
Przyszłość 
miejskich przestrzeni sztuki

To, w jaki sposób odczuwamy otaczającą nas rzeczywistość, możemy wyrazić za pomocą sztu-
ki. Działalność artystyczna w wielu dziedzinach stale się rozwija i stanowi istotny element 
współczesnej kultury. Z łatwością można więc sobie wyobrazić, że nawet w bardzo odległej 
przyszłości wciąż będą powstawać nowe galerie sztuki, sale koncertowe, teatry i inne miej-
sca kultury. Zagadką pozostaje to, jaką formę przyjmie sztuka w przyszłości oraz jak wpisze 
się w krajobraz miasta.
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Quiz
1  Günter Grass jest laureatem jednej z najważniejszych nagród na 

świecie. Jakiej? 

 a) Nagrody Nobla 

 b) Oscara 

 c) Red Dot

2  Przy ul. Mariackiej w Gdańsku znajduje się instytucja kultury. 

Jest to: 

 a) Muzeum Archeologiczne 

 b) Muzeum Morskie  

 c) Muzeum Gdańska

3  Na przedprożu siedziby Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Sze-

rokiej znajduje się rzeźba przedstawiająca rękę, która trzyma 

turbota (rybę). Kto jest autorem rzeźby? 

 a) Daniel Chodowiecki 

 b) Günter Grass 

 c) Hans Memling

4  W miejscu, gdzie powstaje Dom Chodowieckiego i Grassa,  

w XVII wieku mieścił się: 

 a) szpital

 b) dom zdrojowy 

 c) sierociniec

5  W pobliżu Europejskiego Centrum Solidarności znajduje się za-

bytkowa Sala BHP, a obok niej stoi inny zabytkowy obiekt, nawią-

zujący do lat 80. Jest to: 

 a) budka telefoniczna 

 b) bar mleczny 

 c) kiosk

Czy wiesz, że...?
M-City, czyli Mariusz Waras, tworzy murale na całym świecie.  

Kilka jego prac można zobaczyć na budynkach w Gdańsku. W mar-

cu 2022 roku na budynku przy ul. Grunwaldzkiej powstał mural 

jego autorstwa, będący wyrazem wsparcia dla Ukrainy, bohater-

sko broniącej się przed rosyjską agresją. Praca przedstawia żół-

ty napis: „Ukraina walczy”, w języku polskim i ukraińskim, oraz 

serce rozdarte pociskami. Kompozycja jest utrzymana w kolorach 

żółtym i niebieskim, czyli w barwach narodowych Ukrainy. 

W przestrzeni publicznej Gdańska powstało wiele innych prac 

wyrażających wsparcie i solidarność z walczącą Ukrainą, mię-

dzy innymi murale Piotra Jaworskiego „Tuse”, Mateusza Rybki, 

klub2020, Jaya Popa, Vasyla Savchenki.

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami



Kiedy zastanawiamy się nad rozwojem jakiegoś zjawiska, warto 

sobie przypomnieć, jak to zjawisko kształtowało się w przeszło-

ści. Takie informacje mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych 

tendencji lub w konstruowaniu wizji przyszłości. Najwcześniejsze 

świadectwa ludzkiej twórczości możemy znaleźć między innymi 

na ścianach prehistorycznych jaskiń, takich jak Lascaux we 

Francji. Wynika z tego, że sztuka jest elementem ludzkiej kultury 

od tysięcy lat. Może stanowić metodę dokumentacji otaczającego 

nas świata, ale przede wszystkim jest formą ekspresji. 

Dzieła sztuki były często wyrobami luksusowymi, wykonanymi 

z unikalnych i drogich materiałów, takich jak złoto, srebro czy 

kość słoniowa. Oczywiście ceniono w sztuce także sam kunszt, 

czyli umiejętności artystów, a im lepszy był twórca, tym wyższej 

jakości były używane przez niego materiały. Nawet w obrazach 

wykonywanych w różnych technikach malarskich stosowano 

cenne składniki mineralne. Na przykład w renesansie szczególnie 

popularny był barwnik uzyskiwany z minerału lapis lazuli, który 

dawał piękny, niebieski kolor. Był znany i chętnie wykorzystywany 

już w czasach starożytnych, ale poczynając od XII wieku zdobył 

w Europie tak dużą popularność, że osiągał cenę wyższą niż złoto. 

Przykład zastosowania tego barwnika znajdziemy między innymi 

na obrazach Giotta di Bondone. Czy możemy sobie wyobrazić, 

jakiego materiału będą używać artyści w przyszłości? Obecnie 

twórcy coraz częściej korzystają z technologii cyfrowych. Być 
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może dzięki VR (Virtual Reality) będziemy mogli gościć we-

wnątrz obrazów? A może dzieła przybiorą formę hologramów 

i na wystawach będą tworzyć alternatywne przestrzenie, które 

będziemy mogli przemierzać i odkrywać? Współcześni artyści 

wykorzystują techniki i obiekty dobrze nam znane i będące 

w codziennym użytku. Nikogo już nie dziwi, że dziełem sztuki 

może być nawet gra komputerowa.

Zastanawiając się nad sposobem funkcjonowania artystów 

w przyszłości, możemy sięgnąć do prac dawnych twórców 

Gdańska, które będą dla nas pewną wskazówką. A znajdziemy je 

w zbiorach Muzeum Gdańska, szczególnie w dwóch oddziałach: 

Dworze Artusa i Domu Uphagena, oraz w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku. 

Do najbardziej wartościowych zgromadzonych tam prac należą 

dzieła Daniela Chodowieckiego, pochodzące z kolekcji Jacoba 

Kabruna, którą przekazał on na rzecz miasta. Chodowiecki uro-

dził się w 1726 roku w Gdańsku, jednak większość życia spędził 

w Berlinie i to głównie tam tworzył. Do Gdańska powrócił na 

krótko w 1773 roku, a potem jeszcze raz odwiedził miasto w lip-

cu 1780. Artysta jest uznawany za jednego z najwybitniejszych 

gdańskich twórców swojego wieku. O randze jego sztuki świadczy 

fakt, że w 1790 roku Chodowiecki został wicedyrektorem berliń-

skiej Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften 

(Akademia Sztuk Pięknych i Mechanicznych), a od 1797 był jej 

Dom Chodowieckiego i Grassa, źródło: Gdańska Galeria Miejska, fot. Michał Szlaga 

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202205/220430_0113s34-m.mp3
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dyrektorem. Szczególnie znaczące w jego dorobku okazały się 

ryciny, czyli grafiki, które wykonywał na przykład jako ilustracje 

do książek. Często tworzył portrety i sceny z życia codziennego, 

co ciekawe – w swoich ilustracjach nawiązywał do kultury pol-

skiej. Ważną dla dziejów Gdańska pracą Chodowieckiego są jego 

ilustracje z Dziennika podróży do Gdańska, wydanego w Berlinie 

w 1773 roku, przedstawiającego wizerunki gdańszczan oraz ich 

życie codzienne. Ze spuścizny Chodowieckiego zachował się do 

dziś całkiem okazały zbiór, zawierający około czterech tysięcy 

rysunków, dwa tysiące rycin i około trzydziestu obrazów. Jego 

twórczość stała się inspiracją dla wielu artystów, także tych 

działających współcześnie. W 1992 roku słynny gdański pisarz 

Günter Grass założył fundację kulturalną, którą na cześć słynne-

go grafika nazwał: Daniel-Chodowiecki-Stiftung. Celem fundacji 

było między innymi nagradzanie wyróżniających się twórców 

grafiki i rysunku z Polski oraz z Niemiec. 

W Gdańsku trwa budowa Domu Daniela Chodowieckiego 

i Güntera Grassa – instytucji, która w niedalekiej przyszłości 

stanie się nowym oddziałem Gdańskiej Galerii Miejskiej, uloko-

wanym w budynkach dawnego Zespołu Sierocińca przy ulicy 

Sierocej 6–8. Zabytkowy obiekt z XVIII wieku będzie siedzibą 

nowoczesnej instytucji kulturalnej, dostosowanej do oczekiwań 

współczesnych odbiorców. Dom Chodowieckiego i Grassa ma być 

interdyscyplinarny, to znaczy łączący wiele dziedzin twórczych. 

Znajdzie się w nim miejsce na projekty rezydencyjne oraz zajęcia 

warsztatowe, przede wszystkim z zakresu edukacji artystycznej. 

Zgodnie z założeniami powstającej instytucji dużą rolę odgrywać 

będą działania, z których znani byli patroni tego miejsca. Oprócz 

pracowni dawnych technik graficznych i drukarskich oraz pra-

cowni ceramiki będzie tu obecna literatura. W budynku będą się 

odbywać wystawy stałe i czasowe, a także wykłady, konferencje 

oraz wydarzenia plenerowe na scenie letniej. Twórcy instytucji 

wskazali, co będzie najważniejszym wątkiem ich działalności: 

„[miejsce] stanowić będzie przyczynek do zadawania pytań 

o lokalną tożsamość oraz wzajemne oddziaływanie przestrze-

ni miejskiej i ludzi ją zamieszkujących – o to, co dziś dla nas 

ważne, i jakie miejsce w kształtowaniu naszej rzeczywistości 

zajmuje kultura”. Co ciekawe, obiekt zmieni wygląd otaczającej 

przestrzeni, która zostanie uporządkowana i zagospodarowana, 

ma się także pojawić pomnik Daniela Chodowieckiego. Już dziś 

warto wybrać się na ulicę Sierocą, aby przyjrzeć się budynkowi 

i pięknej, zielonej przestrzeni wokół albo wziąć udział w orga-

nizowanych tam wydarzeniach plenerowych.

Ze Starego Miasto kierujemy się w stronę Głównego Miasta. Tam, 

na przedprożu kamienicy przy ulicy Mariackiej 11/13 możemy 

zobaczyć wyrzeźbione w granicie dwie głowy. Jedna z rzeźb to 

z pewnością wizerunek dziewczyny, o czym świadczą wydatne 

usta, mały nosek i oczy w kształcie migdałów. Nieobrobiona 

część kamienia wygląda jak burza włosów, okalająca jej twarz. 

Druga głowa jest nieco mniejsza, wydaje się lekko uniesiona, 

twarz – jakby rozmarzona, z przymkniętymi oczami. Jej rysy są 

zbyt rozmyte, żeby można było stwierdzić, kim była ta postać. 
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Daniel Chodowiecki, akwaforta z serii „Lienhard und Gertrud” Johanna H. 
Pestalozziego, Muzeum Gdańska
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Tajemnicze rzeźby znajdują się w tym miejscu nieprzypadkowo. 

Od 1955 roku mieściła się tutaj pracownia Alfonsa Łosowskiego. 

Artysta, urodzony w 1908 roku w Orkiewiczach (obecnie Białoruś), 

ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. 

Stefana Batorego w Wilnie. Podczas wojny był żołnierzem Armii 

Krajowej w okręgu wileńskim. Po wojnie trafił do Gdańska, gdzie 

osiadł na stałe. Został zatrudniony w pracowni konserwatora wo-

jewódzkiego. Pracował przy rekonstrukcjach rzeźb, zniszczonych 

podczas walk wojennych. Jedną z jego najważniejszych prac było 

zrekonstruowanie figury króla Zygmunta Augusta, która wień-

czyła hełm wieży Ratusza Głównego Miasta. Rzeźbę odtworzono 

zgodnie z ryciną J.K. Schulza z 1872 roku, a następnie posąg 

został pokryty złotem (2,5 kg) w pracowni złotniczej w Gdańsku-

Wrzeszczu. Figura Zygmunta Augusta była ważnym symbolem 

odbudowy miasta, świadczącym także o wielowiekowych związ-

kach Gdańska z Rzeczpospolitą. Łosowski, opierając się jedynie 

na ocalałej dokumentacji fotograficznej, zrekonstruował jeszcze 

wiele innych rzeźb. W roku 1955 rozpoczął indywidualną pracę 

twórczą w swojej pracowni przy ulicy Mariackiej 11/13. Jako 

artysta chętnie posługiwał się granitem, często wykorzystywał 

naturalny kształt kamienia, w który wpisywał swoje dzieło. Jego 

prace możemy zobaczyć w kilku miejscach w Gdańsku – przed 

bazyliką Mariacką stoi rzeźba Marabut, sześć innych rzeźb 

znajdziemy w okolicy hotelu Mercure, w Parku Świętopełka jest 

fontanna Mors, w Parku Oruńskim – zespół rzeźb, a oprócz tego 

są jeszcze dwie rzeźby w Parku Oliwskim i wiele, wiele innych. 

Warto udać się na spacer szlakiem dzieł artysty. Wróćmy jednak 

przed pracownię Alfonsa Łosowskiego, w której działał on do 

1988 roku. Po jego śmierci miała tu powstać izba pamięci, ale 

ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Obecnie obiekt służy 

jako pracownia rzeźbiarska Janusza Dembowskiego. W przyszło-

ści być może w dalszym ciągu będzie pełnić funkcję pracowni 

artystycznej. A może stanie się miejscem spotkań ze sztuką, 

otwartą przestrzenią przeznaczoną na warsztaty? Możliwych 

scenariuszy jest wiele, a każdy równie prawdopodobny.

Kolejny obiekt, któremu warto się przyjrzeć, to budynek przy 

ulicy Szerokiej 108. Obecnie jest opuszczony, ale w 2021 roku stał 

się na krótko siedzibą Radia Total, założonego przez Fundację 

Sztuk Wizualnych Chmura. Fundacja zajmuje się między innymi 

badaniami nad kulturą i sztuką lat 90. oraz archiwami cyfrowymi. 

Radio Total było w istocie radiem festiwalowym, a zarazem ele-

mentem akcji artystycznej, podczas której można było zobaczyć 

wystawę prezentującą historię trójmiejskich artystycznych 

działań radiowych oraz posłuchać autorskich audycji. Co ważne, 

radio naprawdę było dostępne na częstotliwości 91,3 UKF, więc 

można go było posłuchać przez zwykły radioodbiornik. Nadawano 

w nim wywiady, audycje muzyczne i eksperymentalne, z oka-

zji roku Lema można było usłyszeć fragmenty Bajek robotów 

oraz Solaris. Chociaż te działania były tymczasowe, stanowiły 

przykład tego, jak przedsięwzięcia artystyczne mogą odmienić 

przestrzeń nieużytkowaną lub zapomnianą. Lokal znajdujący 

się na parterze tego budynku, dawniej sklep, czeka obecnie na 

swoją nową funkcję. Fundacja Chmura pokazała, w jakim kierunku 

mogą pójść zmiany. Być może powstanie tu przestrzeń dla osób 

zainteresowanych działaniami artystycznymi. Miejsce sąsiaduje 

z pięknym Parkiem Świętopełka i mogłoby pełnić funkcję otwartej 

przestrzeni, dostępnej dla każdego. A jak Wy wyobrażacie sobie 

przyszłość tego obiektu i jego okolicy? Co mogłoby tu powstać? 

Co może nam być potrzebne w najbliższej przyszłości?

Z Głównego Miasta udamy się na Dolne Miasto, a właściwie pod 

wiadukt znajdujący się przy ulicy Szopy. W 2009 roku powstało 

tu dzieło Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica, których projekt 

zwyciężył w konkursie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Do 

2020 roku w tym miejscu organizowano między innymi warsztaty 

dla dzieci i młodzieży, zrezygnowano z nich jednak z powodu 

pandemicznych obostrzeń. By tchnąć w to miejsce nowe życie, 

opiekujące się galerią Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 

rozpoczęło cykl wystaw młodych artystów pod nazwą „Windows”. 
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Widok ogólny na byłą pracownię A. Łosowskiego przy ul. mariackiej, źró-
dło: gaps.gda.pl Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, fot. Paweł Jóźwiak
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Nazwa jest nawiązaniem do okna, w którym można podziwiać 

wystawiane przez artystów prace. Program był skierowany 

przede wszystkim do młodych twórców, którzy nie mieli możli-

wości pokazywania swoich prac w wyniku pandemii. To właśnie 

młodzi artyści najczęściej wykorzystują w swojej sztuce odważne, 

nowoczesne techniki. Na przykład jedna z zaproszonych artystek, 

Martynka Dagmarka, zaprezentowała projekt o nazwie 40 × 40, 

który był rodzajem interaktywnego teleturnieju. Artystka na 

żywo malowała obrazy w formacie 40 × 40 cm, będąc w stałym 

kontakcie z widzami. Swoje działania transmitowała na kanałach 

internetowych takich platform, jak YouTube i Instagram. W wy-

darzeniu uczestniczyły więc nie tylko te osoby, które znajdowały 

się przy LKW Gallery i fizycznie brały w nim udział, ale także te, 

które skorzystały z kanałów internetowych artystki, czyli osoby 

z dostępem do internetu na całym świecie. To przykład, że nowe 

formy sztuki, dzięki nowym technologiom, mogą docierać do 

bardzo dużej liczby odbiorców, nawet do tych, którzy nie mają 

ochoty wychodzić z domu, oraz do tych, którzy mieszkają na 

innym kontynencie. Czy wzięlibyście udział w takim wydarzeniu, 

czy może mieliście już z czymś podobnym do czynienia? Czy 

można sobie wyobrazić, że w przyszłości działania artystyczne 

tego rodzaju będą dominowały?

Na koniec warto odwiedzić inną, dopiero się kształtującą dziel-

nicę o nazwie Młyniska. To tam, na terenach postoczniowych, 

powstaje Młode Miasto – tak właśnie brzmiała dawna nazwa tego 

obszaru. W Młyniskach znajdują się bardzo ważne dla Gdańska, 

nowe instytucje kultury: Europejskie Centrum Solidarności oraz 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej NOMUS. Obok tych, już istniejących 

miejsc kultury rośnie nowa zabudowa mieszkalna i usługowa. 

Wciąż jednak możemy znaleźć wiele zabytkowych hal dawnej 

stoczni, Salę BHP, będącą świadkiem najważniejszych wydarzeń 

ruchu Solidarności, a także budynek Dyrekcji Stoczni, całkowicie 

odrestaurowany, w którym powierzchnie biurowe wynajmują 

różnego rodzaju firmy. Niektóre z budynków znajdujących się 

na terenach dawnej Stoczni, wciąż czekają na prace remontowe, 

inne są stale użytkowane, co ciekawe – niektóre pełnią funkcje 

pracowni artystycznych i siedzib stowarzyszeń o profilu arty-

stycznym. Na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej znajduje się 

budynek zwany Mlecznym Piotrem, gdzie działa stowarzyszenie 

WL4. Litery te nawiązują do adresu pierwotnej siedziby stowa-
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rzyszenia, czyli do budynku przy ulicy Wiosny Ludów 4, który 

musiał zostać wyburzony. Artyści przeprowadzili się w nowe 

miejsce, a ich obecność jest widoczna nawet przed budynkiem. 

Z portowego basenu „wychodzą” postacie stworzone przez 

Czesława Podleśnego, które przypominają roboty z przyszłości. 

Być może ta wizja artystyczna stanie się kiedyś faktem i podobne 

twory będą nam towarzyszyć na co dzień?

Od Mlecznego Piotra skierujmy się w stronę ulicy Narzędziowców, 

gdzie stoją industrialne hale służące do produkcji statków. Pośród 

tych wciąż działających znajdziemy również takie, które nie mogą 

już pełnić swoich funkcji i teraz swoje dzieła realizują w nich 

artyści. Tak jest w przypadku Hali 49A przy Placu Dyrekcji, gdzie 

działa Kolektyw Pogoda, stowarzyszenie zrzeszające twórców 

młodych oraz tych bardziej doświadczonych. Jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych członków stowarzyszenia jest Mariusz 

Waras, znany na całym świecie twórca street artu,czyli tak 

Mural, Mariusz Waras, fot. Mariusz Waras
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zwaną sztuką ulicy. Waras wykłada na Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem 

instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. Jest 

twórcą murali, realizującym swój projekt „M-city”, a także kura-

torem wystaw i wydarzeń artystycznych. Jego murale możemy 

zobaczyć między innymi na ścianie jednego z bloków w dzielnicy 

Zaspa, w ramach Galerii Malarstwa Monumentalnego (zeppe-

lin), a także w takich miastach, jak Praga, Ljubljana, Warszawa, 

Los Angeles, Berlin, Gandawa, Wrocław i wiele innych. Oprócz 

Warasa członkami Kolektywu Pogoda są: Jerzy Bohdan Szumczyk, 

Daniel Sobański, Tonia Ugwu. Warto zapamiętać nazwiska tych 

twórców i śledzić ich poczynania.

Jak będzie się rozwijać sztuka w Gdańsku? Czy powstaną kolejne 

instytucje kultury? Jak zmienią się te, które teraz się otwierają? 

Gdzie będą powstawać nowe pracownie artystyczne? Na te 

pytania możemy udzielać wielu różnych odpowiedzi, ale jedno 

jest pewne: sztuka w dalszym ciągu będzie stanowić istotny 

element życia społecznego, przyczyniający się do rozwoju miasta. 

Z niecierpliwością i radością będziemy wyczekiwać kolejnych 

dzieł sztuki w przestrzeni Gdańska. Dzięki nim nasze miasto 

staje się coraz piękniejsze i ciekawsze zarówno dla nas, jak 

i dla odwiedzających gości.
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