolektyw Terenowy zrealizował projekty: Prolog. 
Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (2011), 
Etnografia/ Animacja/ Sztuka (2012), a także wystawy: 
Prolog (Narodowe Centrum Kutlury, Kordegarda 2011), 
Etnografia/ Animacja/ Sztuka (Muzeum Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli, Kraków 2013). Nakładem Narodowego 
Centrum Kultury ukazała się książka Etnografia/ Animacja/ 

Sztuka (redakcja naukowa: Tomasz Rakowski).

Art admitted into the area. Artistic activities 
in the context of ethnographic and 
animation projects

Kolektyw Terenowy («Regional Team») is 
a group of cultural experts, ethnographers, 
cultural animators and artists working in the 
Katedra Kultury («Department of Culture») 
Association, founded in 2011, in the course of 
the Prolog («Prologue») project.
We are ethnographers, cultural animators, 
artists and cultural experts - most of us define 
ourselves at the intersection of these roles. 
We are a team which wants to take part in 
discussions about the Polish countryside and 
Polish contemporary culture by developing a 
methodology combining ethnography, cultural 
animation, culture and art, by building a 
perspective based on close contact with people, 
and discerning what is important, valuable and 
formative for the community.
When working on the ground, we are looking 
for «hot spots» that are the strands of meaning 
important to that specific community. The 
postulate of «performative ethnography» is 
close to us. This means that the importance 
of cultural phenomena is not just gathered, 
discovered and recorded in ethnographic 
research, but also co-created.
Activities whose language and horizon are 
art and cultural animation constitute the 
environment for such creation – we are 
constantly inspired by community arts and,  
partly, by socially engaged critical art.

Projects completed by Kolektyw Terenowy: Prolog («Prologue»). 
Unrecognized dimensions of cultural development (2011), 
Ethnography/Animation/Art (2012), as well as the following 
exhibitions: Prolog («Prologue») (National Cultural Centre, 
Kordegarda («the Guardhouse») Gallery, 2011), Ethnography 
/ Animation / Art (Ethnographic Museum named after 
Seweryn Udziela, Krakow 2013).
 A book Ethnography/Animation/Art was published thanks to 
the efforts of the National Cultural Centre (Academic Editor: 
Tomasz Rakowski).



26 27

Czego nauczyła mnie Św. Tekla? 

Od jakiegoś czasu ze sztuką wiąże się problem 
odbioru, braku zainteresowania. W sytuacji, 
w której wymaga się od twórcy dowodu 
przydatności jego działania, nie wspominając 
już o aspekcie komercyjnym sztuki, pojawia się 
nowe zadanie dotyczące znalezienia właściwego 
kontekstu i przystającej formy, zwrócenia się 
ku rzeczywistym potrzebom obu stron procesu 
twórczego. Z jednej strony – realizowanie 
żywotnych potrzeb twórcy, które spełniają się 
w działaniu pozostającym w dialogu z odbiorcą. 
Z drugiej – potrzeba mediacji społecznej, 
kształtowania wrażliwości i mechanizmów 
wspólnotowych społeczeństwa. Są to dwa 
nieodzowne i równoważne czynniki procesu 
twórczego.
Pożądane są więc takie działania, które uciekają 
od tradycyjnych podziałów na: aktywne i bierne 
uczestnictwo w kulturze, widownię i scenę, 
ku poszukiwaniu wspólnoty w działaniu, ku 
tworzeniu wsparcia, zaangażowania i realnego 
współuczestnictwa w uprawianiu kultury. Takie 
myślenie implikuje uznanie różnorodnych 
i swoistych potrzeb poszczególnych grup 
społecznych będących wypadkową różnic w 
mentalności, tradycji i kulturze. To jest godne 
zadanie dla artysty, animatora, czy kogoś, kto 
zajmuje się jakąkolwiek aktywnością w terenie.
Chcę mówić o tym, że nie należy widzieć żadnej 
sprzeczności w społeczno – twórczym działaniu. 
Jeżeli niezobowiązujący mecz piłki nożnej 
wymaga wysiłku ustalenia miejsca i czasu, 
zaproszenia grupy osób, w jakimś momencie 
staje się  rzeczywistością, posiada swoją 
dramaturgię i rzutuje na przyszłość, to jest to 
zjawisko z dziedziny kultury. Zdarzyło się i ktoś z 
kimś, w jakimś celu, osiągnął porozumienie. W 
tym momencie sztuka ma przygotowany grunt, 
zyskuje szansę... Kiedy uda się wygenerować 
tradycję, stworzyć odpowiedni społeczny 
kontekst wtedy można bezpiecznie budować 
nawet 15 piętrowe wieże z ludzi, wzorem tych 
tarragońskich stawianych ku czci św. Tekli.

What has St. Thecla taught me?

For some time, art has been associated with the 
problem of acceptance and lack of interest. In 
a situation where an artist is required to prove 
the relevance of his work, not to mention the 
commercial aspect of art, there is a new task 
of finding the right context and the congruent 
form, turning to the real needs of both sides of 
the creative process. On the one hand, there 
is implementing the vital needs of the artist, 
which is fulfilled through a dialogue with the 
recipient. On the other hand, there is a need for 
social mediation, shaping the sensitivity and 
community mechanisms of society. These are 
the two essential and equally important factors 
of the creative process.
We are therefore seeking activities that avoid 
the traditional divisions of active and passive 
participation in culture, audience and stage, 
activities that aim to find a community in 
action, to create support, commitment and real 
participation in the cultivation of culture. Such 
thinking implies recognition of the diverse 
and specific needs of particular social groups 
that are the result of differences in mentality, 
traditions and culture. This is a worthy task for 
the artist, animator or any person engaged in 
activity in this field.
I want to talk about the fact that one should 
not see any contradiction in the socio-creative 
action. If a non-obligatory football match 
requires an effort to determine the place 
and time, and to invite a group of people, 
at some point it becomes a reality, it has its 
drama and affects the future, and then it 
becomes a cultural phenomenon. It happened 
and someone reached an agreement with 
someone, for some purpose. At this point, art 
has a prepared ground and is given a chance 
... When you manage to generate a tradition, 
to create the right social context, then you can 
safely build even 15-storey high human towers, 
similar to those Tarragona towers created to 
honour St. Thecla.

Aktorka, Stowarzyszenie Teatralne Chorea (Lublin / Polska)
Actress, Chorea Theatre Association (Lublin / Poland)

Pedagog, Centre Obert, Fundacja Casal l’Amic (Tarragona / Hiszpania)
Pedagogue, Centre Obert, Fundacio Casal l’Amic (Tarragona / Spain)

dorota poroWska natÀlia avilÉs pÀMies

Przed, Teraz i Potem – praca z dziećmi i ich 
rodzinami

Moje wystąpienie dotyczy doświadczeń dzieci 
i ich rodzin z Centre Obert Fundacji Casal 
l’Amic (Tarragona) podczas rezydencji w 
ramach projektu Ekspedycje. Zastanowię się 
nad realizacjami artystycznymi i naukowymi 
pedagogów oraz nad pracą dokumentalistki, 
jako zarówno aktywna  strona interwencji, jak 
i przedmiot badania. Rozmawiałam również 
razem z rodzinami nad różnymi sytuacjami, 
których doświadczyły: pierwszy kontakt, kiedy 
objaśniono im projekt, początek rezydencji, 
jej trwanie I zakończenie. Podkreślali oni 
również znczenie czasu po zakończeniu 
rezydencji:  konstruowanie gry L’Illa de 
Campclar oraz otwarcie wystawy na osiedlu. 
Chciałam, aby dzieci i rodzice wskazali, co dał 
im projekt Ekspedycje, jako że, najpewniej 
nieświadomie, projekt ten osadził się w ich 
pamięci. Zaprezentuję dokumentacja wizualna 
wypowiedzi dzieci i ich rodzin. 

The Before, During and After – working with 
children and their families

I will examine how the children and families 
from the Centre Obert of the Fundacio Casal 
l’Amic (Tarragona) experienced the residence 
during the Expeditions project and reflect 
on the artistic and scientific productions 
of the educators and on the work of the 
documentary maker, both as an active part of 
the interventions and as subjects of study. I also 
reflected with them on the different moments 
they experienced: the first contact, when the 
project was explained to the families and the 
children; the beginning of the residencies; the 
experiences of production and completion. The 
time after the residencies was also highlighted: 
during the construction of the L’Illa de 
Campclar game and the day of the exhibition’s 
inauguration in the neighbourhood. I wanted 
children and families to think about and point 
out what Expeditions had given them, because, 
probably unconsciously, this project has been 
sedimented in their knowledge. I will present 
the visual documentation of children and 
families statements.
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Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie 
«Rewiry»

«Rewiry» są interdyscyplinarnym projektem, 
którego podstawowym założeniem jest 
przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się 
mechanizmem zmiany społecznej i realnie 
wpływać na życie mieszkańców miasta. Zadanie 
stawia na obecność wybitnych artystów 
związanych z nurtem sztuki krytycznej w 
defaworyzowanych obszarach miasta. Ich 
realizacje w przestrzeniach miejskich Lublina 
powstały od czerwca do grudnia 2012. Projekt 
jest kontynuowany.

Obecność artystów miała charakter 
rezydencjalny, podczas niej wspólnie z 
mieszkańcami powstały prace wtapiające się w 
krajobraz, będące komentarzem do problemów 
danego miejsca i starające się «odczarować» 
otoczenie. Zadanie odchodzi od formuły 
festiwalu na rzecz procesów i ciągłości zdarzeń 
w przestrzeni miasta. 

Studio of Socially-Engaged Art «Rewiry»

«Rewiry» is an interdisciplinary project, the 
basic premise of which is the belief that art 
and culture can become a mechanism for social 
change and can have a real impact on the lives of 
city residents. The project relies on the presence 
of prominent artists associated with the 
current of art that is critical in disadvantaged 
areas of the city. They created projects in urban 
areas of Lublin during the period from June to 
December 2012. The project is ongoing.

The presence of artists had a resident nature, 
work was created together with the inhabitants 
and blended into the landscape, providing 
comments on the problems of that location and 
trying to «break the spell» of the environment. 
The project is moving away from the festival 
formula to the processes and continuity of 
events in the city.

Aktywista kultury, Centrum Kultury (Lublin / Polska)
Culture activist, Centrum Kultury (Lublin / Poland)

Koordynator i pedagog, GRPAS (Rennes / Francja)
Coordinator and pedagogue, GRPAS (Rennes / France)

szyMon pietrasieWicz anne-catherine pivard

Pedagog: profesjonalny partner czy dostawca 
usług?

Opowiem o działalności GRPAS (Grupy Edukacji 
Społecznej i Animacji z Rennes) kontynuującą 
tradycję „edukacji powszechnej” oraz ekonomii 
społecznej i ludzkiej, z misją solidarności, 
łączenia kultur i edukacji obywateli. Rolą 
GRPAS w projekcie Ekspedycje było ułatwianie 
spotkań pomiędzy badaczami, artystami, 
dziećmi oraz rodzinami. Nasza wiedza o 
mieszkańcach i okolicy pomogła badaczom 
wtopić się w środowisko i zachęcała do spotkań 
i wymiany doświadczeń. GRPAS była także w 
stanie zaproponować narzędzia edukacyjne 
umożliwiające dziecku stanie się uczestnikiem 
tych ekspedycji. Od początku pedagog miał rolę 
odmienną od roli innych badaczy, częściowo 
ponieważ jego praca była zaplanowana jako 
kolektywna a nie indywidualna. Jego rolą 
było zagwarantowanie, że interakcje między 
artystami, badaczami i mieszkańcami nie 
będą jednostronne. Celem tej prezentacji jest 
postawienie pytań o praktyki analityczne 
pracownika socjalnego i o to, do jakiego stopnia 
pedagog może kwestionować swoje własne 
praktyki bez doświadczeń z rezydencji w innych 
krajach partnerskich. 

Pedagogue: professional partner or service 
provider?

This speech will include a presentation of GRPAS 
(Social Education and Animation Group from 
Rennes), in its current functioning, following 
the tradition of “popular education” and social 
and human economy, providing solidarity, 
interculturality and citizen training. The role 
of the GRPAS in the Expeditions project was to 
facilitate the encounters between researchers, 
artists and children but also with families. 
Our knowledge of the inhabitants and the 
area had to help the explorers’ immersion and 
encourage different encounters and exchanges. 
The GRPAS was also able to propose education 
tools in order to enable a child to be an actor 
of these expeditions. From the beginning, the 
pedagogue did not have the same role as the 
other explorers, partly because his work was 
planned as a collective one and not as a personal 
one. “His role was to guarantee that the 
interactions between artists, researchers and 
inhabitants were not one-way relationships. 
This presentation will question the practices 
analysis of the social worker and to what extent 
the pedagogue can question his own practices 
without experiencing residences in the other 
partner countries” This presentation will 
question the practices analysis of the social 
worker – the pedagogue as an expert of this 
territory is not going to influence the other 
partner countries.
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UWIKŁANIE

Przekaz pozbawiony odbiorcy traci sens. Sztuka 
tworzona do szuflady dusi się, dlatego artyści 
za wszelka cenę dążą do skonfrontowania 
swojej wizji ze światem. Jednym z najbardziej 
egalitarnych kanałów dystrybucji sztuki jest 
ulica. Jednakże artysta decydujący się wyjść «na 
miasto» musi być świadomy tego, że wplątuje 
się w pajęczynę zależności i zasad, które rządzą 
tą przestrzenią. Każdy kawałek miasta to czyjeś 
terytorium, na które można dokonać inwazji 
lub spróbować pozyskać sobie przychylność jego 
włodarzy. Chcąc być w zgodzie z prawem trzeba 
przebrnąć przez gąszcz paragrafów, zanim 
osoby/organy mające lub uzurpujące sobie 
prawo do tego kawałka miasta powiedzą «tak». 
Z drugiej strony działanie nielegalne wiąże się 
z poważnymi sankcjami prawnymi, jeśli twórca 
zostanie przyłapany na gorącym uczynku.

To jaką drogę wybierze artysta zależy tylko od 
niego. Skupiając się na warstwie wizualnej 
tkanki miejskiej można dostrzec efekty tych 
wyborów. Są tu zarówno wielkoformatowe 
murale jak i wszędobylskie tagi czy vlepki a 
legalne sąsiaduje z nielegalnym. Za każdą 
z tych prac kryje się proces i ludzie. Twórca 
uliczny nie działa w próżni, jego akcje wywołują 
reakcję łańcuchową o skutkach trudnych do 
przewidzenia, mają wpływ na życie innych 
użytkowników przestrzeni publicznej. Bazując 
na konkretnych przykładach przyjrzymy się 
kulisom akcji ulicznych, strategiom artystów, 
środowisku w jakim przyszło im działać i 
relacjom ze społecznościami lokalnymi.

INVOLVEMENT

A message without a recipient loses its 
meaning. Art that is created and put in a drawer 
suffocates, so artists seek at all costs to pitch 
their vision against the world. The street is one 
of the most egalitarian distribution channels 
for art. However, an artist who decides to go 
«to town» must be mindful that he will get 
caught up in a web of relationships and rules 
that govern this space. Each piece of the city is 
someone’s territory, and one can either invade 
it or try to win the favour of its rulers. In order 
to be in compliance with the law, one has to 
wade through a maze of clauses before people/
bodies that have or usurp the right to that piece 
of the city say «yes». On the other hand, an 
illegal act results in serious legal penalties if the 
creator is caught in the act.

Thus, the path chosen by the artist depends 
solely on him or her. Focusing on the visual 
urban fabric, one can see the effects of these 
choices. There are both large murals and 
ubiquitous tags and stickers, and the legal 
borders the illegal. Behind each of these works 
there is a process and the people. A street artist 
does not operate in a vacuum; his actions cause 
a chain reaction with consequences that are 
difficult to predict, and they have an impact on 
the lives of other users of the public space. Based 
on specific examples, let us look behind the 
scenes of street actions, the strategies of artists, 
the environment in which they happen to work 
and their relations with local communities.

Artysta wizualny, Vlep[v]net (Warszawa / Polska)
Visual artist, Vlep[v]net (Warsaw / Poland)

Historyk sztuki, Uniwersytet Rennes 2 (Rennes / Francja)
Art historian, University of Rennes 2 (Rennes / France)

goro denis briand

Wymażmy w naszych pracach słowa 
„społeczny” i „społeczeństwo”. Krytyczne 
podejście do niektórych praktyk 
artystycznych nazywanych „społecznymi”. 

W kronice magazynu “Les Inrockuptibles” z 
1995 roku, francuski pisarz Michel Houellebecq 
wyraził swoją raczej krytyczną opinię o sztuce 
współczesnej i żal mu było “Josepha Beuysa 
oraz jego pełnej hojności propozycji”. Dodał, 
że w sztuce współczesnej, świadectwo skupione 
na naszych czasach cechuje się rujnującą 
nerwy dokładnością. Komentarz ten zawiera 
krytykę kierowaną regularnie pod adresem 
sztuki współczesnej: to nostalgia za czasami, w 
których Sztuka pełniła jawną i uznaną funkcję 
w przestrzeni miasta.
Proponuję zmianę pierwszej propozycji tematu 
„Sztuka w pracy społecznej” i jego zmianę 
na „Zagadnienie społeczne w praktykach 
artystycznych” oraz odrzucenie krytyki faktu, 
że niektóre prace artystyczne odwołują się do 
pojęć socjologicznych. Szczególnie w kontekście 
zaangażowanych projektów artystycznych 
inspirowanych słownictwem wywodzącym 
się z działalności politycznej, współpracy z 
organizacjami humanitarnymi lub tych, lub 
takim, które naśladuje albo parodiuje procedury 
i funkcje społeczne.
W odniesieniu do prac i praktyk, takich 
twórców jak Vibeke Tandberg, Pedro Reyesa, 
Alfredo Jaara I Atelier van Lieshout, którzy 
bezpośrednio zajmują się fundamentalnymi 
pytaniami społecznymi, chciałbym przybliżyć 
niektóre kwestie dotyczące funkcji i natury dzieł 
sztuki oraz tożsamości ich autora w kontekście 
społecznym.
Sztuka sama w sobie jest „produktem 
społecznym”. Jeżeli ktoś jest zainteresowany 
wcieleniem w czyn relacji między sztuką i 
interakcjami społecznymi, nie może ignorować 
dyskursu wyjaśniającego w sposób teoretyczny 
głównego aspektu rzeczywistości, jakim jest 
„świat społeczny”. Konfrontacja sztuki z 
poglądami steoretyzowanymi przez nauki 
społeczne będzie tematem drugiej części mojego 
wystąpienia.

Let’s delete from our works the words 
«social» and «society». Critical approaches 
on some artistic practices called «social»

In a chronicle for “Les Inrockuptibles” magazine 
in 1995, the French writer Michel Houellebecq 
was rather critical about contemporary art and 
regretted «Joseph Beuys and his proposals full 
of generosity». He added that in contemporary 
art, the testimony focused on our time is of 
a nerve-wracking precision. This comment 
contains a critic regularly addressed to the 
contemporary art forms: the nostalgia of a 
time when Art had an explicit and recognized 
function within the city.
The proposal wishes to reverse the first 
proposition «Art in social work» in the «Social 
issue in the art practices», and the criticism 
that some art works address to the sociological 
concepts. Particularly in the context of artistic 
approaches engaged, inspired by vocabulary 
devoted to political action, working in 
conjunction with humanitarian organizations, 
or which imitate or parody the procedures and 
social functions.
With reference to works and practices such as 
that of Vibeke Tandberg, Pedro Reyes, Alfredo 
Jaar and Atelier van Lieshout, who deal directly 
with fundamental social questions, I would like 
to approach some issues about the function and 
the nature of art work and the identity of its 
author in the social context.
Art is itself a «social product». If one is interested 
in putting in practice relations between art 
and social interactions, one can not ignore 
the register which explains theoretically the 
main field of reality : «the social world». The 
art confrontation with views theorized by the 
social sciences will be the second part of my 
paper.



32 33

DOBRA PRZEMOC

Działania artystyczne w przestrzeni publicznej 
to najczęściej dobra przemoc. Przemoc 
rozumiemy tu tak jak opisuje ją architekt i 
urbanista Krzysztof Nawratek w książce Hole in 
the Whole* – jako neutralne narzędzie jakim 
mogą posługiwać się różne grupy mieszkańców 
miasta po to by, w dobrej często wierze, uzyskać 
efekty pożądane przez siebie i definiowane 
jako dobre. Trzeba więc powiedzieć szczerze, że 
nawet jeśli w naszych działaniach odnosimy 
się do wątków społecznych, to robimy to nie 
jak aktywiści-działacze, ale jak artyści – nie 
wchodzimy głęboko w lokalne problemy, 
rozpoznajemy je na tyle, by móc zauważyć 
zjawisko specyficzne, ale też na tyle uniwersalne, 
by reprezentowało pewien problem zrozumiały 
przez mieszkańców innych miast. Na tym tle 
prezentujemy pracę artystyczną, która nie 
daje odpowiedzi, nie daje rozwiązania – wręcz 
przeciwnie, niejako „dogęszcza” atmosferę, 
będąc zachętą do samodzielnej pracy widzów, 
mieszkańców, jej przypadkowych odbiorców.
Działania artystyczne w przestrzeni publicznej 
często spotykają się z niechęcią, wrogością, 
najczęściej są po prostu tolerowane, a w 
najlepszym razie stają się ważne dla jakiejś części 
użytkowników przestrzeni, w której zostały 
umieszczone – choć dzieje się to najczęściej z 
powodów zaskakujących dla autora lub autorki 
pracy artystycznej, nie będących ich intencją, 
niezamierzonych. 
Jak więc pozarządowa organizacja kulturalna, 
w swej naturze niestabilna i o płynnej 
charakterystyce, pracująca w rytmie 
projektowym, niezdolna do długotrwałego 
zaangażowania się w pracę nad rozwiązaniami 
problemów istniejących w życiu konkretnych 
społeczności lokalnych, może być pożyteczna? 
Na pewno nie przez fałszywe umieszczanie 
się na pozycji, której nie zajmuje, nie przez 
przypisywanie sobie umiejętności, których nie 
ma.

GOOD VIOLENCE

Artistic activities in the public space are usually 
a good violence. What we mean by violence? 
As an architect and urban planner Krzysztof 
Nawratek describes it in the book Hole in the 
Whole*: it’s a neutral tool which can be used by 
different groups of residents of the city when 
they want to, often in good faith, and which 
can get their desired effects defined as good. 
We must therefore say honestly that even if 
our actions refer to social topics, we’re not like 
activists, but like artists - we do not go deep into 
local problems, we recognize them enough to 
be able to observe a specific phenomenon, but 
also versatile enough to represent a problem 
understood by residents of other cities. At such 
background, we present the work of art that does 
not answer questions, neither gives a solution - 
on the contrary, it «densifies» atmosphere and 
encourages to independent work for spectators, 
residents, its casual audience.
Artistic activities in public spaces are often 
faced with resentment, hostility, most are 
simply tolerated and at best become important 
for some of the users of the space in which 
they are located - but it happens most often for 
surprising reasons, unintended by the author.
So how can a non-governmental cultural 
organization, unstable and fluid in its nature 
or characteristics, working in the rhythm of 
projects, unable to long-term participation in 
working on solutions to the existing problems in 
the life of a specific community, be useful after 
all? Certainly not by taking a false position, by 
assigning the skills that it does not have.

Kuratorka, Fundacja Bęc Zmiana (Warszawa / Polska)
Curator, Fundation Bęc Zmiana (Warsaw / Poland)

bogna ŚWiątkoWska
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International Seminar organized by the Institute of 
Polish Culture (University of Warsaw), GPAS Praga-

Północ, The Museum of Wola. City Lab, a branch of 
the Historical Museum of Warsaw

and L’âge de la tortue

expeÐition
in the space
of the city
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