
Przegląd Sztuki SURVIVAL 2003 – 2012

1. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 

/ 22 - 28 maja 2003 r.

Kompleks opuszczonych budynków po garnizonie radzieckim, ul. Koszarowa 3 we Wrocławiu.

2. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 22 kwietnia - 7 maja 2004 r.

Kompleks opuszczonych budynków po garnizonie radzieckim, ul. Koszarowa 3 we Wrocławiu

Druga edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL. Tak jak w 

poprzednim roku, miejscem działań stał się jeden z opuszczonych budynków po garnizonie 

radzieckim przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. W przemianie pustostanu w centrum sztuki 

współczesnej wzięło udział 33 zaproszonych artystów. Na czterech piętrach budynku zostały 

rozmieszczone prace przede wszystkim o charakterze instalacji i environmentu. Zgodnie z 

formułą przeglądu prace były w większości realizowane na miejscu w trakcie tygodniowej 

sesji. Podczas wernisażu wystawy 22 kwietnia 2004 roku odbyły się trzy akcje performerskie. 

Survival 2 zakończył się 7 maja finisażem wystawy i ogłoszeniem pełnego sukcesu 

przedsięwzięcia. Sukces ten okazał się możliwy dzięki wspaniałej postawie artystów i 

wysiłkom organizatora – Galerii „!Sputnik”, a także współpracy ze studentami z Koła 

Naukowego Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 22 - 23 kwietnia 2005 r. 

Browar Mieszczański we Wrocławiu

SURVIVAL 3 odbył się w budynkach należących do dawnego wrocławskiego Browaru 

Mieszczańskiego, a więc w miejscu opustoszałym, noszącym wyraźne ślady przeszłości. 

Specyfika tego miejsca, zwłaszcza ogrom potencjalnej przestrzeni „wystawienniczej”, miała 

istotny wpływ na charakter realizacji i techniki wykonawcze. Pojawił się blok pokazów wideo, 

zrealizowano kilka wideo-instalacji i, co ważne, powiększyła się ilość działań interaktywnych. 

W Przeglądzie wzięło udział ponad siedemdziesięciu artystów z sześciu krajów. Browar 



Mieszczański przekształcił się z opuszczonego molocha w centrum sztuki współczesnej, 

miejsce wymiany poglądów, poszukiwania wartości i sensów. 

4. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 12 - 20 maja 2006 r. 

Dworzec Główny we Wrocławiu

Czwarta edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL, która 

odbyła się na Dworcu Głównym we Wrocławiu, stanowiła bodziec do wymiany opinii na 

temat przeznaczenia i wykorzystania przestrzeni publicznej. Dla wielu spośród widzów była 

formą odmiany, oderwania się, chwilowym przełamaniem monotonii codziennych czynności. 

Dworzec Główny stwarzał warunki do konfrontacji widzów z działaniami artystów na 

ogromną skalę, umożliwiając tym samym wyeksponowanie poglądów i zapatrywań zwykle 

usposobionych krytycznie i hermetycznych środowisk twórczych. Wydaje się, że SURVIVAL 4 

był przede wszystkim odpowiedzią na ciągle żywą, choć systematycznie przez rzeczywistość 

konsumpcyjną usypianą, potrzebę refleksji na podstawowym, najbardziej ludzkim poziomie. 

Refleksji dokonywanej w zawłaszczonej przez składowe kultury masowej przestrzeni 

wspólnej, o której odzyskanie powinniśmy nieustająco zabiegać.

5. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 25-27 maja 2007 r.

Plac Teatralny we Wrocławiu

Plac Teatralny we Wrocławiu jest miejscem, w którym nowoczesność łączy się z tradycją. 

Znajduje się blisko Rynku i jednej z głównych ulic Wrocławia: Świdnickiej. Nie sposób więc go 

ominąć. Przez trzy dni – od 25 do 27 maja 2007 roku – odwiedzający Przegląd mogli, 

wyposażeni przez organizatorów w specjalnie przygotowaną mapę, odkrywać na nowo 

przylegający do placu Park im. Mikołaja Kopernika oraz okoliczne budynki, zajrzeć w ich 

zakamarki. 

Przestrzeń piątej edycji SURVIVALU nie zdominowała twórców, choć miała znaczący wpływ 

na kształt ich prac. Wkomponowały się one w otoczenie i podjęły z nim swego rodzaju 



dyskusję. Pełne wyzwań otoczenie po raz kolejny uczyniło z artystów zdobywców: oswoili je, 

zaadaptowali dla potrzeb rozmaitych strategii twórczych: performanceu, environmentu, 

instalacji, happeningów, projektów multimedialnych. Istotna była dbałość o budowanie 

atmosfery, której podstawą stały się dwa elementy – woda i czas. 

SURVIVAL 5 był  kolejnym krokiem w budowaniu więzi z odbiorcą oraz elementem procesu 

wtapiania się współczesnej sztuki w krajobraz miasta. Artyści jeszcze raz udowodnili, że nie 

straszna im konfrontacja z przypadkowym widzem i wymagającą przestrzenią. Widzowie byli 

nie tylko zdystansowanymi obserwatorami, ale stali się przede wszystkim 

współuczestnikami, współtwórcami zdarzeń artystycznych; a samo miejsce okazało się 

źródłem inspiracji i kanwą dla niekonwencjonalnych działań.

6. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 29 czerwca - 01 lipca 2008 r.

Dzielnica Czterech Świątyń we Wrocławiu

Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL funkcjonuje w otwartych 

przestrzeniach Wrocławia. Jego integralnym elementem jest ciągły ruch, eksplorowanie i 

przywracanie miastu obszarów wypartych lub zapomnianych.

W poszukiwaniu lokalizacji dla kolejnych edycji Przeglądu kluczowy jest potencjał i 

"podatność" miejsca. Wybierane są przestrzenie, w których krzyżują się różnorodne poglądy, 

przekonania, interesy. Rolą Przeglądu staje się więc eksponowanie zastanego wycinka miasta 

– z całym ładunkiem występujących w nim relacji, emocji i perspektyw. Artystyczne działania 

przeprowadzane w takim mikroświecie konstruują nową narrację i ujawniają nowe punkty 

widzenia, angażując przy tym lokalne społeczności.

Nazwa Przeglądu SURVIVAL przywołuje skojarzenie ze sztuką przetrwania. Artyści 

prezentujący swoje prace w otwartej, miejskiej przestrzeni poddani są bezpośredniej 

konfrontacji z widzami. Sztuka w przestrzeni publicznej traci uprzywilejowaną, ekskluzywną 

formułę, którą zapewniają jej galeryjne warunki. W ten sposób o istocie SURVIVALU 

decydują dialog i aktywność - zarówno po stronie artystów jak i widzów.



W tegorocznej edycji Przeglądu projekty koncentrują się wokół kilku przewodnich pojęć: 

poczucia zagrożenia, dziecięcej zabawy oraz pamięci miejsca. Wątki te krzyżują się na wielu 

poziomach tworząc złożoną opowieść w labiryntowej przestrzeni Dzielnicy. Przy współpracy 

uznanych kuratorów: Magdy Ujmy, Kai Pawełek, Adriany Prodeus i Piotra Stasiowskiego 

powstała spójna propozycja artystyczna, której kolejne elementy toczą zaangażowany 

dyskurs z widzem i z otoczeniem. Wrocławska Dzielnica Czterech Świątyń staje się dzięki 

temu obszarem, w którym na szerokim forum podnosi się kwestie społeczne, dyskutuje 

zagadnienia tolerancji. Wreszcie obszarem, w którym sztuka, sprawdzając własną zasadność 

w trudnym, niesprzyjającym otoczeniu, każe nam rozpocząć odkrywanie miasta od nowa, 

uświadamia nam jego misterną strukturę, historyczny, społeczny i kulturowy bagaż.

7. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL  

/ 25 czerwca - 28 czerwca 2009 r.

Pawilon Czterech Kopuł 

Pawilon Czterech Kopuł wybudowany został na terenach wystawowych we wschodniej części 

Wrocławia (Bresslauer Messe A.G.), które jeszcze w maju 1939, wraz z położoną obok Halą 

Ludową (dawną Halą Stulecia), i innymi obiektami towarzyszącymi, m.in. Pergolą i Ogrodem 

Japońskim, były areną ostatnich przed wojną targów międzynarodowych. Budowę 

Pawilonów zrealizowała, wg projektu Hansa Poelziga, firma Schlesische Beton 

Baugesellschaft pomiędzy sierpniem 1912 a lutym 1913 roku.

Po II wojnie światowej, w roku 1948, zlokalizowano na tym terenie Wystawę Ziem 

Odzyskanych, czyli cykl propagan-dowych wystaw i imprez prezentujących osiągnięcia 

odbudowy terenów uzyskanych przez Polskę po wojnie. Pawilon Czterech Kopuł otwierał się 

Przedsionkiem Zwycięstwa – na wprost wejścia zaaranżowano na tle lanc dwa ogromne 

miecze Grunwaldu, na ziemi leżały resztki połamanej i pordzewiałej broni niemieckiej oraz 

wojskowe sztandary. Szereg wystaw i prelekcji miał za zadanie podsumowanie trzech lat 

działalności Ministerstwa Ziem Odzyskanych, kierowanego przez Władysława Gomułkę. 

Z okazji wystawy przed Halą Ludową ustawiono, stojącą tam do dziś, stalową Iglicę, a także 

wysoką wieżę ze zwykłych ocynkowanych wiader. Obiekty te stanowiły symbol powo-jennej 

odbudowy przemysłu. Trwającą 100 dni wystawę zwiedziło około 2 mln osób, w tym 

uczestnicy trwającego 



w sierpniu Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, reprezentujący 46 

krajów świata. Wystawa stała się dużym sukcesem propagandowym władz, a dla Wrocławia 

była okazją do przyspieszenia procesu porządkowania miasta i oddania do użytku pewnej 

ilości odrestaurowanych obiektów.

Od 1952 roku Pawilon Czterech Kopuł zajmuje Wytwórnia Filmów Fabularnych (WFF). Była 

ona początkowo filią wytwórni łódzkiej, natomiast po uchwale Rady Ministrów 

z 1954 roku uzyskała samodzielność. Pierwszym zrealizo-wanym w Wytwórni filmem była 

produkcja z 1954 „Niedaleko Warszawy” w reżyserii Marii Kaniewskiej. Od tego czasu we 

wrocławskiej Wytwórni nakręcono 1/4 wszystkich filmów zrealizowanych w Polsce po II 

wojnie światowej. W czasach świetności instytucji swoje filmy reżyserowali tu: Lenartowicz, 

Chęciński, Has, Holland, Kawalerowicz, Kieślowski, Pogański, Kutz i Wajda. W Wytwórni 

powstały m.in.: „Rękopis znale-ziony w Saragossie”, „Nóż w wodzie”, ‘Popiół i diament”, 

„Ósmy dzień tygodnia”. Obecnie WFF produkuje filmy dokumentalne i fabularne. W 2006 

powstał tu w koprodukcji brytyjsko-holendersko-polskiej film Petera Greenewaya „Straż 

nocna”/”Nightwatching”. 

Większość przestrzeni produkcyjnych ulokowanych w Pawilonie Czterech Kopuł uległo z 

czasem znacznym zniszczeniom i wymaga dogłębnej rewitalizacji.

8. edycja Przeglądu Sztuki  SURVIVAL 

„Architektura jako miejsce zbrodni”

/ 25 czerwca - 27 czerwca 2010r.

Bunkier przy Placu Strzegomskim we Wrocławiu 

Przegląd Sztuki SURVIVAL 8 odbył się we wrocławskim Bunkrze Strzegomskim, usytuowanym 

na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Braniborskiej i Legnickiej. Bunkier, wybudowany w 1942 

jako jeden z kilku powstałych w tym czasie schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej, 

zaprojektowany został przez kontrowersyjnego wrocławskiego projektanta Richarda 

Konwiarza, współautora projektu przebudowy Wrocławia (wspólnie z Maxem Bergiem i 

Ludwigiem Moshamerem) w latach 1919-1920.

Silne konotacje historyczne obiektu-schronu, będącego w istocie wspomnieniem wojennej 

traumy, w szczególny sposób wpływają na obraz współczesnej wrocławskiej metropolii. 



Bunkier stanowi dziś monument niedostępny dla mieszkańców, prowokując pytanie o 

adekwatność podobnych obiektów w miejskiej zabudowie. Ulokowanie Przeglądu w tak 

szczególnym miejscu, będącym w czasie wojny namiastką azylu i bezpieczeństwa, pozwoliło 

na artystyczne odwołania do całego rezerwuaru pojęć związanych z tematyką degradacji, 

odchodzenia w niepamięć, ale także przekształceń, odbudowywania i niesienia nadziei. 

Ponadto czasowe ulokowanie sztuki w tym miejscu wyzwoliło proces pozytywnych 

przekształceń w sferze skojarzeń z budynkiem, a także zapowiedziało jego przyszłą, nową 

funkcję jako Muzeum – sygnalizowaną także przez umieszczoną na elewacji wybitną pracę 

Stanisława Dróżdża.

Pojęcie „zbrodni”, intelektualna inspiracja ósmej edycji Przeglądu, rozumiane może być 

klasycznie, jako czyn spotykający się ze szczególnym potępieniem, ale również jako 

odwrotność czynu, jego zaniechanie. SURVIVAL 8 chciał zmierzyć się z żywym w ostatnich 

latach w Polsce tematem pozycjonowania, wartościowania i, co za tym idzie, finansowania 

sztuki najnowszej w wolnorynkowych realiach. Wskazaliśmy więc na "zbrodnię zaniechania", 

która obejmuje znaczące ograniczenie lub zaprzestanie inwestowania w najnowszą kulturę i 

sztukę na rzecz marketingu, wskaźników sprzedaży, szeroko pojętej promocji. 

Problem postrzegania roli współczesnej kultury i sztuki, jej wartościowania i finansowania 

obecny jest we wszystkich właściwie krajach, które przeszły gwałtowne wstrząsy (społeczne, 

polityczne, gospodarcze) związane z wprowa-dzaniem i funkcjonowaniem tak zwanego 

wolnego rynku. Zaciekłe spory o formę dzieła, jakość przekazu, jego zakres tematyczny, 

używane narzędzia czy granice dobrego smaku zostały zastąpione przez medialne i 

marketingowe boje o widoczność i, nierzadko, tanią atrakcyjność – zupełnie jak w 

kampaniach branding’owych wielkich koncernów.

Współczesna sztuka - zwłaszcza ta, która opuszcza hermetyczną i bezpieczną przestrzeń 

white cube'a - musi odnaleźć się i zaistnieć w takich właśnie realiach. W ten sposób może 

pokazać swoją siłę lub odsłonić słabość. Prace prezentowane podczas SURVIVALU 8 były 

prawdopodobnie mniej spektakularne niż to dotąd bywało - wymagały tego specyficzne, 

niewielkie i nieregularne wnętrza Schronu Strzegomskiego. Ale były też trudniejsze. 

Ekspozycja jako całość i napięcia zachodzące pomiędzy poszczególnymi pracami wymagały 

od widza sporej uważności i nie pozostawiały go z poczuciem komfortu pełnego odczytania. 

Dzięki temu SURVIVAL tym bardziej wymknął się powszechnemu oczekiwaniu 

jednoznacznych komunikatów i prostej rozrywki. Był wyzwaniem, które wielu z chęcią 



podjęło.

9. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

„Kiedy park staje się areną”

/20 – 26 czerwca 2011

Park Tołpy we Wrocławiu

Hasłem przewodnim SURVIVALU 9 był podtytuł "Kiedy park staje się areną", który odwołuje 

się zarówno do kumulowania aktywności mieszkańców w wydzielonych, rekreacyjnych 

arteriach, specyficznej estetyki tych miejsc, jak i nieskrępowanego korzystania z otwartych 

przestrzeni miejskich. Park jako obiekt użytkowy spełnia kilka podstawowych funkcji 

społecznych: umożliwia użytkownikom rekreację i kontakt z przyrodą, zaspokaja potrzeby 

estetyczne, umożliwia kontakt z innymi ludźmi. Większość polskich parków staje się „areną” 

opozycyjnych praktyk porządkowania (dbałość o szatę przyrodniczą i elementy przestrzenne) 

i nieposłuszeństwa, czyli wykorzystywania fragmentów parku do zaspokajania 

indywidualnych potrzeb oraz realizowania jednostkowych (nierzadko oryginalnych) 

pomysłów i aspiracji. 

Współczesny park pełni także funkcję salonu miasta – jego otwarta przestrzeń sprzyja dość 

powszechnej ludzkiej skłonności do paradowania i wystawiania się na widok. Przyrównanie 

parku do salonu (a więc pomieszczenia, które pełni reprezentacyjny charakter) odnosi się 

także do procesu budowania wizerunku współczesnych metropolii w oparciu o odnawianie i 

estetyzację jego wybranych (reprezentacyjnych) fragmentów. 




