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Artyści i architekci, planiści i aktywiści są kuratorami przemian miasta. Przestrzenie publiczne mają różne znaczenia 
estetyczne i aksjologiczne dla każdej z tych grup: od poszerzenia pola interwencji artystycznej po wartości realizowane  
w ramach polityk miejskich. W sferze publicznej, definiowanej jako przestrzeń zarówno fizyczna, jak i społeczna, szukamy 
miejsca dla synergicznej interakcji sztuki czystej i użytkowej. Architektura i design formują fizyczne ramy, wypełniane przez 
różnorodne działania, wśród których sztuka, tzw. „czysta” nie zawsze znajduje swoje miejsce. Czy spotkanie takie musi 
odbywać się w muzeum, galerii, czy też otwarte przestrzenie miasta powinny zostać przekształcone w „rzeźbę społeczną”? 
Płynne relacje architektury, działań społecznych i sztuki czystej skazują nas na próbę odpowiedzi na następujące 
wątpliwości: 
- czy architektura może pretendować do roli sztuki czystej, uchylając się od – definiującej ją według niektórych – 
odpowiedzialności wobec użytkownika; czy też powinna powrócić do przypisywanej jej w modernizmie roli tła dla artefaktów 
– cechującego się celowością, dającego oparcie, trwałego? 
- czy wobec usamodzielnienia się estetycznego i autopoietyczności architektury jest jeszcze miejsce na koegzystencję 
dzieła sztuki plastycznej i architektury w przestrzeni miejskiej? Czy przed budynkiem Kunsthaus w Grazu można umieścić 
rzeźbę? Ile rzeźb Alexandra Caldera można przystawić do budynków użyteczności publicznej, żeby przydać im poloru? Jak 
używać tak oznakowanej przestrzeni? 
- czy sztuka współczesna, ulotna i nieformalna „praktyka kulturowa i społeczna” – może mediować między architekturą i jej 
użytkownikiem? Czy zorientowane na otwarcie ku użytkownikowi, działania artystyczne typu site specific można utrwalić? 
- czy zaangażowanie społeczne sztuki i miejski aktywizm mogą służyć wspólnie poprawie praktyk przestrzennych, czy 
„rzeźba społeczna” może być skuteczną estetyzacją, czy skuteczna estetyzacja przestrzeni może być akceptowalna 
społecznie? 
- jakie sytuacje i jakie wartości aksjologiczne może kreować miejska przestrzeń definiowana przez architekturę i sztuki 
wizualne? 
- jaka estetyzacja przestrzeni miejskiej jest nam potrzebna? Czy możliwa jest synergicznie zaprojektowana, interaktywna 
miejska przestrzeń oswajająca idee artystyczne? Czy znajdziemy cel takiej interwencji, uzasadnienie społeczne, 
wykraczające poza banał? 
 
Kuratorka panelu: Grażyna Hryncewicz-Lamber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
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Artists, architects, planners and activists are curators of transformations in cities Yet, in terms of aesthetics and axiology, 
the concept of public space is approached differently by each of these groups: from widening of the artistic intervention field 
to values realized in the framework of urban policies. In public sphere defined both: as a physical and social space, we're 
looking for 
a ground where synergistic interaction of pure art and utility is combined. Architecture and design form a physical frame 
filled by various activities which don’t always represent the so-called "pure" art. Should such encounters take place in a 
museum, a gallery or should the city’s open space be transformed into a "social sculpture”. Smooth interactions between 
architecture, social activities and pure art impose the following questions: 
- Can architecture aspire to the role of pure art, escaping its responsibility vis-á-vis the final user, fundamental according to 
some, or should it return to its role as defined by modernism where it becomes a sustainable, supportive, durable 
background for artifacts? 
- Is there still field for coexistence of fine arts and architecture in urban space, despite architectural independence in terms 
of aesthetics and autopoiesis? Could one place a sculpture in front of the Kunsthaus in Graz? How many Alexander 
Calder’s sculptures should be placed at the entrance of public buildings so that they become more refined? How to use 
space labelled in such way? 
- Can contemporary art - ephemeral, informal "cultural and social practice" - mediate between architecture and its user? Is it 
possible to transform site-specific, user orientated, artistic activities into fixed, spatial values? 
- Can socially responsible urban art and activism serve jointly to improve spatial practices? Can “social sculpture” act 
effectively as aestheticization of the city? Is aestheticization as a spatial practice socially acceptable? 
- What situations and axiological values may be created within urban space defined by architecture and the visual arts? 
- What kind of aestheticization of urban space do we need? Is it possible to have synergistically designed, interactive urban 
space embracing artistic ideas? Is there a social justification for artistic intervention that goes beyond cliché? 
 
Curator of the panel: Grażyna Hryncewicz-Lamber, Faculty of Architecture, University of Technology in Wrocław 
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