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Designing common spaces such 
as backyards or areas within housing 
estates requires a special approach. 
Apart from its aesthetics and function-
ality, individual character of a place 
as well as its identity that is deter-
mined by the presence of close rela-
tions between space, elements of its 
development and its users are also of 
extreme importance [Gawryszewska, 
2013 p. 7]. The said relations provoke 
spontaneous acts of inhabitants who 
develop the gardens located in the ar-
eas inhabited by them independently 
[Drabek, Fereński 2012]. In order 
to benefit therefrom, both designers 
and other persons that are involved 
in the process of shaping inhabited 
public and social areas encourage the 
participation of local residents [Gaw-
ryszewska, Myszka-Stąpór 2016]. 
However, participatory designing is 
not an easy process. It is actually quite 
difficult to specify the roles, oppor-
tunities and borders of the activity of 
the designer (expert) and inhabitants 
(users). The entire process requires 
engagement of both groups as well 
as the ability to listen carefully and 
respect one another. Undoubtedly, 
the greatest challenge for designers as 
experts is not only the determination 
and fulfilment of the emerging needs 
but most of all setting directions, 
making others aware and sensitive to 
public space, and finally stimulating 

their responsibility for such space. 
These challenges are connected with 
the ability to invoke emotions, which 
was long ago mastered by artists who 
applied the practices related to artistic 
realisations in public space. 

Numerous art festivals in which 
artists try to leave the premises of their 
art galleries and explore the urban 
tissue, at the same time confronting 
the user directly, have long been tak-
ing place in public space. Public art, 
which originated in the 1960s, was 
initially focused on the aesthetisa-
tion of space. “The goal of this type 
of art was to humanise urban society 
as well as symbolically liven up and 
visually shape urban space” [Dziam-
ski 2010, p. 47]. However, public art 
soon took over the role of a tool in 
solving spatial and social problems, 
a means of revitalising disadvantaged 
city districts and backyards as well 
as integrating and activating their in-
habitants. Both positive and negative 
examples may be referred to at this 
point. Undoubtedly, “Dotleniacz” 
(Oxygenator) by Joanna Rajkowska, 
a small temporary garden located be-
hind the water tank and fountain on 
Grzybowski square in Warsaw sur-
rounded by “garden-like” flowerbeds 
which in 2007 attracted a large group 
of the inhabitants, is one of the posi-
tive examples. The use of public art in 
the processes of social integration is 
commonplace. The use of public art 
in the processes of social integration 
is common practice. This is indicated 
by numerous European examples, 
such as the water front projects in 
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Projektowanie przestrzeni 
wspólnych, takich jak podwórka 
czy tereny osiedlowe towarzyszące 
budynkom mieszkalnym, wymaga 
szczególnego podejścia. Tu prócz 
estetyki i funkcjonalności rozwiązań 
ważne są indywidualność miejsca 
i jego tożsamość, uwarunkowane 
występowaniem bliskich relacji 
między przestrzenią i elementami jej 
zagospodarowania a użytkownikami 
[Gawryszewska 2013, s. 7]. Relacje 
te skutkują spontanicznymi działa-
niami mieszkańców, samodzielnie 
urządzających osiedlowe ogrody 
w przestrzeniach towarzyszących 
ich miejscom zamieszkania [Drabek, 
Fereński 2012]. Chcąc to wykorzy-
stać, zarówno projektanci, jak i inne 
osoby związane z kształtowaniem 
przestrzeni publicznych i społecz-
nych w obszarach zamieszkiwanych 
uciekają się do włączania mieszkań-
ców w proces projektowania [Gaw-
ryszewska, Myszka-Stąpór 2016]. 
Projektowanie partycypacyjne nie 
jest jednak procesem łatwym. Trudno 
właściwie określić w nim role, możli-
wości i granice działania projektanta 
(eksperta) oraz mieszkańców (użyt-
kowników). Cały proces wymaga 
dużego zaangażowania obu grup, 
umiejętności słuchania i wzajemnego 
szacunku. Niewątpliwie najwięk-
szym wyzwaniem dla projektantów 

jako ekspertów jest nie tyle wysłu-
chanie potrzeb i ich spełnienie, ile 
wymaganie od nich wskazywania 
kierunków, uświadamiania i uwraż-
liwiania, wzbudzania poczucia 
odpowiedzialności za przestrzeń. 
Wyzwania te wiążą się z umiejętno-
ścią wzbudzania emocji – a tę już 
dawno opanowali artyści, stosując 
praktyki związane z realizacjami 
sztuki w przestrzeniach publicznych. 

Od wielu lat obserwuje się 
liczne festiwale sztuki w przestrzeni 
miejskiej, w których artyści starają 
się wyjść poza mury galerii i eksplo-
rować miejską tkankę, konfrontując 
się bezpośrednio z odbiorcą. Zaist-
niała w latach 60. XX wieku sztuka 
publiczna początkowo skupiała się 
na estetyzacji przestrzeni. „Sztuka 
ta miała humanizować miejskie 
środowisko, symbolicznie ożywiać 
i wizualnie kształtować przestrzeń 
urbanistyczną” [Dziamski 2010, 
s. 47]. Później jednak zaczęto sztukę 
publiczną traktować jako narzę-
dzie do rozwiązywania problemów 
przestrzennych i społecznych, re-
witalizacji zaniedbanych dzielnic, 
podwórek, integracji i aktywizacji 
ich mieszkańców. Można tu podać 
zarówno dobre, jak i złe przykłady. 
Do dobrych zaliczał się niewątpliwie 
„Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej, 
niewielki tymczasowy ogród ze 
zbiornikiem wody i fontanną na pla-
cu Grzybowskim w Warszawie, oto-
czony rabatami o „ogrodowym cha-
rakterze”, który w 2007 r. zgromadził 
wokół siebie prężną społeczność 
mieszkańców. Wykorzystywanie 

sztuki publicznej w procesach inte-
gracji społecznej jest powszechne. 
Wskazują na to liczne przykłady 
europejskie, jak choćby projekty 
frontów wodnych w Lisbonie [Ochoa 
2017], strategia sztuki publicznej dla 
transformowanych przestrzeni miej-
skich w Bostonie [Rembeza 2017] 
czy program partycypacyjnej sztuki 
publicznej w rewitalizacji Raploch 
w Szkocji [Pollock, Sharp 2012]. 
Jednak liczne praktyki artystyczne 
są po prostu odpowiedzią na po-
jawiające się konkursy ogłaszane 
przez grantodawców, którzy w sztu-
ce i artystach upatrują rozwiązania 
miejskich problemów. Przykładem 
takiej ingerencji może być praca 
francuskiego artysty Juliena de Casa-
bianca, który na murach kamienic na 
warszawskiej Pradze nakleił plakaty 
przedstawiające kopie kilku wybra-
nych dzieł malarstwa. Mieszkańcy 
po niespełna paru godzinach je znisz-
czyli [Gawryszewska i in. 2016]. 
O ile realizowane działania, z jednej 
strony, wielokrotnie pokazują nie-
udolne praktyki powtarzane tylko 
i wyłącznie z powodu tzw. grantozy 
(działanie według schematu „mamy 
grant – zróbmy cokolwiek”), o tyle 
z drugiej strony – zainteresowanie 
procesami i działaniami artystów 
może pokazać nowe podejście do 
kreacji przestrzeni publicznych oraz 
zachęcić do włączenia ich w procesy 
projektowania krajobrazu. 

Celem artykułu jest wskaza-
nie zależności pomiędzy formą 
realizacji artystycznej i procesem 
jej powstawania a uczestnictwem 
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Lisbon [Ochoa 2017], the public art 
strategy for transformed urban spaces 
in Boston [Rembeza 2017], or the 
public art participation program in 
the revitalization of Raploch in Scot-
land [Pollock, Sharp 2012].

Nevertheless, multiple artistic 
practices are just a response to the 
contests announced by grantors who 
treat art and artists as a solution to 
urban problems. The work of Julien 
de Casabianc, a French artist who put 
posters with copies of selected paint-
ings on the walls of tenement houses 
in Warsaw’s Praga District may serve 
as an example of such interference. 
The posters were destroyed by the 
inhabitants after less than two hours 
[Gawryszewska et al. 2016]. While 
on one hand the performed realisa-
tions are very often a reflection of 
the unsuccessful practices done 
over and over again only because of 
the so called “grantosis” (acting ac-
cording to the scheme “we have got 
a grant, so let’s just do anything”), 
on the other hand the interest in 
the processes and acts of the artists 
may show new approaches towards 
the creation of social space as well 
as encourage their inclusion in the 
landscape design processes.

The aim of this paper was to 
establish correlations between the 
form of an artistic realisation and the 
process of its creation and the inhabit-
ants’ participation and engagement. 
The results of the case studies carried 
out in housing estates in Wrocław, 
Bydgoszcz and Elbląg, which were 
based on the analysis of landscape 

interventions as spatial forms that 
may stimulate the creative potential 
of local communities, were aimed at 
confirming such correlations.

Material, study 
methods and 
techniques 

The subject matter of the case 
studies discussed in this paper were 
artistic realisations in inhabited urban 
public space – backyards and public 
areas of housing estates in Poland1. 
The studies encompassed ten areas 
where such projects were realised 
within the last 7 years, in the period 
from 2010 to 2017. These included: 
 in Wrocław: a backyard be-

tween Barlickiego, Nowowiejska, 
Żeromskiego and Orzeszkowej 
street; a backyard at Ślężna street, 
corner of Weigla street; a back-
yard at Żeromskiego, Nowow-
iejska, Jedności Narodowej and 
Daszyńskiego street; a backyard 
between Jedności Narodowej, 
Żeromskiego and Daszyńskiego 
street; a backyard at Hubska 58 
street; a backyard at Kościuszki 
160 street;

 in Warsaw: a backyard at Lubelska 
30/32 street; Dudziarska housing 
estate;

 in Bydgoszcz: a backyard at Ma-
zowiecka 5 street; 

 in Elbląg: a square between 
Władysława IV, Bażyńskiego and 
Pilgrima street.

The study method was based 
on the analysis of the case studies 
of selected artistic realisations, with 
special consideration of the process 
of their creation and the accompany-
ing activities. The studied realisations 
were performed within the framework 
of the following organised projects: 
“Wrocław – Wejście od podwórza” 
(Entrance from the Backyard), “Prze-
budzenie” (Awakening) in Elbląg, 
“Relokacje” (Relocations) in Bydgo-
szcz, and were initiated indepen-
dently from the artistic schemes in 
Warsaw. The element that connects 
all the interventions was their pur-
pose, namely acting with an aim to 
improve the quality of the neighbour-
hood space in visual and functional 
terms. The study was focused on the 
location (spatial context), form (size, 
material, colour), composition and 
signs of use as well as on whether par-
ticipation could be observed (if yes, 
then at which stage of the realisation). 
The applied techniques included:
  analysis of source materials – in 

order to determine the authors of 
realisations and the ideas underly-
ing their creation; 

  inventory taking – so as to charac-
terise the form of an artistic reali-
sation, its size, shape and colour, 
the material from which it was 
made, its durability and finally its 
location and signs of use;

  compositional analysis – to specify 
the composition, spatial structure 
and landscape relations between 
the given realisation and the space 
in which it was located;
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i zaangażowaniem mieszkańców. 
W celu potwierdzenia tych zależno-
ści przytoczone zostały wyniki badań 
przeprowadzone w osiedlach miesz-
kaniowych we Wrocławiu, w War-
szawie, Bydgoszczy i Elblągu, oparte 
na analizie interwencji krajobrazo-
wych jako form przestrzennych, które 
mogą pobudzać kreatywny potencjał 
lokalnej społeczności. 

Materiał, metody 
i techniki badań 

Przedmiotem opisanych w arty-
kule badań były realizacje artystyczne 
w miejskich przestrzeniach zamiesz-
kiwanych – podwórkach i przestrze-
niach publicznych osiedli mieszka-
niowych w Polsce1. Wytypowano 
10 przestrzeni, w których w ciągu 
ostatnich 7 lat, tj. 2010–2017, poja-
wiły się realizacje. Są to: 
 we Wrocławiu: podwórko między 

ulicami: Barlickiego, Nowowiej-
ską, Żeromskiego, Orzeszkowej; 
podwórko przy ul. Ślężnej (róg 
Weigla); podwórko pomiędzy ul. 
Żeromskiego, Nowowiejską, Jed-
ności Narodowej, Daszyńskiego; 
podwórko pomiędzy ulicami Jed-
ności Narodowej, Żeromskiego 
i Daszyńskiego; podwórko przy 
ul. Hubskiej 58; podwórko przy 
ul. Kościuszki 160;

 w Warszawie: podwórko przy ul. 
Lubelskiej 30/32; Osiedle Du-
dziarska;

 w Bydgoszczy: podwórko przy ul. 
Mazowieckiej 5; 

 w Elblągu: skwer osiedlowy mię-
dzy ul. Władysława IV, Bażyń-
skiego i Pilgrima.

Metoda pracy opierała się na 
analizie studiów przypadków wy-
branych realizacji artystycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu ich powstawania oraz to-
warzyszących mu działań. Badane 
realizacje powstały w trakcie zorga-
nizowanych programów: „Wrocław 
– Wejście od podwórza”, projekt 
„Przebudzenie” w Elblągu, projekt 
„Relokacje” w Bydgoszczy i są ini-
cjatywami powstałymi niezależnie 
od programów artystycznych w War-
szawie. Elementem wspólnym dla 
wszystkich interwencji jest ich cel, 
czyli działanie z myślą o poprawie 
jakości przestrzeni sąsiedzkiej na 
płaszczyźnie wizualnej i funkcjo-
nalnej. Badano lokalizację (kontekst 
przestrzenny), formę (wielkość, 
materiał, kolor), kompozycję, czy 
występuje partycypacja (i jeśli tak, 
to na jakim etapie realizacji), a także 
oznaki użytkowania. 

Zastosowane techniki badań 
obejmowały:
  analizę materiałów źródłowych – 

do ustalenia autorstwa realizacji 
i idei jej powstania; 

  inwentaryzację – w celu scharak-
teryzowania formy realizacji arty-
stycznej – jej wielkości, kształtu 
i koloru, materiału z jakiego zo-
stała wykonana, trwałości oraz jej 
lokalizacji i śladów użytkowania; 

  analizę kompozycyjną – do okre-
ślenia kompozycji, struktury prze-
strzennej i relacji krajobrazowych 

pomiędzy realizacją a przestrze-
nią, w której się pojawiła; 

  obserwację uczestniczącą i wy-
wiady swobodne z mieszkańca-
mi – w celu scharakteryzowania 
procesu powstawania realizacji 
i uczestniczenia w nim miesz-
kańców, publicznego odbioru 
i sposobu użytkowania obiektu. 

Zestawienie kolejnych cech 
obiektów pozwoliło zaobserwować 
zależności, jakie występują między 
formą realizacji i postawą jej twórcy 
a odbiorcą, a następnie wyodrębnić 
4 typy realizacji artystycznych ze 
względu na wywoływany przez nie 
efekt aktywizacji społecznej. 

Wyniki
W celu właściwego zrozu-

mienia wyników badań ważne jest 
zdefiniowanie realizacji artystycznej, 
która w naszym rozumieniu składa 
się z obiektu, jakim jest materialna 
postać dzieła sztuki, oraz interwen-
cji, czyli procesu jej powstawania 
i towarzyszących mu działań. Cha-
rakterystyka lokalizacji, idei, formy 
i funkcji obiektów wskazuje na te 
cechy realizacji, które wpływają 
na ich aktywizacyjny charakter. Są 
to m.in. otwarta forma obiektów2 – 
swobodny dostęp do nich – nie tylko 
wizualny, ale również możliwość 
zmiany: wypełnienia, uzupełnienia 
lub przekształcenia, wpływu odbior-
cy na ostateczny kształt i funkcjo-
nowanie danej realizacji – zmiany 
lokalizacji, formy, dopasowywania 



72 3/
20

17

  participatory observation and 
free interviews with inhabitants 
– to characterise the process of 
creation of each realisation and 
the participation of inhabitants, 
public opinion and the manner in 
which the given object was used. 

The comparison of the next 
features of the objects allowed us to 
observe the dependencies that occur 
between the form of implementation 
and the attitude of its creator, and 
the recipient, and then distinguish 
four types of artistic realizations ac-
cording to the social activation effect 
they cause.

Results
In order to understand the 

results of the performed studies cor-
rectly, it is necessary to state what 
an artistic realisation is. As we see 
it, an artistic realisation consists of 
an object, namely the material form 
of a piece of art, and an intervention 
which means the process of its crea-
tion and the accompanying activities. 
The characteristics of the location, 
idea, form and function of objects 
indicate those features of an artistic 
realisation that influence the activat-
ing nature of such objects. These 
include, among others, the open 
form of an object2 meaning that it is 
accessible freely, not only visually 
but that it also offers the possibility to 
make changes such as supplementa-
tion or transformation, as well as the 
user’s impact on the final shape and 

function of a given realisation, i.e. 
the possibility to change its location 
or form and to adjust it to one’s own 
needs. The latter characteristic feature 
of such open form decides on the 
manner in which an object is used as 
well as on its acceptance and dura-
bility. The closed form characterises 
those objects that are entirely the 
result of the creator’s intervention. It 
results either from limited possibilities 
of change (restrained or impossible 
access) or the idea of the given object 
itself (decorative, commemorative or 
symbolic function – artistic vision).

Moreover, at this point one 
may also observe a clear correlation 
between the creator and the user in 
which positive results become visible 
when a given object is “unfinished”, 
thus being an incentive for the active 
co-participation of inhabitants. The 
process of intervention in which the 
creator-initiator gradually withdrew 
from the role of the leader so as to 
let the initiative be taken over by the 
local community and the activities 
started by him be continued freely 
was far more important for the suc-
cess of the activity than the final 
outcome. The results of the analyses 
of the performed case studies are 
presented in Table 1. 

The performed analyses enabled 
us to distinguish between 4 types of 
objects of artistic realisations. The 
developed schemes present the 
characteristic features of all types of 
objects which show correlations be-
tween the form of an artistic activity 

and the degree of social participation 
(activation of inhabitants).

1. BUFFER – LIMITED ACCESS: 
Closed, finished form, of a domi-
nating size or colour, which exerts 
visual impact but due to its limited 
access gives no opportunity to use it 
or does not interact with the user. It 
may have a hidden meaning, idea, 
indicate a problem or symbolise an 
important issue, provoke discussion, 
interest or changes. Its function is usu-
ally decorative or semantic: symbolic 
and historical. 

Example: UNIVERSAL, Grze-
gorz Drozd and Alicja Łukasik, WAR-
SAW, Dudziarska Housing Estate 
[Watts 2010]

An intervention in the form of 
a painting which appeared on the 
walls of the blocks of flats in Dud-
ziarska Housing Estate in Warsaw is 
the effect of the subsequent attempts 
at improving the difficult situation of 
the local community. The aim of the 
act was to provoke discussion on the 
subject of the future of the estate3. 
Murals were painted by artists on the 
side walls of three blocks of flats: from 
the side of Dudziarska Street (east-
ern part) – three black squares with 
a reference to the work of Kazimierz 
Malewicz entitled “Czarny kwadrat 
na białym tle” (Black square on white 
background), from the side of the 
railways (western part) – two white 
planes intersected with geometrical 
patterns referring to the works of Piet 
Mondrian and the tradition of De Stijl. 
These references to modernist works 
symbolising utopia and harmony 
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do własnych potrzeb. Ta ostatnia 
cecha formy otwartej decyduje 
o sposobie użytkowania, akceptacji 
i trwałości obiektu. Formę zamkniętą 
przypisano obiektom, które są w ca-
łości wynikiem interwencji twórcy. 
Wynika ona albo z ograniczonych 
możliwości zmiany (ograniczony 
lub niemożliwy dostęp), lub samej 
idei obiektu (funkcja dekoracyjna, 
upamiętniająca, symboliczna – wizja 
artystyczna).

Wyraźnie zarysowuje się tu 
również zależność między twórcą 
a odbiorcą, gdzie pozytywne rezul-
taty pojawiają się w momencie, gdy 
dany obiekt jest „niedokończony”, 
stanowiąc impuls do aktywnego 
współuczestnictwa mieszkańców. 
Dla skuteczniejszego działania dużo 
ważniejszy od efektu finalnego był 
proces interwencji, w którym twórca-
-inicjator coraz bardziej wycofywał 
się z roli lidera na rzecz przejęcia 
inicjatywy przez lokalną społeczność 
i pozwolenia na swobodną konty-
nuację rozpoczętych przez niego 
działań. Wyniki przeprowadzonych 
analiz studiów przypadków prezen-
tuje tabela 1. 

Na podstawie przeprowadzo-
nych analiz wyodrębniono 4 typy 
obiektów realizacji artystycznych. 
Opracowane schematy prezentują 
charakterystyczne dla każdego typu 
cechy, które wskazują na zależności 
między formą artystycznego dzia-
łania a stopniem zaangażowania 
społecznego (aktywizacją miesz-
kańców).

1. BUFOR – OGRANICZONY 
DOSTĘP: Forma zamknięta, skończo-
na, dominująca wielkością lub kolo-
rem, oddziałuje wizualnie, jednak 
przez ograniczony dostęp nie daje 
innych możliwości odbioru ani też 
nie wchodzi w interakcje z odbiorcą. 
Może mieć ukryte znaczenie, ideę, 
pokazywać problem lub symbolizo-
wać ważną myśl, prowokować do 
dyskusji, zainteresowania, zmiany. 
Funkcja jest zazwyczaj ozdobna lub 
znaczeniowa: symboliczna i histo-
ryczna. 

Przykład: UNIVERSAL, Grze-
gorz Drozd i Alicja Łukasik, WAR-
SZAWA, Osiedle Dudziarska [Watts 
2010]

Interwencja malarska, jaka 
pojawiła się na ścianach bloków 
socjalnych Osiedla Dudziarska 
w Warszawie, jest efektem kolej-
nych prób naprawy trudnej sytu-
acji społeczności lokalnej. Celem 
działania było wywołanie dyskusji 
na temat przyszłości osiedla3. Na 
bocznych ścianach trzech bloków 
artyści wykonali murale: od strony 
ul. Dudziarskiej (wschodniej) trzy 
czarne kwadraty nawiązujące do 
„Czarnego kwadratu na białym tle” 
Kazimierza Malewicza, a od strony 
torów kolejowych (zachodniej) – 
dwie białe płaszczyzny przecięte 
geometrycznymi wzorami, na wzór 
prac Pieta Mondriana i tradycji De 
Stijl. Przywołanie dzieł modernizmu, 
symbolizujących utopię i harmonię, 
zderzono z konkretnym, obarczo-
nym problemami miejscem. Artyści 
nie spotkali się ze zrozumieniem. 

Próbując niejednokrotnie nawiązać 
kontakt z lokalną społecznością, 
spotykali się z oporem, niechęcią, 
a czasem nawet agresją. Dla miesz-
kańców mural przedstawiający „czar-
ne dziury” oznaczał potwierdzenie 
i bolesne przypomnienie ich trudne-
go położenia. Interwencja wywołała 
wiele negatywnych reakcji (niszcze-
nie mienia, wyzwiska, utrudnianie 
realizacji muralu), ale wpłynęła także 
na dyskusję poruszającą kwestie spo-
łecznego odbioru sztuki w miejscach 
publicznych.

2. ODDZIAŁYWANIE PRZE-
STRZENNE: Forma otwarta, odwołu-
jąca się nie tylko znaczeniowo (inspi-
racja, historia), ale i fizycznie (forma, 
funkcja) do przestrzeni, w której się 
znajduje – dopowiadanie, uzupeł-
nianie, przestrzeń jako tło, obiekt 
jako tło dla elementu przestrzeni. 
Zauważalny jest związek z otocze-
niem, widoczna relacja obiektu 
i przestrzeni. Oddziaływanie może 
być pozytywne (uatrakcyjnienie, po-
lepszenie funkcjonowania) lub nega-
tywne (zaburzenie dotychczasowego 
sposobu użytkowania przestrzeni).

Przykład: DOMEK NA JESIONIE, 
Cecylia Malik i kolektyw Niedzielni, 
WROCŁAW, podwórko pomiędzy ul. 
Żeromskiego, Nowowiejską, Jedności 
Narodowej, Daszyńskiego [Domek 
na Jesionie 2010]. 

Projekt zrealizowany w ramach 
programu „Wrocław — Wejście od 
podwórza”4. W podwórku między 
ulicami Żeromskiego, Nowowiej-
skiej, Jedności Narodowej, Norwida 
i Daszyńskiego artyści z pomocą 
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Table 1. Characteristics of the artistic realisations subject to analysis

 Title / author / location Form Landscape relations Types of dependences and form/ 
signs of use 

1 „Nieskończony zielony” 
/ Adam Kalinowski / 
2015–2017
Wrocław: Barlickiego 
Street

steel-wooden structure 
filled with vegetation, 
wood, greenery, plant 
colours, 12 m2 

center of the yard, single complex 
object that may be entered

(2) (C) participation in the 
implementation and use, 
neighbourhood supervision, order, 
the presence of the inhabitants, no 
damage

2 „Fikus” / Kolektyw Fikus 
/ 2017 
Warsaw: Lubelska 30/32 
Street

a metal frame with 
suspended potted plants, 
greenery, plant colours, 
2 m2 

side part of the yard, single 
object with moving elements, 
object hardly visible, mingling in 
the surroundings

(2) (C) realization and use, 
neighbourhood watch, order, 
presence of inhabitants, no damage

3 „Zikkurat” / Dominika 
Sobolewska / 2015–
2017
Wrocław: Ślężna 176 
Street

a tower with a platform 
composed of 24 wooden 
benches, colour: wood, 
20 m2

the centre of the yard, a single 
object that disturbs the existing 
infrastructure standing between 
the elements of the informal 
playground

(1) (A) none, waste, disorder, 
devastation, unpleasant odour

4 „Domek na jesionie” / 
Cecylia Malik, kolektyw 
niedzielni, 2016–2017, 
Wrocław: Żeromskiego 
Street

wooden structure 
suspended on the tree, 
vivid colours, 5 m2

centre of the yard, single object 
with surrounding elements, 
colour accent

(4) (D) design, implementation, use, 
addition, presence, order, personal 
belongings left, custom decorations

5 „Kocham i adoruję” 
/ Elżbieta Jabłońska / 
2015–2017
Wrocław: Jedności 
Narodowej Street

concrete form of the 
bench with the shape 
resembling the sign 
„I love”, colour: grey, 15 m2

On one of the empty walls of 
a tenement house a single 
object, barely visible, is lost in the 
neglected yard structure

(1) (B) lack of inhabitants, garbage 
left, inscriptions on the bench, mess, 
unpleasant smell

6 „Kamienica” / Jacek 
Zachodny / 2015–2017
Wrocław: Hubska 58 
Street

various elements: wall 
murals, fences, benches, 
plants, pictures, mosaic, 
various colours

whole yard, in the central part of 
the social garden, paintings and 
mosaics on the walls,  
a coherent whole

(3) (D) design, implementation, use, 
building additions
presence of the inhabitants, order, 
personal things left, their own 
decorations

7 „Świetlik” / Joanna 
Piaścik / 2016–2017
Wrocław: Kościuszki 160 
Street

spatial arrangement, 
placed on the ground, 
wooden with a mirror 
plate

the entire surface of the yard, the 
wooden structure allows users to 
walk on it, the aesthetic object, 
the space fit

(2) (B) consultations, interviews with 
residents about their needs, local 
diagnosis,
presence, order, control, supervision

8 „Dom” / Arek Pasożyt / 
2013–2015
Elbląg: Władysława IV 
Street

sculpture, installation, 
temporary house of the 
artist and meeting place 
for neighbours, wood, 
recycled materials, fabric

centre of the square, a single 
object with built-in makeshift 
elements, an accent in space

(2) (D) use, follow-up, active 
participation in transformation, 
take-over, presence, control, own 
improvements

9 „Universal” / Grzegorz 
Drozd, Alicja Łukasiak 
/ 2010
Warsaw: Dudziarska 40 
Street

wall mural – black squares painting intervention on blind 
walls of 3 buildings – black 
squares – geometric form, 
dominates in space

(1) (A) none/ none

10 „Termometry 
i szklanki”/ Joanna 
Rajkowska / 2012–2017
Bydgoszcz: Mazowiecka 
5 Street

wall mosaic made of 
broken pieces of mirrors

installation on the wall in the 
passage to the yard, irregular 
structure on both sides of the 
entrance, a strong accent

(2) (4) (A) (C) implementation, clutter, 
painting over parts of the installation, 
the presence of residents and 
pedestrians
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Tabela 1. Charakterystyka analizowanych realizacji artystycznych

 Tytuł / autor / 
lokalizacja

Forma Relacja krajobrazowa Typ zależności i formy/ Oznaki 
użytkowania

1 „Nieskończony zielony” 
/ Adam Kalinowski / 
2015–2017
Wrocław: ul. Barlickiego

stalowo-drewniana 
konstrukcja wypełniona 
roślinnością, drewno, 
zieleń, kolory roślin, 12 m2 

centrum podwórka, pojedynczy 
złożony obiekt, możliwość 
wejścia do środka 

(2) (C) udział realizacji i użytkowaniu
dozór sąsiedzki, porządek, obecność 
mieszkańców, brak zniszczeń

2 „Fikus” / Kolektyw Fikus 
/ 2017 
Warszawa: ul. Lubelska 
30/32

metalowy stelaż, na 
którym umieszczono 
donice z roślinami, zieleń, 
kolory kwiatów, 2 m2

boczna część podwórka, 
pojedynczy obiekt z ruchomymi 
elementami, element mało 
widoczny, wtapiający się 
w otoczenie

(2) (C) realizacja i użytkowanie
dozór sąsiedzki, porządek, obecność 
mieszkańców, brak zniszczeń

3 „Zikkurat” / Dominika 
Sobolewska / 2015– 
2017
Wrocław: ul. Ślężna 176 

złożona z 24 drewnianych 
ławek wieża z platformą, 
kolor drewna, 20 m2

centrum podwórka, obiekt 
pojedynczy, zaburza 
dotychczasową infrastrukturę, 
stojąc pomiędzy elementami 
nieformalnego boiska

(1) (A) brak
pozostawione śmieci, nieporządek, 
dewastacja, nieprzyjemny zapach

4 „Domek na jesionie” / 
Cecylia Mali, kolektyw 
niedzielni, 2016–2017, 
Wrocław: ul. Żeromskiego

drewniana konstrukcja 
zawieszona na drzewie, 
wyraziste kolory, 5 m2 

centrum podwórka, obiekt 
pojedynczy z pojawiającymi 
się wokół elementami, akcent 
kolorystyczny

(4) (D) projektowanie, realizacja, 
użytkowanie, dobudowywanie, 
obecność, porządek, pozostawione 
rzeczy osobiste, własne dekoracje 

5 „Kocham i adoruję” 
/ Elżbieta Jabłońska / 
2015–2017
Wrocław: ul. Jedności 
Narodowej

betonowa forma ławki 
mająca kształtem 
przypominać napis 
„kocham, kolor szary”, 
15m 2

przy jednej z pustych ścian 
kamienicy obiekt pojedynczy, 
mało widoczny, gubi się 
w zaniedbanej strukturze 
podwórka

(1) (B) brak mieszkańców, 
pozostawione śmieci, napisy na 
ławce, nieporządek, nieprzyjemny 
zapach

6 „Kamienica” / Jacek 
Zachodny / 2015–2017
Wrocław: ul. Hubska 58

różne elementy: 
malowidła ścienne, płotki, 
ławeczki, rośliny, zdjęcia, 
mozaika, różne kolory

całe podwórko, w centralnej 
części ogród społecznościowy, 
na ścianach malowidła i mozaiki, 
spójna całość

(3) (D) projektowanie, realizacja, 
użytkowanie, dobudowywanie
obecność mieszkańców, porządek, 
pozostawione rzeczy osobiste, 
własne dekoracje

7 „Świetlik” / Joanna 
Piaścik / 2016–2017
Wrocław: ul. Kościuszki 
160

instalacja przestrzenna, 
umieszczona na podłożu, 
drewniana z taflą lustrzaną

cała powierzchnia podwórka, 
konstrukcja drewniana 
umożliwia chodzenie po niej, 
obiekt estetyczny, wpisujący się 
przestrzeń

(2) (B) konsultacje, rozmowy 
z mieszkańcami o potrzebach, 
diagnoza lokalna, 
obecność, porządek, kontrola, nadzór

8 „Dom” / Arek Pasożyt / 
2013–2015
Elbląg: ul. Władysława IV

rzeźba, instalacja, 
tymczasowy dom 
artysty i miejsce spotkań 
sąsiadów, drewno, 
recycling, tkaniny

centrum skweru, pojedynczy 
obiekt z dobudowanymi 
w procesie elementami 
prowizorycznymi, akcent 
w przestrzeni

(2) (D) użytkowanie, kontynuacja 
działań, aktywny udział 
w przeobrażaniu, przejęcie inicjatywy, 
obecność, kontrola, własne 
ulepszenia 

9 „Universal” / Grzegorz 
Drozd, Alicja Łukasiak 
/ 2010
Warszawa: ul. Dudziarska 
40

mural ścienny – czarne 
kwadraty

interwencja malarska na ślepych 
ścianach 3 budynków (czarne 
kwadraty), geometryczna forma, 
dominuje w przestrzeni

(1) (A) brak
brak  

10 „Termometry 
i szklanki”/ Joanna 
Rajkowska / 2012–2017
Bydgoszcz:  
ul. Mazowiecka 5

mozaika ścienna 
wykonana z rozbitych 
kawałków luster

instalacja na ścianie w przejściu 
na podwórko, nieregularna 
struktura po obu stronach 
wejścia, mocny akcent 

(2)(4) (A) (C) realizacja 
nieporządek, zamalowywanie części 
instalacji, obecność mieszkańców 
i przechodniów
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were contrasted with a specific site 
having its own problems. The artists 
were not widely understood. In their 
multiple attempts at interacting with 
the local community, the authors 
faced social resistance, hostility and 
even aggression. The residents per-
ceived the mural presenting “black 
holes” as a confirmation and painful 
reminder of their difficult situation. 
The intervention caused a lot of 
negative reactions (destruction of 
property, verbal abuse, hindering 
the performance of the mural) but it 
also provoked many discussions on 
the issues of the perception of art in 
public space. 

2. SPATIAL IMPACT: Open 
form that refers to the space in which 
it exists not only in semantic terms (in-
spiration, history) but also physically 
(form, function) – supplementing 
space, space as background, object 
as background for a spatial element. 
There is a visible relationship with 
the surroundings and the correlation 
between the object and space is clear. 
Such impact may be positive (mak-
ing the function more attractive and 
effective) or negative (disturbance of 
the existing manner of spatial use).

Example: DOMEK NA JESIONIE 
(A HOUSE ON AN ASH), Cecylia 
Malik and Niedzielni community, 
WROCŁAW/ a backyard between 
Żeromskiego, Nowowiejska, Jedności 
Narodowej and Daszyńskiego street 
[Domek na Jesionie 2010]

The pro jec t  was  car r ied 
out within the framework of the 
scheme “Wrocław – Entrance to the 

backyard”4. In the backyard located 
between Żeromskiego, Nowowie-
jska, Jedności Narodowej, Norwida 
and Daszyńskiego streets, artists sup-
ported by the locals built a house on 
an ash providing free access, a dream 
come true for children and many 
adults. The artists, who came with 
a ready idea for an object, referred in 
their realisation to the existing distinct 
point in the space of the backyard, 
namely a majestic tree. At every stage 
of the project the artists co-operated 
with the residents, thus enabling them 
to participate in the creation of the 
installation. The realisation was ac-
companied by a series of workshops 
and meetings with an aim to deter-
mine the needs of the inhabitants 
and plan the subsequent changes. As 
a result, the artists created an object 
of a house to serve the function of 
a playground and a meeting spot for 
the locals as well as for the residents 
of the neighbouring yards. This re-
alisation together with integration of 
the inhabitants supported by artistic 
events exerts influence on the sur-
rounding space – there are benches 
located in the vicinity of the house, 
the residents take care of the order, 
put plates with the regulations of 
the backyard, ban on throwing litter 
and requests for cleaning after dogs. 
Further improvements to the area are 
envisaged. 

3. COUPLED SYSTEM: A situ-
ation where there is a system of 
elements arranged in space, with 
a clear object to object or object to 
user relation. In this case, the impact 

of individual units (elements) on one 
another and the creation of a specific 
spatial situation are much stronger 
than the influence on the outside. The 
“Centre” of such an artistic realisation 
is located between its elements. The 
layout and arrangement underlie the 
nature and functions of a work of art. 
These may be mobile elements whose 
variability gives new dynamics to an 
object and intervention as well as 
encourages use and interaction.

E x a m p l e :  K A M I E N I C A 
(TENEMENT), Jacek Zachodny, 
WROCŁAW/ a backyard at Hubska 
58 street [Opania 2015].

“Kamienica” [Tenement] is 
a social project whose purpose was 
to activate the local community to 
change the common space. The 
process commenced with social 
consultations which soon trans-
formed into residents’ participation 
as they supported the project at every 
stage. The backyard that used to be 
completely neglected and forgotten, 
with the remains of a demolished 
terraced house, surrounded by new 
housing estates and a luxury hotel, 
was transformed into a colourful and 
bustling space. A garden was created, 
and holes in the walls were decorated 
with murals. Artists held meetings as 
well as organized workshops and 
concerts. What is more, a car was 
put in the yard with an aim to play 
the function of a music stage. Owing 
to the interventions created in the 
backyard, this fragment of urban area 
was saved from sale for the planned 
expansion of the nearby hotel. 
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mieszkańców zbudowali na rosną-
cym tam jesionie ogólnodostępny 
domek, spełnienie marzeń dzieci 
i niejednego dorosłego. Artyści, 
przychodząc z gotowym pomysłem 
na obiekt, odnieśli się do istniejącego 
i wyrazistego w przestrzeni podwórka 
punktu – czyli okazałego drzewa. 
Na każdym etapie współpracowa-
li z mieszkańcami, umożliwiając 
współtworzenie instalacji. Realiza-
cji towarzyszył szereg warsztatów 
i spotkań, m.in. po to aby określić 
potrzeby i zaplanować kolejne zmia-
ny. Efektem działania artystów był 
nie tylko sam obiekt domku, który 
funkcjonuje jako plac zabaw, miejsce 
spotkań lokalnych mieszkańców, 
jak i sąsiadów z innych podwórek. 
Realizacja ta oraz integracja miesz-
kańców, które wsparły artystyczne 
wydarzenia, oddziałują na otacza-
jącą przestrzeń – w okolicy domku 
pojawiły się ławki, mieszkańcy 
dbają o porządek, umieścili tabliczki 
z regulaminem podwórka, zakazem 
śmiecenia i prośbami o sprzątanie 
po swoich pupilach. W planach są 
kolejne udoskonalenia.

3. UKŁAD SPRZĘŻONY: Sytu-
acja, której dziełem jest układ ele-
mentów rozmieszczony w przestrze-
ni. Wyraźna relacja obiekt-obiekt lub 
obiekt-użytkownik. Dużo silniejsze 
jest w tym wypadku oddziaływanie 
poszczególnych jednostek (elemen-
tów) na siebie nawzajem i tworzenie 
specyficznej sytuacji przestrzennej 
niż oddziaływanie na zewnątrz. 
„Centrum” realizacji artystycznej 
znajduje się pomiędzy elementami. 

Układ i rozmieszczenie determinują 
charakter i funkcje dzieła. Mogą to 
być elementy mobilne, ruchome, 
gdzie ich zmienność nadaje obiek-
towi i interwencji nowej dynamiki, 
a także zachęca do użytkowania 
i interakcji.

Przykład: KAMIENICA, Jacek 
Zachodny, WROCŁAW / podwórko 
ul. Hubska 58 [Opania 2015]

„Kamienica” to projekt spo-
łeczny, którego celem była aktywi-
zacja lokalnej społeczności na rzecz 
zmiany wspólnej przestrzeni. Proces 
rozpoczął się od konsultacji społecz-
nych, które szybko przerodziły się 
w zaangażowanie mieszkańców po-
magających na każdym etapie prac. 
Zupełnie zaniedbane i zapomniane 
podwórko, ze śladami po wyburzo-
nej kamienicy, otoczone nowymi 
osiedlami i ekskluzywnym hotelem 
zmieniło się w kolorową i żyjącą 
przestrzeń. Powstał ogród, a wyrwy 
w ścianach ozdobiono muralami. 
Artyści realizowali tam spotkania, 
warsztaty, koncerty. Ponadto na 
podwórku stanął samochód, który 
spełnia rolę sceny muzycznej. Dzięki 
powstałym na podwórku interwen-
cjom ten fragment działki miejskiej 
został uchroniony od sprzedaży pod 
rozbudowę hotelu.

4. DOPEŁNIENIE: Obiekty, 
które współistnieją z innym elemen-
tem zastanym w danej przestrzeni. 
Dopełniają go, np. podkreślając jego 
znaczenie, wydobywając formę, uwi-
daczniając lub uzupełniając strukturę 
zastanej sytuacji przestrzennej.

Przykład: ŚWIETLIK, Joanna 
Piaścik, WROCŁAW, podwórko przy 
ul. Kościuszki 160 [Świetlik. Joanna 
Piaścik 2016]

Artystka, chcąc poprawić nie-
atrakcyjny widok na podwórko jednej 
z wrocławskich kamienic, stworzyła 
lustrzaną instalacje, która po pierw-
sze uporządkowała podwórko, a po 
drugie – dała mieszkańcom możli-
wość oglądania nieba. Odpowiednia 
konstrukcja oświetliła podwórko-
-studnię. Interwencja poprzedzona 
wcześniejszymi konsultacjami, ob-
serwacjami i rozmowami z miesz-
kańcami wprowadziła korzystne dla 
nich udogodnienia, nie kolidując 
z dotychczasowym intensywnym 
użytkowaniem przestrzeni.

Wybrane realizacje badano 
także od kątem 6 możliwych zależ-
ności pomiędzy twórcą, odbiorcą, 
przestrzenią a interwencją: (1) twórca 
– przestrzeń, (2) twórca – interwen-
cja, (3) interwencja – odbiorca, (4) 
odbiorca – przestrzeń, (5) interwencja 
– przestrzeń, (6) twórca – odbiorca, 
określone na podstawie obserwacji 
użytkowników, oznak użytkowania 
oraz wywiadów swobodnych z twór-
cami i odbiorcami (tab. 1). 

Porównanie wyników pozwala 
wyróżnić 4 typy krajobrazowych 
realizacji artystycznych, jakie zaob-
serwowano w przestrzeni podwórek 
czy osiedli mieszkaniowych. Typy te 
charakteryzują interwencję, istotne 
cechy obiektu i zależności (tab. 1). 
Każdy z nich posiada swoje zalety 
i wady, ale też każdy, mimo wspól-
nych cech charakterystycznych, 
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4. SUPPLEMENTATION: Ob-
jects that co-exist with other elements 
already existing in a given space 
supplement it by, for instance, em-
phasising the meaning of the space, 
highlighting its form, or exhibiting or 
supplementing the structure of the 
existing spatial situation.

Example: ŚWIETLIK (SKY-
LIGHT), Joanna Piaścik, WROCŁAW/ 

a backyard at Kościuszki 160 street 
[Świetlik. Joanna Piaścik 2016].

With a desire to improve the 
unattractive view of the yard of one 
of the terraced houses in Wrocław, 
the artist created a reflective instal-
lation which first of all provided 
order in the backyard and secondly 
provided residents with an oppor-
tunity to admire the sky. A suitable 

construction lightened the yard well. 
The intervention was preceded with 
public consultations, observations 
and interviews and as a result it in-
troduced certain facilities which were 
convenient for the inhabitants and did 
not hinder the use of the space, which 
had been already intensive.

The selected realisations were 
also analysed in terms of 6 possible 

a b

dc

Fig. 1. Selected realisations: a – “Kamienica” (Terraced House) by Jacek Zachodny b – “Nieskończony zielony” (Unfinished Green), by Adam 
Kalinowski, c – “Kocham i adoruję” (I love and adore) by Elżbieta Jabłońska, d – “Zikkurat” by Dominika Sobolewska (photo M. Cziszewska) 

Ryc. 1. Wybrane realizacje: a – „Kamienica”, aut. Jacek Zachodny b – „Nieskończony zielony”, aut. Adam Kalinowski, c – „Kocham i adoruję” 
aut. Elżbieta Jabłońska, d – „Zikkurat” aut. Dominika Sobolewska (fot. M. Cziszewska) 
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może być zmienny w zależności od 
indywidualnych cech przestrzeni, 
twórców i odbiorców. Interwencje 
artystyczne bowiem, jak pokazują 
przeprowadzone badania, mogą 
przybierać na tyle różne formy, 
dając często nieoczekiwane efekty, 
że trudno byłoby jednoznacznie 
zaszufladkować dane praktyki prze-
strzenne. Z całą pewnością jednak 
można stwierdzić, że wyróżnione 
typy pokazują różnice w podejściach 
do realizacji artystycznych z udzia-
łem mieszkańców i możliwości ko-
rzystania z nich w celu osiągnięcia 
oczekiwanych rezultatów (ryc. 2).

A. WIZJA/ PROWOKACJA: 
Są to realizacje będące wytworami 
tylko i wyłącznie artysty. Mają formę 
artystycznego przekazu, powstają 
niezależnie od mieszkańców (odbior-
ców). Realizując swoje dzieło, artysta 
zazwyczaj zamierza zwrócić uwagę 
na kwestię związaną z danym miej-
scem, ale nie zawsze. Obiekt może 
mieć szerszy kontekst i odnosić się 
do globalnych problemów, sytuacji 
politycznej, wydarzeń. Tego typu 
realizacje są wielokrotne narażone na 
krytykę i negatywny odbiór, głównie 
z powodu swojego narzucającego 
charakteru lub błędnej interpretacji 
ich znaczenia. Dominująca rola 
twórcy może przytłaczać mieszkań-
ców, ale może też prowokować do 
reakcji. Będąc celowym impulsem 
do aktywizacji lokalnej społeczności, 
może zainicjować w mieszkańcach 
zainteresowanie przestrzenią i aktyw-
ne działanie na rzecz jej poprawy. 
Partycypacja w tego typu działaniach 

nie występuje wcale albo pojawia 
się jako reakcja na prowokacyjny 
charakter interwencji – odpowiedź, 
reakcja na zastaną sytuację. 

B. INSPIRACJA/ INTERPRE-
TACJA: Tego typu realizacje po-
przedza głęboka analiza miejsca. 
Realizowane projekty mają mocny 
kontekst przestrzenny, bezpośrednio 
odnosząc się do lokalnych warunków 
lub sytuacji. Twórca przejmuje tu 
rolę badacza, który obserwując i do-
szukując się w przestrzeni różnych 
wartości, problemów, historii czy 
znaczeń, interpretuje zebrane infor-
macje, prezentując je w postaci uka-
zania uwypuklonego problemu bądź 
odpowiedzi na niego. Na tym etapie 
występuje partycypacja, a mieszkań-
cy są jedynie inspiracją do działania.

C. WSPÓŁPRACA, WSPÓŁ-
DZIAŁANIE: W tej grupie znalazły 
się interwencje, które polegały na 
partnerskim podejściu, równowadze 
i wymiennej roli twórców i odbior-
ców. Twórca (artysta, architekt) daje 
narzędzia, a odbiorca (mieszkaniec) 
za pomocą tych narzędzi tworzy. 
Proces twórczy i współpraca zacie-
śniają więzi w grupie i wzmacniają 
poczucie wspólnotowości. Buduje 
również wzajemne zaufanie, dzięki 
czemu efekt jest dużo pozytywniej 
odbierany. Zaangażowanie miesz-
kańców jest tutaj istotne szczególnie 
w realizacyjnym etapie działań. 

D.  INICJOWANIE 
Tu artysta staje się animatorem 

i inicjatorem działań. Daje impuls 
do działania lub przejmuje rozpo-
częte przez mieszkańców sytuacje, 

dopełniając je artystycznym wyrazem 
interwencji. Partycypacja pojawia się 
już na początku działań, przybierając 
na sile w kolejnych etapach. 

Dyskusja 
Przestrzenie zamieszkiwane 

są szczególnie istotne dla wystę-
powania związku emocjonalnego 
mieszkańca (użytkownika) z jego 
otoczeniem, umożliwiają identy-
fikację z miejscem, a tym samym 
sprzyjają pojawieniu się chęci dbania 
o to, co „nasze” [Mikielewicz 2013]. 
Samo posiadanie podwórka nie jest 
jednak równoznaczne z poczuciem 
przywiązania i odpowiedzialności 
za nie, a te właśnie aspekty wpły-
wają znacząco na wygląd i funk-
cjonowanie sąsiedzkich przestrzeni. 
Możemy zaprojektować atrakcyjną 
przestrzeń publiczną, ale jej realne 
funkcjonowanie i stan będą w dużej 
mierze zależały od odbioru przez 
użytkowników. Pojawiające się 
w przestrzeni miejskiej interwencje 
artystyczne pokazują, że partycy-
pacyjne kształtowanie dzisiejszych 
miast może wyglądać zupełnie 
inaczej, nie ujmując przy tym kom-
petencji i umiejętności architektów 
ani nie tracąc zaufania odbiorców, 
reagując na ich zmienne potrzeby. 
Różnorodność definicji, funkcji i zna-
czeń sztuki w przestrzeni publicznej 
powoduje pewnego rodzaju chaos, 
wiele bowiem jest form obiektów 
i zależności, jakie budują interwencje 
artystyczne. Jeśli chodzi o badanie 
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correlations between the creator, 
user, space and intervention, namely 
(1) creator – space, (2) creator – in-
tervention, (3) intervention – user, (4) 
user – space, (5) intervention – user, 
(6) creator – user, which were set forth 
on the basis of users’ observations, 
signs of use and open interviews with 
the creators and users (Table 1). 

Comparison of the results ena-
bled the determination of 4 types of 
landscape realisations which were 
observed in the space of backyards or 
housing estates. The aforementioned 
types characterise interventions, 
important features of objects and 
correlations (Table 1). Each of them 
has its advantages and disadvantages. 
On the other hand, despite common 
characteristic features, each may also 
vary depending on individual fea-
tures of space, its creators and users. 
Since, as the conducted studies have 
shown, the forms of interventions 
may be so variegated, thereby bring-
ing unexpected results that it would 
be difficult to clearly categorise the 
given spatial practices. Undoubt-
edly, it may be stated that the above 
mentioned types of realisations indi-
cate the differences in the attitudes 
towards artistic realisations supported 
by inhabitants and the opportunities 
of their use in order to produce the 
expected results (Fig. 2).

A. VISION/ PROVOCATION: 
These are solely and exclusively reali-
sations of an artist. They take the form 
of an artistic message, and are created 
with no participation of inhabitants 
(users). An artist usually performs his 

work of art trying to draw attention to 
a certain issue connected with a given 
place, but not always. The object 
may have a wider context and refer 
to global issues, political situation 
and events. Such realisations are very 
often at risk of criticism and negative 
reception, mainly due to their disturb-
ing character or misinterpretation of 
their meaning. The dominant role of 
the creator may overwhelm inhabit-
ants but also provoke their reaction. 
As a deliberate incentive to activate 
local community, such realisation 
may stimulate the residents’ interest 
in space and provoke active attempts 
to improve it. Participation in such 
activities is either not observed or 
it takes the form of a reaction to the 
provocative nature of an intervention 
– response, reaction to the existing 
situation.

B. INSPIRATION/ INTERPRE-
TATION: These types of realisations 
are preceded with a thorough analysis 
of a given place. The performed pro-
jects carry a strong spatial context and 
refer directly to local conditions or 
situations. The creator takes over the 
role of a researcher who, by observ-
ing space and searching for various 
values, problems, stories or meanings 
in it, interprets the gathered informa-
tion by presenting it in the form of an 
emphasized problem or reaction to it. 
At this stage, participation takes place 
and inhabitants are only an inspira-
tion to act.

C. COOPERATION, COAC-
TIVITY: This group encompassed 
the interventions that consisted 

in partnership, balance and inter-
changeable role of the creators and 
users. The creator (artist, architect) 
provides tools and the user (inhab-
itant) creates space with their ap-
plication. The creative process and 
cooperation tighten the bonds within 
a group and strengthen the feeling 
of community. Moreover, they also 
build mutual trust, thus improving 
the reception of the final effects. 
Participation of inhabitants is of ut-
most importance, in particular at the 
performance stage.

D.  INITIATION 
Here an artist becomes the ani-

mator and initiator of activities. He 
provides an incentive to act or takes 
over the situations initiated by in-
habitants, supplementing them in an 
artistic way. Participation is observed 
as early as at the beginning of the 
process and becomes more and more 
visible during the subsequent stages.

Discussion
Inhabited space is especially 

important for the presence of an 
emotional relationship between the 
resident (user) and his surroundings 
since it enables identification with the 
place, thereby favouring eagerness 
to take care of “what belongs to us” 
[Mikielewicz 2013]. However, own-
ing a backyard does not necessarily 
signify the feeling of attachment and 
responsibility for a given place, and 
such aspects have a significant influ-
ence on the image and function of 
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wykorzystania artystycznych praktyk 
w sztuce projektowania krajobrazu, 
znaczącym jest nie tyle odpowiednia 
interpretacja artystyczna, co dostrze-
żenie efektów i analiza procesów, 
jakie towarzyszyły powstaniu i funk-
cjonowaniu danej interwencji. Nowe 
wartości i wyobrażenia o przestrzeni 
publicznej daje sztuka, której umie-
jętność odkrywania tego co niewi-
dzialne przekłada się na zachodzące 
w niej zmiany i jej funkcjonowanie 
[Rancière 2007]. Zaobserwowana 
przez Bourriauda [2012] „estetyka 
relacyjna” pokazuje, że dzisiejsza 
sztuka nie skupia się już tak bardzo 
na wytwarzaniu obiektu, co na kształ-
towaniu relacji międzyludzkich. 
Dlatego artyści w podanych przez 

nas przykładach kładą duży nacisk 
na odbiorcę, a kierując się jego es-
tetyką, potrzebami i możliwościami, 
nadają artystycznym realizacją kształt 
bardziej przyjazny i zrozumiały dla 
mieszkańców. Interwencje artystycz-
ne, nawet jeśli w praktyce nie są kon-
sultowane z lokalnymi wspólnotami, 
już po zaistnieniu w danej przestrzeni 
stają się zaproszeniem do interakcji. 
Tu odpowiednim wydaje się również 
podkreślenie za Niżyńską (2011), że 
sztuka publiczna posiada aspekt za-
angażowania w dyskusję jako środka 
wyrazu opinii, sprzeciwu, a w końcu 
jako elementu społecznego wytwa-
rzania rzeczywistości. Interwencje 
artystyczne wielokrotnie tworzą miej-
sce spotkań i zacieśniania więzi grup 

społecznych, które dotąd nie miały 
okazji konfrontacji, prawdopodobnie 
przez brak wspólnego, łączącego 
i przyciągającego je elementu. Poka-
zują to m.in. wrocławskie przykłady 
realizacji takich jak „Domek na Je-
sionie”, który stał się placem zabaw 
i motywacją do zadbania o wygląd 
podwórka. W pojawiających się 
nowych interakcjach między miesz-
kańcami ważną rolę odgrywają same 
obiekty artystyczne, a owe reakcje 
mogą być przyczynkiem do wspólnej 
zmiany fizycznej przestrzeni [Erbel 
2014]. Istotnym przyczynkiem do 
sukcesu jest wykorzystywanie wize-
runku ogrodu i procesu uprawy, które 
są znakiem przestrzeni zamieszki-
wanej [Gawryszewska 2013], czego 

Fig. 2. Four types of landscape realisations based on the realisation process and correlations between the creator/user/intervention/landscape: 
A. Vision/Provocation – creator’s dominance, B. Inspiration/Interpretation – co-existence, visibility of the creator and user, C. Cooperation/Co-action 
– interdependence, partnership between the creator and user, D. Initiation – dominance of the user, the user takes over the creator’s role  
(elaborated by M. Cziszewska) 

Ryc. 2. 4 typy artystycznych realizacji krajobrazowych, opartych na procesie realizacji, zależnościach między twórcą/odbiorcą/interwencją/
krajobrazem: A. Wizja/Prowokacja – dominacja twórcy, B. Inspiracja/Interpretacja – współobecność, zauważalność twórcy i odbiorcy,  
C. Współpraca/Współdziałanie – współzależność, partnerstwo twórcy i odbiorcy, D. Inicjowanie – dominacja odbiorcy, odbiorca przejmuje rolę twórcy  
(oprac. M. Cziszewska)
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neighbourhood space. It is possible 
to design attractive public space, 
but its real function and condition 
will be largely dependent on us-
ers’ response. Notwithstanding the 
competences and skills of architects 
as well as not losing users’ trust, at 
the same time responding to their 
changing needs, artistic interven-
tions observed in urban areas show 
that participatory shaping of today’s 
cities may be completely different 
than it used to be. A great variety of 
definitions, functions and meanings 
of art in public space causes certain 
chaos since such artistic interventions 
bring about a multiplicity of forms, 
objects and correlations. As far as 
the use of artistic practices in the art 
of landscape design is concerned, 
proper artistic interpretation is not so 
much significant as recognising the 
effects and analysing the processes 
that accompany the creation and 
functioning of a given intervention. 
The type of art whose ability to dis-
cover the invisible is reflected in its 
changes and functioning gives rise 
to new values and ideas concerning 
public space [Rancière 2007]. The 
“relational aesthetics” proposed by 
Bourriaud proves that today’s art is 
not so much focused on the produc-
tion of an object as on the process of 
shaping interpersonal relations [Bour-
riaud 2012]. Therefore, in the artistic 
realisations referred to in this article 
the artists put great emphasis on the 
users as well as, bearing in mind 
their sense of aesthetics, needs and 
capabilities, they shaped their artistic 

realisations in so as to make them 
more friendly and understandable for 
the inhabitants. As soon as they ap-
pear in a given area, artistic interven-
tions immediately become an invita-
tion to interaction, even if they are not 
consulted with local communities. It 
needs to be emphasised at this point, 
as Niżyńska says [2011], that public 
art has an aspect of participation in 
discussion which is a way to express 
an opinion or protest, and constitutes 
an element of social creation of real-
ity. Many a time, artistic realisations 
are aimed at creating a meeting 
point and a place to tighten relations 
between those groups of people that 
have not had a chance to confront 
one another so far, possibly because 
of the lack of a common element 
that would join and attract them. 
This is observed for example in the 
case of Wrocław’s realisations such 
as “Domek na Jesionie” (“A house 
on an ash”) which became a play-
ground and a motivation to take care 
of the appearance of the backyard. 
In the newly observed interactions 
between inhabitants an important 
role is played by the artistic objects 
themselves, and such reactions may 
lead to joint physical change of space 
[Erbel 2014]. The use of the image 
of the garden and the process of its 
cultivation, which constitute a sign 
of inhabited space, are important 
in order for a given realisation to be 
successful [Gawryszewska 2013], as 
is the case with the project “Kami-
enica” (“Terraced House”) which 
shows how cultivating the garden 

together integrates the inhabitants, 
thus leading to bottom-up creation of 
new neighbourhood space.

Conclusions
Participation of inhabitants 

in the inhabited landscape design 
process has been a valuable practice 
used frequently for a long time. De-
spite the fact that many articles and 
examples emphasise the values which 
are provided by the creative potential 
of today’s society, this potential still 
seems to be underexploited. Shap-
ing urban inhabited space with the 
participation of local communities 
may bring many positive effects and, 
what is most important, it may result 
in the acceptance of changes taking 
place in the given space and identifi-
cation with such changes. This entails 
the feeling of joint responsibility for 
such space as well as the eagerness 
to look after its image and take care 
of the common good. The obtained 
results show different forms of artistic 
interventions and the opportunities of 
their activation impact. It is of great 
importance to build trust between the 
creator and user, which means activi-
ties extended over time. The greater 
the participation of inhabitants, the 
greater the chance for the acceptance 
of observed changes, for the feeling 
of responsibility and willingness to 
look after such space, and finally for 
the continuance of the commenced 
activities. Although a lot depends on 
a given situation of inhabitants, one 
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przykładem jest chociażby projekt 
„Kamienica” pokazujący, jak wspól-
na uprawa ogrodu integruje miesz-
kańców, a przez to przyczynia się do 
oddolnej kreacji nowej sąsiedzkiej 
przestrzeni.

Wnioski
Zaangażowanie mieszkańców 

w procesy projektowania krajobrazu 
zamieszkiwanego jest od dłuższego 
czasu cenną i chętnie wykorzysty-
waną praktyką. Mimo że wiele arty-
kułów i przykładów wskazuje war-
tości, jakie daje kreatywny potencjał 
współczesnej społeczności, wciąż 
wydaje się, że jest on niedostatecznie 
wykorzystany. Kształtowanie miej-
skich przestrzeni zamieszkiwanych 
z udziałem mieszkańców może przy-
nieść wiele pozytywnych skutków, 
a co najważniejsze – akceptację 
zmian zachodzących w przestrzeni 
i identyfikowanie się z nimi. Idą za 
tym poczucie współodpowiedzial-
ności oraz chęć opieki nad jej wize-
runkiem, pielęgnowania wspólnego 
dobra i dbałości o nie. Uzyskane 
wyniki pokazują różne formy inter-
wencji artystycznych i możliwości 
ich aktywizacyjnego oddziaływania. 
Istotnym elementem jest zbudowanie 
zaufania pomiędzy twórcą a odbior-
cą, co wiąże się z działaniami wydłu-
żonymi w czasie. Im większe zaanga-
żowanie mieszkańców, tym większa 
szansa na akceptację zmian, poczu-
cia odpowiedzialności i chęci dbania 
o przestrzeń, a także na kontynuację 

działań. Choć wiele zależy od danej 
sytuacji mieszkańców, widoczny 
jest pozytywny wpływ badanych 
interwencji, które w mniejszym 
lub większym stopniu poprawiają 
jakość przestrzeni podwórkowych, 
czasem nawet mobilizując do kolej-
nych zmian i ulepszeń. Obserwacja 
śladów użytkowania, reakcji i opinii 
samych mieszkańców pokazuje, jak 
ważne są nich poczucie wyjątkowo-
ści ich wspólnej przestrzeni, niena-
rzucanie artystycznych wizji, prosty 
w odbiorze przekaz i możliwość 
współtworzenia. Opracowane wyniki 
mogą dać wytyczne do podobnych 
realizacji artystycznych, wskazując 
pewnego rodzaju scenariusze dzia-
łań, jakimi warto się kierować w celu 
osiągnięcia pozytywnych skutków 
w pracy ze społecznością lokalną.
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Wydział Ogrodnictwa 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 
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Przypisy
1 Prezentowane wyniki badań stanowią 
fragment projektu pt. „Formy i funkcje arty-
stycznych interwencji krajobrazowych oraz 
ich wpływ na aktywizację społeczną miesz-
kańców” prowadzonego w Katedrze Sztuki 
Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie odnoszący się do 
przestrzeni zamieszkiwanych.
2 Termin ten autorki odnoszą do idei Formy 
Otwartej Oskara Hansena.
3 Niesławne osiedle Dudziarska powstało 
w połowie lat 90. i miało stać się miejscem 

zamieszkania osób z wyrokami eksmisyjnymi 
i poszukujących mieszkań kwaterunkowych. 
Mieszkania o najniższym standardzie, często 
bez podstawowych mediów, otoczone torami 
kolejowymi, zbudowane w sąsiedztwie spalarni 
śmieci i aresztu śledczego, zostały zamieszkane 
przez osoby wykluczone lub nieprzystosowane.
4 Program „Wejście od podwórza” jako część 
aplikacji, dzięki której Wrocław otrzymał tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016, miał na celu 
działanie przeciw wykluczeniu i angażowanie 
wrocławian w projekty artystyczne, dzięki 
którym ich dzielnica albo podwórko zmienia się 
w przyjazne miejsce. Artyści współpracowali 
z mieszkańcami po to, by upiększyć ich okolicę, 
pokazać ciekawe rozwiązania, nauczyć nowych 
technik, ale przede wszystkim integrować dla 
wspólnego celu (przyp. aut.).
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can see the positive impact of the 
studied interventions which improve 
the quality of backyard space to 
a lesser or greater extent, sometimes 
even provoking further changes and 
improvements. Observation of the 
traits of use, reactions and opinions 
of inhabitants themselves proves how 
important it is for them to feel that 
their common space is special, that 
the artistic visions are not imposed on 
them, that the message is clear and 
uncomplicated, and finally that they 
have the possibility to participate in 
the creation of their space. The devel-
oped results may provide guidelines 
for similar artistic realisations since 
they show certain types of scenarios 
of activities which should be borne in 
mind if positive results in the process 
of cooperation with local communi-
ties are to be achieved. 
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1 The presented results constitute a fragment 
of the project entitled “Forms and functions 
of artistic landscape realisations and their 
influence on social activation of inhabitants” 
conducted at the Department of Landscape Art 
at the Warsaw University of Life Sciences.
2 This notion refers to the concept of Forma 
Otwarta (Open Form) by Oskar Hansen.
3 The infamous Dudziarska housing estate 
was established in the mid-90s with an aim 
to be a place of residence for evicted persons 
who needed municipal accommodation. Low-

standard flats with no basic utilities, surrounded 
with railways, built in the vicinity of a waste 
incinerator and detention centre, were occupied 
by persons excluded from the society or socially 
vulnerable. 
4 The scheme “Entrance from the backyard” 
as a part of an application thanks to which 
Wrocław was granted the title of the European 
Capital of Culture 2016 was aimed at prevent-
ing exclusion and involving the residents of 
Wrocław in artistic realisations with an aim 
to transform their districts or backyards into 
pleasant spots. The artists cooperated with 
the locals so as to make their neighbourhood 
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teach them new techniques, and most of all to 
integrate them with the same goal (authors’ 
notes).
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