
Wczoraj, dziś i jutro. 
Sztuka w przestrzeni publicznej 

Już od czasów starożytnych w miastach na całym świecie tworzono takie dzieła sztuki, któ-
re mógł podziwiać każdy. Umieszczano je na placach, budynkach, drogach, najczęściej przy 
świątyniach i innych ważnych obiektach. Zatem sztuka pojawia się w przestrzeni wspólnej 
od najdawniejszych czasów. I tak jest do dziś. O tym, jak ważną pełni funkcję, można się 
przekonać, gdy wyobrazimy sobie, że w Gdańsku nagle znika fontanna Neptuna! Na szczę-
ście fontanna trwa już prawie od czterech wieków i zdobi nasze miasto, będąc jego wizu-
alnym symbolem. W gdańskiej przestrzeni publicznej powstają także nowe dzieła sztuki  
i może się zdarzyć, że któreś z nich będzie kiedyś znane w całym kraju tak dobrze, jak wspo-
mniana figura Neptuna.
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Quiz
1  Król Jan III Sobieski z gdańskiego pomnika ma na sobie 

historyczny strój o nazwie:

a) żupan

b) mundur

c) surdut

2  Najcenniejszą i najbardziej znaną gdańską rzeźbą jest fontanna 

Neptuna. Figura przedstawia mitologicznego boga:

a) jezior i rzek

b) mórz i oceanów

c) błyskawic i piorunów

3  Gdańska Galeria Miejska wraz z Instytutem Kultury Miejskiej or-

ganizuje festiwal Narracje. Która edycja festiwalu odbędzie się  

w 2021 roku?

a) ósma

b) dziesiąta

c) dwunasta

4  Powstająca nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej będzie 

nosić nazwę odnoszącą się do historycznej zabudowy. Jaką?

a) Kunszt Wodny

b) Stacja Pomp

c) Wasserkunst

5  CSW Łaźnia posiada dwie siedziby i obie mieszczą się w histo-

rycznych, zabytkowych budynkach. Pierwsza, ulokowana na 

Dolnym Mieście, to dawna miejska łaźnia, druga – w Nowym 

Porcie, była kiedyś: 

a) zbrojownią

b) karczmą

c) łaźnią

Czy wiesz, że...?
Pomnik króla Jana Sobieskiego powstał we Lwowie i tam był 

eksponowany do 1950 roku. Kiedy Lwów stał się częścią Ukrainy, 

podjęto decyzję o przeniesieniu pomnika. Ubiegały się o niego 

aż trzy miasta: Kraków, Wrocław i Gdańsk, ale ostatecznie 

pomnik stanął na Targu Drzewnym w Gdańsku.

W czasie II wojny światowej fontanna Neptuna została zdemon-

towana i ukryta. Po wojnie udało się ją odnaleźć i ponownie 

uruchomić w 1954 roku. Niestety niektóre elementy zaginęły 

i należało je uzupełnić. Nowy trzon według projektu Tadeusza 

Godziszewskiego wykonał Zacheusz Pypeć, a nowy trójząb  

– Stanisław Goździelewski. Elementy ogrodzenia wraz z orłami

i herbami z bramek odtworzył Stanisław Nowakowski. Cała

fontanna przeszła generalny remont w latach 2001–2012,

dzięki czemu możemy podziwiać przywróconą kolorystykę

czaszy fontanny.

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Pomnik Jana III Sobieskiego, pocztówka, wyd. L. Propsta, Lwów, 1908,
źródło: muzeumpomorza.pl



Dzieła sztuki można znaleźć nie tylko w muzeum czy w galerii. 

Bywa, że wystarczy wyjść przed dom, żeby zobaczyć rzeźbę, 

pracę malarską lub instalację artystyczną. Miejsca dostępne dla 

wszystkich, takie jak ulice oraz miejsca użyteczności publicznej 

typu szkoły, urzędy, instytucje, nazywamy miejscami publicz-

nymi. Właśnie w przestrzeni publicznej najłatwiej napotkać 

dzieła sztuki. W dawnych czasach sztuka była umieszczana 

przede wszystkim w najbardziej reprezentacyjnych punktach 

w mieście – głównie na placach przed gmachami, w których 

znajdowały się siedziby władz lub świątynie. W związku z tym 

prace artystyczne przedstawiały panujących władców, waż-

nych duchownych, a także ilustrowały wątki religijne. Rzeźby 

ukazywały na przykład władcę na koniu, wodza z orężem czy 

króla na tronie i najczęściej były ustawiane na bardzo wysokich 

postumentach, żeby podkreślić znaczenie danego miejsca oraz 

przedstawianej postaci. Dzięki temu mogły być podziwiane przez 

duże grupy, a jednocześnie budziły szacunek dla portretowanej 

osoby. Niekiedy dzieło sztuki stanowiło element budynku. Niemal 

każdy zabytkowy pałac ma rzeźbione zdobienia – zazwyczaj są 

to mniejsze dekoracje takich elementów, jak okna czy drzwi, ale 

zdarzają się również pełnowymiarowe rzeźby znajdujące się na 
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dachach, filarach, balustradach. Także wiele mniej okazałych 

budynków może się poszczycić wspaniałymi zdobieniami, nie-

kiedy wykorzystywane są też techniki malarskie. Znakomitym 

miejscem do eksponowania sztuki są fontanny miejskie. Wielu 

z nas lubi w letnie dni podziwiać malowniczo tryskające z fon-

tanny strumienie wody. Uroku całości przydają wyrzeźbione 

fantastyczne postaci lub zwierzęta. Sztuka w mieście może 

służyć upamiętnieniu ważnych wydarzeń lub postaci, może 

stanowić element zdobiący dane miejsce, ale może również 

pełnić dodatkowo funkcję użytkową, czyli być jednocześnie 

czymś, czego można użyć, jak np. rzeźba-ławka, która służy do 

siedzenia, ale jest także dekoracją. W wielu miejscach Gdańska 

znajdziemy sztukę w przestrzeni publicznej, i to zarówno tę 

dawną, jak i bardzo nowoczesną. 

Spacer warto rozpocząć na Targu Drzewnym przed pomnikiem 

króla Jana III Sobieskiego. Pomnik autorstwa Tadeusza Barącza 

powstał w 1898 roku we Lwowie w celu upamiętnienia dwusetnej 

rocznicy bitwy pod Wiedniem. Jest to tak zwany pomnik konny 

– przedstawia króla siedzącego na koniu. Król unosi trzymaną

w dłoni buławę i zamaszystym gestem wskazuje przestrzeń

przed sobą. Dynamiczna figura oddaje pozę dumnego wodza

Widok Długiego Targu ze Studnią Neptuna, wyd. Arnold Stelzer Kraków, 1935–1949, 

źródło: Muzeum Gdańska
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prowadzącego lud do zwycięstwa. Monument został odlany 

z brązu i znajduje się na kamiennym cokole. W 1950 roku przywie-

ziono go z Lwowa do Warszawy, a stamtąd w 1965 roku trafił do 

Gdańska. Jest jednym z najstarszych i najcenniejszych pomników 

w Gdańsku. Umieszczono go na Targu Drzewnym, gdzie wcze-

śniej stał Pomnik Pruskich Zwycięstw. Wraz ze zmianą pomnika 

dokonała się inna, symboliczna zmiana: miasto przestało być 

pruskie, a stało się polskie. Pod pomnikiem Sobieskiego gdań-

szczanie gromadzą się podczas obchodów ważnych uroczystości 

i w momentach znaczących dla historii miasta. Dzieje się tak od 

czasu strajku robotników stoczniowych w 1970 roku. Tłum udał 

się pod pomnik króla Sobieskiego i tam właśnie padły pierwsze 

strzały w stronę demonstrantów. To w tym miejscu obchodzone 

są takie święta, jak Święto Niepodległości czy Konstytucji 3 maja. 

Mimo że historycznie postać króla nie ma nic wspólnego z tymi 

wydarzeniami, symboliczna wartość pomnika, przywołująca po-

czucie wolności, niezależności, a także wspólnoty, zadecydowała 

o tym, że właśnie tutaj obchodzone są ważne rocznice. W ten

sposób to, co wydarzyło się w przeszłości, ma symboliczny wpływ

na teraźniejszość i przyszłość. Dopóki będziemy pamiętać, co

symbolizuje pomnik Jana III Sobieskiego i jakich wydarzeń był

„świadkiem”, dopóty będzie on kształtował poczucie wspólnoty

i tożsamość gdańszczan. Trudno wyobrazić sobie, że figura ta

mogłaby zniknąć z krajobrazu Gdańska.

Od pomnika Jana III Sobieskiego przejdźmy w stronę uli-

cy Szerokiej, gdzie pod numerem 34/35 mieści się siedziba

Gdańskiej Galerii Miejskiej. Przed wejściem do kamienicy, na

przedprożu, znajduje się wykonana z brązu nowoczesna rzeź-

ba, przedstawiająca ogromną dłoń, która trzyma rybę. Praca

nosi tytuł Wielki Turbot Pochwycony, a jej autorem jest pa-

tron tego oddziału Gdańskiej Galerii Miejskiej – Günter Grass,

postać bardzo ważna dla miasta. Grass był pisarzem, poetą

i rzeźbiarzem narodowości niemiecko-kaszubskiej, w 1999

roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

W Gdańsku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa

Uniwersytetu Gdańskiego za wybitną twórczość literacką oraz

wkład w polsko-niemieckie pojednanie, a Rada Miasta przy-

znała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Jedną z jego najbardziej znanych powieści jest Blaszany bębe-

nek, stanowiący część Trylogii gdańskiej. Rzeźba, która zdobi 

wejście do galerii, została uroczyście odsłonięta w 2014 roku 

przez samego autora w towarzystwie prezydenta miasta Pawła 

Adamowicza i dyrektor GGM Iwonę Bigos. Wydarzenie uświet-

niło trwający właśnie festiwal o nazwie Grassomania, którego 

pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku. Festiwal jest elementem 

działalności kulturalnej GGM w przestrzeni publicznej. W jego 

ramach organizowane są między innymi gry miejskie, spacery 

tematyczne z przewodnikami, otwarte konkursy dla artystów. 

Oferta wydarzenia jest bardzo szeroka i warto śledzić jego pro-

gram. Działalność Gdańskiej Galerii Miejskiej obejmuje również 

festiwal o nazwie Present Performance, także odbywający się 

poza budynkiem instytucji – w urokliwej nadmorskiej dzielnicy 

Brzeźno. Jest to wydarzenie poświęcone nowoczesnej dziedzi-

nie sztuki – performance’owi. Na czym polega performance? 

Działania performatywne artystów przypominają niekiedy oso-

bliwe przedstawienie teatralne, w którym jedynym aktorem jest 

artysta, czasami przebrany w jakiś kostium, wykonujący gest 

lub czynność nawiązujące do podejmowanego przez artystę 

tematu. Jeden z najbardziej znanych polskich performance’ów 

wykonał Tadeusz Kantor w 1967 roku, a był to słynny Koncert 

morski. W trakcie wydarzenia mężczyzna ubrany we frak, sto-

jąc na schodach ustawionych w morzu, dyrygował falami, tak 

jakby od niego zależał rytm szumu morza. Podczas występu 

nagle rozlegał się głośny warkot silników i syren alarmowych, 
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Festiwal Narracje 2019, performance i instalacja site-specific Wiadukt – Łącznik, 

autorzy: Mateusz Kowalczyk, Michał Mioduszewski, fot. Bogna Kociumbas
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zakłócający pracę morskiego dyrygenta. W tym momencie ten 

przerywał dyrygowanie i zaczynał obrzucać widownię rybami, 

które miał w dużym wiadrze. Wydarzenie odbyło się w Łazach 

koło Koszalina i przeszło do historii polskiej sztuki performa-

tywnej. Również w Gdańsku co roku podczas festiwalu artyści 

zaskakują widzów swoimi pomysłami. Być może spacerując 

w stronę plaży w Brzeźnie, natraficie na osobę zachowującą się 

w niezwykły sposób. Warto wtedy przystanąć i zastanowić się, 

co artysta chce nam przekazać.

W niedalekiej przyszłości powstanie kolejny oddział Gdańskiej 

Galerii Miejskiej o nazwie Dom Chodowieckiego i Grassa. 

Instytucja będzie się mieściła w zabytkowym kompleksie budyn-

ków dawnego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej 

6 i 8. Będą się tam odbywać wystawy, spotkania i dyskusje, 

rezydencje artystyczne i literackie oraz różnorodne warsztaty 

i zajęcia dla odbiorców w każdym wieku w ramach edukacji kul-

turowej. Już niedługo dzięki nowej placówce instytucji kultury 

ta część miasta znacznie się ożywi.

Od miejskiej galerii kierujemy się w stronę najważniejszej i naj-

cenniejszej rzeźby w Gdańsku – fontanny Neptuna. Dawniej w tym 

miejscu prawdopodobnie znajdowała się studnia. Fontanna zosta-

ła uruchomiona w 1633 roku, a jej autorami byli Abraham van den 

Block i Peter Hausen. Mitologiczny władca trzyma trójząb, symbol 

jego panowania nad żywiołem morskim, u jego stóp widzimy dwa 

mitologiczne zwierzęta: hippokampy, czyli pół konie, pół ryby. 

Oprócz charakterystycznej figury Neptuna na fontannę składa 

się czasza basenu i cokół z górną misą, na którym posadowiona 

jest figura. Dzieło otacza dekoracyjna krata z czterema furtkami, 

na których znajdują się herby Polski i Gdańska. Fontanna zdołała 

przetrwać wojenną zawieruchę, ponieważ została zdemontowana 

i ukryta w Parchowie, w okolicach Bytowa. Po wojnie powróciła 

na swoje miejsce i przywrócono jej wszystkie elementy, m.in.

trójząb i kratownice z polskimi herbami. Dziś rzeźba Neptuna 

jednoznacznie kojarzy się z Gdańskiem zarówno mieszkańcom, 

jak i gościom z kraju i z zagranicy. Jest symbolem miasta, bez 

którego trudno wyobrazić sobie Główne Miasto i ulicę Długi Targ. 

Tym samym stała się częścią tożsamości mieszkańców. I nawet 

w odległej przyszłości, gdy w Gdańsku powstaną futurystyczne 

wieżowce, a po niebie sunąć będą taksówki-drony, fontanna 

Neptuna będzie trwać w niezmienionej formie.

Tuż obok słynnej fontanny znajdują się najbardziej reprezentacyj-

ne budynki, takie jak Dwór Artusa, Złota Kamienica czy Zielona 

Brama. W bardzo bliskim sąsiedztwie – przy ul. Długi Targ 39/40 

– swoją siedzibę ma również Instytut Kultury Miejskiej, powstały

w 2012 roku. Zadaniem IKM-u jest ożywienie kulturalne miasta za

sprawą projektów obejmujących cały Gdańsk. Instytucja kieruje

swoje działania do mieszkańców różnych dzielnic Gdańska, a są

to np. tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty,

warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia, akcje miejskie i spa-

cery z przewodnikami. IKM wydaje własne publikacje, jest także

organizatorem wielu festiwali, m.in. festiwalu Europejski Poeta

Wolności, festiwalu malarstwa monumentalnego Monumental Art

na Zaspie. W latach 2008–2015 realizował cykl weekendowych

akcji miejskich o nazwie Streetwaves. W ramach wydarzenia

w różnych dzielnicach miasta odbywały się koncerty, działania

artystyczne i spotkania z twórcami. Celem akcji było dotar-

cie z wydarzeniami kulturalnymi do mieszkańców wszystkich

dzielnic Gdańska, również tych położonych z dala od centrum.
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Mural m-city na Zaspie, autor: Mariusz Waras, fot. Bartosz Bańka
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Wraz z Gdańską Galerią Miejską IKM organizuje jedno z najsłyn-

niejszych w Trójmieście wydarzeń artystycznych w przestrzeni 

publicznej – festiwal Narracje. Co roku ogłaszany jest konkurs na 

kuratora kolejnej edycji. Kurator to osoba odpowiedzialna za treść 

wydarzenia i dobór artystów. W 2020 roku kuratorami Narracji 

zostali Karina Kottová i Piotr Sikora, edycja nosiła tytuł „Gdańsk 

2080. Kongres Futurologiczny”. Temat miał zachęcić artystów 

do stworzenia pozytywnych wizji przyszłości Gdańska. Niestety 

z powodu pandemii wciąż czekamy na to wydarzenie. Liczymy, 

że w listopadzie 2021 roku będziemy mogli dowiedzieć się, jak 

prezentuje się Gdańsk przyszłości w wizjach współczesnych 

artystów, i będziemy mogli zobaczyć dzieła sztuki na ulicach 

Dolnego Wrzeszcza.

Przechadzając się ulicami Głównego Miasta, w szczególności 

Ogarną i Szeroką, łatwo zauważyć, że sztuka widniejąca na 

fasadach kamienic różni się nieco od tej znajdującej się choćby 

na kamienicach przy ul. Długiej. Dekoracje są na ogół skrom-
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niejsze, bardziej minimalistyczne i o stonowanej kolorystyce, 

a wykonane malarstwo jest bardziej nowoczesne. Otóż w ramach 

projektu Gdańskie Fasady OdNowa na starych i zaniedbanych 

elewacjach kamienic pojawiają się nowe, barwne malowidła, 

nawiązujące do historii budynków, na których się znajdują, lub do 

historii miasta i jego bohaterów. Zaproszeni do projektu artyści 

wykorzystują nie tylko malarstwo, ale również techniki takie 

jak ceramika. Warto się trochę natrudzić, by znaleźć wykonane 

z ceramiki psy odpoczywające przy oknach jednej z odnowionych 

kamienic czy ryby przepływające między kondygnacjami. Warto 

też przyjrzeć się malowidłom na budynkach przy ul. Ławniczej 

3/4/5, ozdobionym w bardzo nietypowy sposób – znajdujący się 

tu mural przypomina odbity szablon, którego wzór nawiązuje 

do portowo-przemysłowego charakteru miasta. Autorem tego 

dzieła jest streetartowiec Mariusz Waras, znany również jako 

m-city, realizujący swoje prace przede wszystkim w przestrzeni

publicznej i często posługujący się techniką szablonu i muralem.

Festiwal Streetwaves 2015, pokaz filmu Wielka ekstaza snycerza Steinera, reż. Werner Herzog, fot. Bogna Kociumbas
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M-city jest też autorem słynnego muralu na gdańskiej Zaspie,

przedstawiającego latający zeppelin. Co ciekawe, praca ta

jest częścią kolekcji malarstwa monumentalnego Instytutu

Kultury Miejskiej.

Z Głównego Miasta skierujmy się w stronę Dolnego Miasta, urok- 

liwej dzielnicy położonej tuż obok tłocznego centrum. Tu przy

ulicy Jaskółczej 1 znajduje się zabytkowy budynek miejskiej łaźni,

który obecnie pełni funkcję miejskiej instytucji kultury – Centrum

Sztuki Współczesnej Łaźnia. W obiekcie prezentowana jest sztu-

ka współczesna w wykonaniu artystów z Polski i z zagranicy.

Aby jednak dostać się do Łaźni, trzeba przejść pod wiaduktem

przy ulicy Szopy, a tam napotykamy zaskakujący widok. Pod

wiaduktem zakleszczona jest duża ciężarówka. Czy ktoś tak

nieudolnie wjechał? Ależ skąd! Ciężarówka jest dziełem sztuki

wykonanym przez Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica w 2008 roku.

Zabawne ulokowanie ciężarówki było zaledwie pretekstem do

stworzenia pod wiaduktem przestrzeni na warsztaty, zajęcia

i różnorodne wydarzenia kulturalno-artystyczne. Wszystkie

one mogą się odbywać w jej naczepie oraz przed nią. Galeria

zewnętrzna nosi nazwę LKW Gallery i działa nieprzerwanie od

momentu uruchomienia. Sam wiadukt także przykuwa uwagę,

ponieważ jest obłożony połyskującymi blachami, w których

można się przejrzeć. To również praca artystyczna. Nosi tytuł

Niewidzialna brama i została zaprojektowana przez Front Studio.

Lustrzana powierzchnia ma wywoływać wrażenie, że dzielący

dwie dzielnice wiadukt znika, a odbija się w nim otaczająca

zieleń oraz płynąca obok Motława. Wieczorem dodatkowo na

powierzchni pracy odbija się żółte światło płynące z małych

punktów umieszczonych na kamienistej plaży pod wiaduk-

tem. To kolejne dzieło sztuki! Instalację artystyczną pod nazwą

Krople bursztynu wykonali Fred Hatt i Daniel Schlaepfer. Na

dzieło składają się przezroczyste kamyki z masy żywicznej

z wbudowanym systemem oświetlenia ledowego, które mają

przypominać bardzo duże bursztyny. Emitowane przez nie

światło pulsuje w rytmie ludzkiego oddechu. W żywicy zatopione

są współczesne przedmioty codziennego użytku, np. telefon

komórkowy, klucze, są tam uwięzione niczym owady w bursz-

tynach. Wszystkie wymienione prace oraz wiata przystanku

tramwajowego przy Akademii Muzycznej to przykłady sztuki

nowoczesnej przeznaczonej do przestrzeni publicznej powstałe

w konkursie „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”. Tworząc 

je, artyści zastanawiali się, jak przechodnie będą reagować na 

ich prace i czy mogą one w jakiś sposób przydać się w mieście. 

Niewykluczone, że za jakiś czas pojawią się na Dolnym Mieście 

w Gdańsku kolejne dzieła sztuki.

By wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała w przyszłości sztuka 

w przestrzeni Gdańska, warto przyjrzeć się istniejącym już pra-

com. Można zauważyć, że artystom bardzo zależy na tym, żeby 

swoją twórczością wspierać tych, którzy z różnych powodów nie 

mają równego dostępu do kultury i nauki. Za pomocą sztuki twór-

cy chcą także zwrócić uwagę na bardzo ważne problemy, takie 

jak zanieczyszczenie naszej planety, bo dbałość o ekologiczny 

styl życia dzisiaj może wpłynąć na lepsze życie całej ludzkości 

w przyszłości. Artyści chcą tworzyć prace mądre i użyteczne. 

Nie zawsze piękno jest u nich na pierwszym miejscu, ale można 

spodziewać się również takich prac. Chcąc odpowiedzieć na py-

Günter Grass, Wielki Turbot Pochwycony II / Butt im Griff II - Großskulptur, 
Gdańska Galeria Miejska
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http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202109/miniatury_sztukamiejska/cz5a.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202109/transkrypcje_sztukamiejska/cz5%20Sztuka%20miejska.docx
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Gdańsk 1997

Günter Grass odsłonił rzeźbę swojego autorstwa, Gdańska 

Galeria Miejska

Jaki będzie Gdańsk w 2080 roku? Odpowiedzi we Wrzeszczu 

Dolnym poszuka festiwal NARRACJE #12, Instytut Kultury 

Miejskiej

Katalog Zabytków Sztuki. Gdańsk Główne Miasto, red. B. 

Roll, I. Strzelecka, cz. 1, Warszawa 2006

Kolekcja Malarstwa Monumentalnego Gdańsk-Zaspa. Przewodnik, 

Jarek Orłowski, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2018

Ławnicza 3/4/5, Gdańskie Fasady Odnowa 

„Panoramiczny Happening Morski” 1967, Cricoteka

Parell L., Gdańszczanie najważniejsze rocznice świętują pod 

Sobieskim. To nasza piękna tradycja. I tak zostanie!

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

narracje.eu 
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  

Esther Stocker, Undercover, instalacja artystyczna powstała w ramach 
Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Anna Szynwelska dzięki uprzej-
mości CSW ŁAŹNIA

tanie, jaka będzie sztuka w przyszłości, trzeba więc zastanowić 

się nad tym, czego będziemy potrzebować. Przestrzeni do spo-

tykania się, kiedy wszystkie spotkania przeniosą się do świata 

wirtualnego? Poradnika, jak prowadzić dialog z innymi ludźmi, 

niekoniecznie tej samej narodowości i kultury? A może innych 

rzeczy? Sztuka zawsze jest gotowa odpowiadać na potrzeby od-

biorców, a jednocześnie odpowiedzi, których udziela, są zazwyczaj 

zaskakujące i nieprzewidywalne. Warto więc śledzić działalność 

takich instytucji, jak Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia czy Instytut Kultury Miejskiej, do których 

zawsze jesteście zaproszeni!
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