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Wprowadzenie
Badania opinii, których wyniki zostały przestawione w niniejszym raporcie, zostały
zainicjowane przez Fundację Urban Forms i zrealizowane w lipcu 2014 przez zespół
Serwisu Badawczego Qualio i współpracujących z nim streetartworkerów. Działania
podejmowane w ramach tych badań miały dwa zasadnicze cele: po pierwsze,
poinformowanie mieszkańców o planowanych zmianach, czyli umieszczeniu w Łodzi
czterech nowych murali, a po drugie, poznanie opinii łodzian na temat
wielkoformatowych obrazów malowanych bezpośrednio na ścianach kamienic.
Badanie opinii mieszkańców Łodzi na temat murali zostało pomyślane jako element
zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego przedstawicieli społeczności
lokalnej w proces powstawania muralu w przestrzeni definiowanej przez uczestników
spotkania jako "bliska", "swojska", "sąsiedzka", "własna". Takie działanie jest
pierwszym krokiem w kierunku partycypacyjnego planowania, czyli włączania
mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące projektowania ich najbliższej
przestrzeni. W trakcie badań chciano uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy mieszkańcy znają łódzkie murale? Które z murali są najczęściej
wymieniane?
2. Czy łodzianom podoba się pomysł stworzenia nowych murali w mieście? Co
sądzą o lokalizacjach dla nowych murali? Jakie mają zdanie na temat
twórczości konkretnych artystów, których obrazy mają znaleźć się na ścianach
kamienic?
3. Kto powinien decydować o sztuce w przestrzeni miasta? Czy należy włączać
mieszkańców w ten proces decyzyjny? O jakie kwestie dotyczące sztuki
ulicznej należy pytać mieszkańców?
4. Jaka forma poznania opinii mieszkańców jest ich zdaniem najlepsza?
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Początkowo chciano zorganizować cztery deliberacje1, czyli grupowe moderowane
dyskusje, w trakcie których mieszkańcy mogliby podzielić się swoimi opiniami na
temat planowanych przedsięwzięć. Jednak po dwóch pierwszych spotkaniach, które
nie przyniosły spodziewanych rezultatów (niewielkie zainteresowanie ze strony
potencjalnych uczestników) zrezygnowano z tego pomysłu i zorganizowano uliczne
punkty konsultacyjne.

Technika badawcza, dobór próby i status wniosków
W badaniu opinii na temat nowych murali, które mają powstać w Łodzi, zbierano
informacje za pomocą techniki wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego
przez przeszkolonych ankieterów, którzy jednocześnie pełnili dodatkową rolę
streetartworkerów. Do ich podstawowych zadań należało przeprowadzenie rozmowy,
której podstawę stanowił krótki kwestionariusz składający się z 10 pytań. Większość
pytań miała formę półzamkniętą, tzn. respondenci mogli wybierać spośród
przygotowanych przez badacza propozycji, ale mogli również podać swoją własną
odpowiedź, gdyż przewidziano miejsce na wpisanie jej kwestionariuszu. W narzędziu
badawczym zastosowano również pytania prekategoryzowane, czyli otwarte dla
respondenta (mógł udzielić dowolnej odpowiedzi bez żadnych sugestii ze strony
ankietera), a zamknięte dla osoby przeprowadzającej wywiad (co ułatwiało
zaklasyfikowanie odpowiedzi badanego do wcześniej przygotowanych kategorii i
usprawniało proces zapisu). Pozwoliło to na mniejszą formalizację tej sytuacji, gdyż
uważano, że łatwiej będzie w ten sposób rozmawiać z mieszkańcami bez
sugerowania

odpowiedzi, zbytniego

standaryzowania

wywiadu.

Przewidziano

również miejsce na dodatkowe uwagi streetartworkerów, którzy mieli notować
wszelkie opinie, spostrzeżenia, uwagi i komentarze respondentów. W trakcie
wywiadu ankieterzy mieli również za zadanie poinformować swoich rozmówców o
tym, że w danym miejscu będzie powstawał nowy mural, przedstawiali informacje o
artyście, który go stworzy i prezentowali przykłady jego prac, a wszystkie te
dodatkowe zadania powiązane były z rolą streetartworkera. Przy badaniu pracowało
siedem osób, które w ciągu trzech dni (28-30 lipca 2014) w godzinach 10:00-18:00

1

Więcej informacji na temat zmiany procedury zbierania opinii w tym badaniu zamieszczono w ostatniej części
niniejszego raportu.
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przeprowadzały badanie opinii w miejscach, w których znajdowały się ściany pod
nowe murale. Informacje o tych badaniach zostały przekazane mieszkańcom, którym
dostarczono do skrzynek pocztowych ulotki. Dobór badanych jest doborem
przypadkowym, to znaczy, że o tym, kto został przebadany decydował przypadek –
wszak gdyby badanie prowadzono w innych godzinach, innych dniach i innych
miejscach, uczestniczyliby w nim zupełnie inni respondenci. Z tego też powodu
wnioski z badań nie są reprezentatywne i mogą być rozszerzone ani na
mieszkańców najbliższego kwartału, ani dzielnicy, a tym bardziej nie można mówić,
co sądzą mieszkańcy Łodzi. Nie umniejsza to wartości zebranego materiału, gdyż
celem badania było poznanie opinii mieszkańców, którzy na co dzień będą mieli
możliwość oglądać nowo powstałe murale. Dokładne określenie takiej populacji z
metodologicznego punktu widzenia nie jest możliwe, a więc zastosowany dobór
wydaje się być najlepszym sposobem na dotarcie do respondentów, których opinie
chciano poznać.

IL. 1. Miejsca ulicznych punktów konsultacyjnych Źródło: Google sreetview
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CZĘŚĆ 1
W części pierwszej zawarte zostały ogólne spostrzeżenie na temat
takich

zagadnień,

jak

znajomość

łódzkich

murali

wśród

uczestników badań oraz ich poglądy dotyczące współdecydowania
o rozmaitych kwestiach, które związane są z powstawaniem
nowego muralu.

1. 1. Charakterystyka respondentów
W badaniu dotyczącym opinii mieszkańców Łodzi na temat powstania trzech nowych
murali wzięło udział 239 osób, wśród których 73 stanowili respondenci przebadani na
ulicy Sienkiewicza, 82 – ankietowani na ulicy Wierzbowej i Pomorskiej, a 81 – na
ulicy Wschodniej (przy Północnej). Wśród ankietowanych 63% stanowiły kobiety, a
37% mężczyźni. Streetartworkerzy mieli sami próbować ustalić wiek osoby, z którą
rozmawiali, dlatego też możemy dokonać rozróżnienia na trzy kategorie osób:
młodych, dojrzałych i starszych. Udało się poznać opinie mieszkańców Łodzi
zróżnicowanych wiekowo, bowiem 36% stanowiły osoby określone jako młode, 44%
– osoby dojrzałe, a 20% – starsze.

IL. 2. Punkt konsultacyjny przy ul. Wierzbowej Fot. Ewa Jagiełło
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Respondenci wg płci
Mężczyźni
37%

Kobiety
63%

IL. 2. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w badaniu. Źródło: opracowanie własne

Osoby starsze
20%

Osoby młode
36%

Osoby w średnim
wieku
44%

IL. 3. Procentowy udział osób młodych, dojrzałych i starszych w badaniu. Źródło: opracowanie własne
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Wśród badanych przeważały osoby, które na

co dzień mają funkcjonują w

przestrzeni, która ma podlegać zmianie. Aż 64% respondentów zadeklarowało, że
widuje ścianę, na której ma powstać mural, raz lub kilka razy dziennie. Oznacza to,
że zostało zrealizowane założenie o dotarciu w trakcie opisywanych działań do
mieszkańców najbliższej okolicy i osób przebywających tu najczęściej itp.
Procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących intensywności kontaktów z miejscem
wśród badanej zbiorowości przedstawia poniższy wykres.

1-3 razy w miesiącu
7%

Rzadziej niż 1 w
miesiącu
6%

1-3 razy w tygodniu
9%

Raz-kilka razy dziennie
64%

4-5 razy w tygodniu
14%

IL. 4. Procentowy rozkład dotyczący intensywności kontaktu z miejscem, w którym powstanie mural. Źródło:
opracowanie własne

1. 2. Znajomość łódzkich murali
Podczas rozmów z łodzianami zadawano im pytanie o to, czy wcześniej zetknęli się
już z łódzkimi muralami. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszono dodatkowo
o wymienienie tych obrazów na ścianach budynków, które najlepiej zapamiętali.
Zdecydowana większość z respondentów (85%) zetknęła się przeszłości z muralami.
Tylko 15% z nich nigdy nie miało kontaktu z tym rodzajem sztuki ulicznej. W
poniższych tabelach przedstawiono liczbę spontanicznych wskazań murali w
podziale na odrębne lokalizacje, które najlepiej zapadły w pamięć badanych.
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Mural – adres, artysta

Wschodnia

Pomorska

Sienkiewicza

Łącznie

Nowomiejska, ROA

39

5

6

51

Uniwersytecka SAINER + Etam Crew2

5

31

15

50

Pomorska, Aryz

6

10

4

20

Politechniki, Etam Crew

2

6

9

17

Próchnika, Sepe/ Chazme + Remed3

7

3

4

14

Roosevelta, Os Gemeos/ Aryz

1

5

8

14

Tuwima/ Sienkiewicza,M-city

0

1

11

12

Kilińskiego, Kenor

5

5

0

10

Nawrot, Etam Crew

3

0

4

7

Struga, Inti

2

3

2

7

Wojska Polskiego,Seida

3

0

2

5

Legionów, M-city, TONE4

4

0

0

4

Jaracza, Gregor

1

2

1

3

Kościuszki, Sat One/ Etam Crew, Kenor

0

0

2

2

Politechniki, Aryz

1

0

1

2

Rzgowska, 3TTMAN

0

0

1

1

Wólczańska, Lump

0

0

1

1

Tab. 1. Liczba spontanicznych wskazań murali, które respondenci zapamiętali najlepiej. Źródło:
opracowanie własne

Analiza zebranych danych wykazała, że murale przy Uniwersyteckiej 3 i Uniwersyteckiej 12 rzadko
są rozpatrywane w oderwaniu od siebie (badani wymieniając mural autorstwa Etam Crew, wskazywali
też na mural Sainera – i na odwrót), stąd w prezentowanym zestawieniu murale te potraktowaliśmy
łącznie.
3 Podobny, jak powyżej, zabieg zastosowaliśmy również w odniesieniu do murali przy ul. Próchnika 9 i
Próchnika 11. Pewnym spostrzeżeniem jest fakt, że dla w opinii badanych przy ul. Próchnika są co
prawda dwa murale, ale tylko jeden z nich jest w jakikolwiek sposób opisywany (Sepe/ Chamed),
natomiast praca autorstwa Remeda jest postrzegana jako tło lub sąsiedztwo dla wyżej wspomnianego
muralu.
4 Badani w swoich wypowiedziach wspominali o muralach/ muralu na ul. Legionów, jednak żaden z
nich nie doprecyzował, co przedstawia dany mural i gdzie dokładnie jest zlokalizowany, stąd
potraktowaliśmy te odpowiedzi jako dotyczące obydwu murali łącznie. Taką samą uwagę poczynić
można także względem murali przy al. Kościuszki.
2
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Badani spontanicznie wymieniali również te z łódzkich murali, które nie należą do
Galerii Urban Forms. Liczbę wskazań w podziale na odrębne lokalizacje obrazuje
poniższa tabela.

Mural – adres, artysta

Wschodnia

Pomorska

Sienkiewicza

Łącznie

Piotrkowska (łódź)

7

7

11

24

Pasaż Rubinsteina

0

1

0

1

Pasaż Schillera

0

0

1

1

Bojowników Getta Warszawskiego

0

1

0

1

Przy Bałuckim Rynku (Marcin Gortat)

0

1

0

1

Dworzec Kaliski

1

0

1

2

ZOO

0

0

1

1

Tab. 2. Liczba spontanicznych wskazań łódzkich murali spoza Galerii Urban Forms, które respondenci
zapamiętali najlepiej. Źródło: opracowanie własne

Zgodnie

z

danymi

zamieszczonymi

w

powyższych

tabelach,

najczęściej

wskazywanymi przez badanych pracami były: mural autorstwa ROA przy ul.
Nowomiejskiej, murale przy ul. Uniwersyteckiej, mural przedstawiający Łódź (przy ul.
Piotrkowskiej), mural ARYZA przy ul. Pomorskiej oraz przy al. Politechniki (ETAM
CREW). Wszystkie, pominąwszy ostatni z wymienionych, znajdują się w ścisłym
centrum Łodzi i – w większości przypadków – w bliższym lub dalszym sąsiedztwie
zorganizowanych przez nas punktów informacyjno-konsultacyjnych. Korelacja ta
uwidoczniła się zwłaszcza w przypadku badania przeprowadzonego przy zbiegu ul.
Wschodniej i Północnej, gdzie respondenci po usłyszeniu prośby o wymienienie prac,
które najlepiej zapamiętali, mówili najczęściej o pobliskich muralach przy ul.
Nowomiejskiej (ROA), Próchnika (SEPE/ CHAZME, REMED) czy przy ul. Pomorskiej
(ARYZ). W przypadku badania przeprowadzonego przy ul. Pomorskiej, również
zaobserwowaliśmy podobną zależność – respondenci najlepiej znali murale
znajdujące się w pobliżu, a więc murale przy Uniwersyteckiej (SAINER, ETAM
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CREW) i Pomorskiej (ARYZ). Jedynie respondenci spotkani przy ul. Sienkiewicza,
wymieniali murale z całej Łodzi (najwięcej wskazań dotyczyło ul. Uniwersyteckiej i al.
Politechniki). Można to powiązać z faktem, że nasz punkt ankieterski znajdował się w
bliskim sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej, a więc miejsca w którym pojawiają się nie tylko
mieszkańcy i osoby pracujące w najbliższej okolicy, ale też inni mieszkańcy miasta i
przyjezdni. Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że tylko 11 spośród 76 badanych
zwróciło uwagę na mural M-CITY, w pobliżu którego prowadzone były badania – być
może obraz ten nie do końca współgra z wyobrażeniami respondentów dotyczących
tego czym są i jak powinny wyglądać murale. Wiodącym motywem w wypowiedziach
badanych okazał się kolor (im więcej murali, tym będzie bardziej kolorowo; kolorowe
bohomazy; murale powinny być bardziej kolorowe), a omawiana praca autorstwa MCITY, jest pozbawiona żywej, tak przynależnej muralom, kolorystyki.
Większość badanych, mówiąc o muralach, wymieniała te powstałe w ramach
Festiwalu Galeria Urban Forms, pojawiły się jednak głosy dotyczące pierwszego
łódzkiego

muralu

–

symbolicznego

przedstawienia

miasta

Łodzi

przy

ul.

Piotrkowskiej. Mural ten doczekał się wielu określeń, badani tytułowali go: Łódź
Wikingów, Łódka, Statek ma morzu, Wielka łódka (itp.). W wypowiedziach pojawiły
się również, choć nieliczne, wspomnienia o muralu w pasażu Rubinsteina, graffiti
przy dworcu Łódź Kaliska, czy też wielkoformatowym przedstawieniu koszykarzy
przy ul. Zgierskiej. Jako rodzaj ciekawostki przytoczyć można kilka opinii
respondentów, które okazały się dla nas niemożliwe do zidentyfikowania: smerfy,
pani z zegarem czasu, atlas-merlin lub odnoszących się do innych miast, jak
dziewczynka

podlewająca

drzewko

(mural

z

Białegostoku).

Tylko

raz

w

wypowiedziach badanych pojawiło się wspomnienie murali z czasów PRL: Fundacja
nie powinna niszczyć starych murali – powinno się je odnowić, aby zachować część
historii miasta. Opinia ta była jednak na tyle odosobniona, że możemy z pełnym
przekonaniem powiedzieć, iż respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, mówiąc o
muralach, mieli na myśli przede wszystkim „nowe murale”, a więc te powstałe
podczas Festiwalu Galeria UF. Niewątpliwie świadczy to o dobrej znajomości, jeśli
nie samej Fundacji, to na pewno istniejących w przestrzeni miejskiej efektów jej
działalności.
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IL. 4.
Pięć najczęściej wymienianych
murali.
Źródło: opracowanie własne na
podstawie zdjęć z Internetu
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1. 3. Opinie o muralach
Jak wspomniano wcześniej, aż 85% spośród wszystkich badanych odpowiedziało
twierdząco na pytanie Czy wcześniej zetknął się/zetknęła się Pan/i z łódzkimi
muralami?. Mimo, że kwestionariusz został skonstruowany w sposób przewidujący
udzielanie krótkich odpowiedzi, to jednak większość badanych wyrażała bardziej
rozbudowane opinie, co pozwala sądzić, iż tematyka wzbudziła u nich żywe
zainteresowanie. Reakcje były w większości pozytywne, choć nie brakowało głosów
obojętnych i negatywnych. Na podstawie zebranych opinii zdecydowaliśmy odnieść
się do kilku najczęściej poruszanych przez badanych kwestii. Jedną z nich jest to jak
badani opisują murale i jakie funkcje tego rodzaju sztuka pełni w przestrzeni
miejskiej.
W zrealizowanym w 2013 roku na zlecenie „Gazety Wyborczej” sondażu5
dotyczącym jakości życia w polskich miastach, Łódź uplasowała się na ostatnim
miejscu pod względem tego, jak mieszkańcy oceniają estetykę swojego miasta6.
Obiegowa opinia o Łodzi jako brzydkiej i zaniedbanej znalazła szeroki odzew również
w wypowiedziach mieszkańców z którymi rozmawiali nasi ankieterzy – nie dziwi więc
powszechne przekonanie o tym, że murale służą upiększaniu ulic; rozświetlaniu
Łodzi; ożywianiu przestrzeni; orzeźwianiu ponurych miejsc. Jednym słowem – dzięki
muralom Łódź staje się piękniejsza. Jawią się one w tym świetle jako element
kontrastujący z szarością i brzydotą – powinny przykuwać i cieszyć wzrok, dając
pewnego rodzaju wytchnienie od przygnębiającego widoku zaniedbanych ulic i
kamienic. Dominującym motywem w wypowiedziach respondentów okazał się – jak
wspomniano wcześniej – kolor, gdyż to właśnie jego obecność pozwala ukryć
wszechobecną szarzyznę. Potwierdzają to opinie dotyczące już istniejących murali
(kolorowe malowidła, na Uniwersyteckiej są takie kolorowe; kolorowe bohomazy;
śmieszne i kolorowe; kolor jest w tych muralach bardzo ważny) lub postulatów
dotyczących tego, jakie powinny być murale (Prace powinny być bardziej kolorowe,
Muszą to być jasne i żywe kolory i ładny obrazek, a nie jakieś mazy; Mural powinien
mieć żywą kolorystykę; Murale powinny być bardziej kolorowe, żeby chciało się na

5

Sondaż telefoniczny (CATI) zrealizowany na telefonach stacjonarnych i komórkowych od 13 do 16 listopada
przez MillwardBrown SA. Próba N=500 reprezentatywna dla mieszkańców Łodzi w wieku 18+.
6
http://m.lodz.gazeta.pl/lodz/1,106512,15014178,Najbrzydsze_miasto_w_Polsce__Lodz_w_ogonie_w_sondaz
u.html#
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nie patrzeć). Biorąc pod uwagę powyższe głosy, można zaryzykować stwierdzenie,
że w ocenie społecznej kolorystyka muralu odsuwa na dalszy plan jego treść –
niektórzy badani nie potrafili powiedzieć, co przedstawia dana praca ani wskazać jej
lokalizacji, ale potrafili opisać jej barwy (jakiś fioletowy; śmieszne, kolorowe, ale nie
pamiętam ulic). Obok postulatu „pokolorowania” miasta pojawiło się kilka głosów
przestrzegających przed zbytnią pstrokacizną i niedopasowaniem murali do
kontekstu przestrzennego, niemniej jednak opinii tych było stosunkowo niewiele
(większość z nich odnosiła się do planowanego muralu autorstwa VHILSA przy ul.
Północnej, co zostanie bliżej omówione w dalszej części tego opracowania).
Warto dodać, że estetyzująca funkcja murali może być spełniana nie tylko poprzez
maskowanie odrapanych ścian i wprowadzanie koloru tam, gdzie go brakuje, ale
również poprzez zastąpienie muralami billboardów (zlikwidowanie billboardów na
rzecz murali) czy też tagów i wulgarnych napisów na murach (Lepiej, żeby na
ścianach powstało coś innego niż cały czas ten RTS wszędzie). Murale jawią się
tym samym jako remedium na niemożliwą do zaakceptowania przez badanych
brzydotę miasta. Niektórzy z nich postulowali również o więcej zieleni w mieście i o
restaurację kamienic (pojawił się argument mówiący o tym, że murale to strata
pieniędzy, głupota, a pieniądze powinny być wydawane na odnawianie budynków).
Oprócz wzmianek o estetyce pojawiły się też głosy wskazujące na murale jako
element pobudzający do refleksji (coś, co zmusza do myślenia, zastanawiania się;
sposób wyrażania opinii o świecie pobudzający emocje; nie można obok nich przejść
obojętnie). Były one jednak bardzo rzadkie (ograniczały się do wyżej przywołanych),
co pozwala znów przypuszczać, że forma muralu jest ważniejsza niż jego treść.
Jeśli badani w ogóle odwoływali się do tego, co przedstawia lub powinien
przedstawiać mural, to raczej postulowali, aby nie były to treści niepokojące i raniące
uczucia (Murale nie powinny kolidować z wrażliwością starszych; Temat muralu nie
powinien ranić uczuć; Murale najczęściej przestawiają rzeczy dziwne, czasem
odrażające). Najlepiej, jeśli prace będą utrzymane w konwencji realizmu (Malujmy
to, co należy do rzeczywistości (…) nie jakieś wampiry) i zrozumiałe dla odbiorcy.
Najwięcej tego typu uwag odnotowaliśmy podczas przeprowadzania sondy przy ul.
Pomorskiej, gdzie wielu przechodniów wyrażało wątpliwość, czy mural autorstwa
DaLEASTA nie będzie straszył dzieci z racji na swój mroczny styl. Dobrze by było,
aby murale przedstawiały pozytywne treści i wzbudzały pozytywne emocje –
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rozweselenie, uśmiech, spokój. Znamienna jest w tym przypadku wypowiedź
respondentki spotkanej przy ul. Północnej – Chcę żeby na muralu była uśmiechnięta
twarz, nie smutna. Wśród zebranych głosów pojawiła się też propozycja stworzenia
murali bardziej lokalnych, przedstawiających historię XIX-wiecznej Łodzi, bądź
takich, w których dominować będą motywy kwiatowe (Jeśli już coś robić to kolorowo,
dobrze jak będzie dużo kwiatów).
Podsumowując: murale zostały zdefiniowane przez badanych jako barwne obrazy
mające za zadanie upiększać miasto, promować je, a także zmuszać przechodniów
do zatrzymania się i refleksji. Ich tematyka powinna być daleką od kontrowersji i
zrozumiała, by móc oddziaływać pozytywnie na samopoczucie mieszkańców miasta.
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1.4. Kto powinien decydować?
Chcieliśmy również się dowiedzieć, kto – zdaniem przebadanych łodzian – powinien
decydować o tym, w jakim miejscu ma powstać mural7. Największa grupa
respondentów decyzję w tej sprawie powierzyłaby mieszkańcom najbliższej okolicy
– taką odpowiedź wybrało 43% badanych. Na drugim miejscu wymieniano
mieszkańców miasta (25%), na trzecim ekspertów (19%), na czwartym władze
miasta, czyli radnych, urzędników (12%). Mniejsza grupa osób pozwoliłaby
zadecydować o lokalizacji autorom murali – wskazało ich tylko 9%.

Kto powinien decydować o lokalizacji muralu?

Autorzy murali

Władze miasta

Eksperci

Mieszkańcy miasta

Mieszkańcy najbliższej okolicy

9%
12%
19%
25%
43%

IL 5. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o to, kto powinien decydować o lokalizacji muralu.
Źródło: opracowanie własne

Pytanie, które zadaliśmy badanym, dawało im również możliwość udzielenia
odpowiedzi, która nie znajdowała się w przygotowanej przez nas kafeterii i prawie
18% skorzystała z takiej szansy. Podkreślić należy, że respondenci najczęściej
doprecyzowywali swoje odpowiedzi, np. zamiast wskazywać opcję eksperci,
wymieniali konkretną osobę – architekta miasta, konserwatora zabytków. Czasami
nie byli w stanie wybrać tylko dwóch odpowiedzi, dlatego też wymieniali więcej grup,
7

Odpowiedzi na to pytanie nie sumują się do 100%, ponieważ każdy badany miał możliwość podać dwie
odpowiedzi.
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np. architekt miasta, grono polityków i mieszkańcy dzielnicy. Wśród tych
spontanicznych opinii znalazły się też takie, które charakteryzowały potencjalnych
decydentów w inny sposób, niż zrobiliśmy to w pytaniu. Określano na przykład, jakie
cechy powinni posiadać decydujący: młodzi ludzie, ponieważ starsze osoby
niekoniecznie obchodzą takie rzeczy; osoby z dobrym poczuciem estetyki; twórcy
(ich wzrok jest odmienny od „zwykłych” ludzi). Na uwagę zasługuje także to, że dość
często badani wymieniali właścicieli ścian, na których ma powstać mural.
Oprócz wyboru lokalizacji dokonuje się również wyboru konkretnego artysty, którego
mural ma ozdobić daną ścianę. Także w przypadku tej kwestii chcieliśmy dowiedzieć
się, jaka jest opinia respondentów, dlatego też – podobnie, jak w poprzednim pytaniu
– prosiliśmy o wskazanie dwóch grup osób, które mają prawo dokonać wyboru
artysty. Tutaj najczęściej wymieniani byli eksperci, jako osoby najwłaściwsze do
podjęcia takiej decyzji – tę odpowiedź wybrało 41% badanych. Na drugim miejscu
znaleźli się mieszkańcy najbliższej okolicy (28% wskazań), na trzecim – mieszkańcy
miasta (18%), a na czwartym władze miasta (13%). Badani w swoich swobodnych
wypowiedziach wymieniali również: grupy artystów, którzy zajmują się muralami,
fundacje takie jak Urban Forms (lub Michał Bieżyński), specjalna komisja, młode
osoby, które się tym zajmują.

Kto powinien decydować o wyborze autora murlau?

Władze miasta

Mieszkańcy miasta

Mieszkańcy miasta

Eksperci

13%
18%
28%
41%

IL 7. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o to, kto powinien decydować o wyborze autora
muralu. Źródło: opracowanie własne
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Postanowiliśmy jeszcze bardziej pogłębić temat i poprosiliśmy badanych, aby
zastanowili się, o co konkretnie można pytać mieszkańców miasta, jeśli zaprosi się
ich do procesu podejmowania decyzji w prawie murali. 42% chciałoby powierzyć
łodzianom decyzję dotyczącą wyboru tematu, 36% wybór ściany, 33% wybór
kolorystyki, a 13% – artysty. Oczywiście również w tym pytaniu istniała możliwość
podania własnej odpowiedzi i blisko 29% badanych z niej skorzystała, przy czym
dużą część udzielanych odpowiedzi można zaklasyfikować do kategorii: nie ma
sensu ludzi pytać tylko malować, czy też wcale nie powinno się konsultować.
Pozostali chcieliby dać mieszkańcom wpływ na decyzje dotyczące m.in.: rozmiarów
muralu, jego estetyki i stylu a także kwestii finansowych. Niektórzy optowali za
formułą plebiscytową. Dla tych respondentów najbardziej pożądaną formą udziału
mieszkańców w podejmowaniu decyzji byłoby poddanie przygotowanych przez
autora/autorów projektów murali pod publiczne głosowanie.

O czym powinni współdecydować mieszkańcy?

Wybór autora muralu

Wybór kolorystyki

Wybór ściany

Wybór temtyki muralu

13%
33%
36%
42%

IL 7. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o to, o czym powinni współdecydować mieszkańcy.
Źródło: opracowanie własne
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CZĘŚĆ 2.
W części drugiej omówione zostały odpowiedzi na pytania, które
dotyczyły murali mających powstać w konkretnych lokalizacjach,
w pobliżu których znajdowali się ankieterzy (streetartworkerzy).
Przedstawiono tu również spontaniczne opinie badanych dotyczące
twórczości poszczególnych artystów oraz oczekiwań respondentów
względem nowego muralu.

1. 1. Dzień pierwszy. Ulica Sienkiewicza
Zacznijmy od pierwszego dnia i ulicy Sienkiewicza, na której 61 spośród 74 osób
(82%) uznało, że wskazana im ściana jest dobrym miejscem na powstanie nowego
łódzkiego muralu. Pozostałym 9 osobom nie podobała się ta lokalizacja, a 4
respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na ten temat (wybrało
trudno powiedzieć).

Czy ściana przy ul. Sienkeiwcza to dobre miejsce na nowy
mural?

61

9
Tak

Nie

4
Trudno powiedzieć

IL 8. Liczebny rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące lokalizacji nowego muralu przy ul.
Sienkiewicza. Źródło: opracowanie własne

20

W

punkcie

konsultacyjnym

dostępne

były

informacje

o

dotychczasowych

osiągnięciach autora i reprodukcje jego wcześniejszych prac. Po uzyskaniu
najistotniejszych informacji na temat artysty, którego praca ma zostać umieszczona
w tej lokalizacji, badani mieli możliwość wyrazić opinię na temat tego, czy jego
twórczość pasuje do danego miejsca. Większość, bo 53 osoby (70%), stwierdziła, że
mural stworzony przez NUNCA będzie odpowiedni dla tej lokalizacji (przy czym 36
osób wybrało odpowiedź zdecydowanie pasuje), a tylko 7 osób (czyli 9%) udzieliło
odpowiedzi przeczącej (2 spośród nich wskazało odpowiedź zdecydowanie nie
pasuje). Kolejne 7 osób było niezdecydowanych, a 9, którym nie spodobała się
lokalizacja, zadano pytanie, w którym zastosowano tryb przypuszczający a gdyby
jednak na tej ścianie miał powstać mural… Przy takiej formie pytania 6 respondentów
uznało twórczość artysty za pasującą do danego miejsca, dwóch nie było do niego
przekonanych, a jeden wybrał trudno powiedzieć. Można stwierdzić, że w sumie tylko
9 spośród 74 uznała twórczość NUNCA za niepasującą do miejsca, w którym ma
powstać mural.

Czy styl artysty (NUNCA) pasuje, czy też nie pasuje do tego
miejsca ?

59

9
Tak

Nie

8
Trudno powiedzieć

IL 9. Ocena doboru autora nowego muralu przy ul. Sienkiewicza. Źródło: opracowanie własne

To dobre miejsce, ale jeśli nie będzie niszczenia zieleni
W przypadku ściany przy ul. Sienkiewicza, aż 82% osób (61 spośród 74
respondentów) uznało, że jest to właściwe miejsce dla powstania muralu, co
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oznacza, że lokalizacja ta jest zdaniem badanych wystarczająco odpowiednia.
Analiza dodatkowych uwag, jakie zgłaszali badani wskazuje jednak na istnienie
pewnych obaw, które odnosiły się do kilku czynników. Pierwszym z nich jest brak
dostatecznej widoczności muralu w związku z drzewami zasłaniającymi ścianę
(Ściana nie jest dobrym wyborem, ponieważ jest zasłoniętą przez drzewa i tylko
miejscami jest widoczna; To miejsce jest bardzo osłonięte drzewami – widok tylko z
tej ulicy, tylko z przystanku autobusowego; Dużym problemem są zasłaniające
ścianę drzewa). Obecność drzew na skwerze obok ściany wiązana była przez część
badanych ze sprzeciwem wobec groźby ich wycinki (To dobre miejsce, ale jeśli nie
będzie niszczenia zieleni), a przez innych z wręcz przeciwnym postulatem
odsłonięcia ściany zza drzew (Powinni przyciąć trochę drzewo). Stanowiskiem
pośrednim były propozycje wkomponowania muralu w otaczającą go zieleń (Nie
wolno wycinać drzew (…) ściana jest zacieniona, potrzebne są odpowiednie kolory).
Bardzo istotna okazała się zatem dobra widoczność – mural słabo widoczny, możliwy
do przeoczenia, nie miałby dla respondentów wielkiej racji bytu. Drugą wątpliwością,
jaką wyrażali badani, okazało się sąsiedztwo muralu M-CITY, który ze swoją
geometryczną formą i biało-czarno stylistyką nie będzie się dobrze komponował z
planowanym muralem artysty NUNCA (Jeden z drugim muralem musi współgrać,
Czy dwa murale obok siebie to nie za dużo?). Inni badani uważali, że prace nie
muszą się ze sobą dobrze komponować, bo najważniejsze jest to, aby nowy mural
był bardziej wesoły i kolorowy niż ten autorstwa M-CITY (Mural na sąsiedniej ścianie
jest bardzo smutny, lepiej nie robić takiego).
Stosunkowo niewielu badanych wyrażało niezadowolenie z wyboru artysty – choć
trzeba zaznaczyć, że kwestia ta nie była poruszana tak często, jak problem z
widocznością i harmonijnością murali. NUNCA został opisany przez badanych jako
artysta mający hipnotyzujący styl i jako ktoś, kto tworzy sztukę odległą, niezrozumiałą
dla Polaków (Bardziej by pasowało coś, co jest nam bliższe (…)Powinien być artysta
bardziej charakterystyczny dla naszego kraju – my jesteśmy tu, więc bardziej by
pasowało coś, co jest nam bliższe). Są to właściwie jedyne opinie dotyczące
twórczości artysty. Tak jak już zauważyliśmy, uwagę badanych zdominował problem
drzew i muralu M-CITY. Dodajmy, że na pytanie o to czy NUNCA jest odpowiednim
artystą – twierdząco odpowiedziało 70% badanych, a więc większość.
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2.2. Dzień drugi. Ulica Wierzbowa
Następnego dnia streetartworkerzy badali opinie mieszkańców Łodzi, którzy
przechodzili w pobliżu budynku znajdującego się na rogu ulic Pomorskiej i
Wierzbowej, na ścianie którego ma powstać kolejny z projektowanych murali. W tym
przypadku 71 z 82 osób (87%) podobało się to, że na wskazanej im ścianie
powstanie nowy mural, 10 osób (12,2%) było przeciwnego zdania, a 1 odpowiedziała
trudno powiedzieć.

Czy ściana przy ul. Wierzbowej to dobre miejsce na nowy
mural?

71

10
Tak

Nie

1
Trudno powiedzieć

IL 10. Odpowiedzi na pytanie dotyczące lokalizacji nowego muralu przy ul. Wierzbowej. Źródło:
opracowanie własne

Zdecydowana większość, bo 58 badanych (71%) uznała, że DALeast i jego
twórczość pasują do tego miejsca (więcej, czyli 30 osób wybrała odpowiedź raczej
pasuje, a 28 badanych zdecydowanie pasuje). Niezadowolonych z wyboru artysty
było 12 (15%), 2 osobom trudno było zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie
(odpowiedź trudno powiedzieć). Pozostałym 10 respondentom (niezadowolonym z
wybór miejsca pod namalowanie nowego muralu) zadaliśmy dodatkowe pytanie o to,
czy twórczość DALeasta współgra ze ścianą przy ulicy Wierzbowej, gdyby jednak w
tym miejscu miał powstać mural. W tym przypadku tylko jedna osoba udzieliła
odpowiedzi twierdzącej, siedmiu nie podobały się prace tego artysty, a dwie kolejne
miały kłopot ze sformułowaniem jednoznacznej opinii na ten temat.
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Czy styl artysty (DALEAST) pasuje, czy też nie pasuje do tego
miejsca ?

58

19

4
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

IL 11. Ocena doboru autora nowego muralu przy ul. Sienkiewicza. Źródło: opracowanie własne

Styl tego artysty jest zbyt mroczny, depresyjny…
Ściana kamienicy znajdującej się przy zbiegu ul. Pomorskiej i Wierzbowej to według
81% (71 z 82 osób) respondentów to odpowiednia lokalizacja dla powstania muralu.
Podczas rozmów ankieterów ze spotkanymi w pobliżu ściany przechodniami,
wypłynął problem stanu technicznego budynku i dobrej widoczności mającego
powstać w najbliższym czasie muralu. Zły stan kamienicy wywołał u niektórych
badanych obawę o to, czy powstanie pracy nie stanie na drodze remontowi (Bez
otynkowania i ogrzania ściany, mieszkańcy nie zgodzą się na mural, Najpierw
ocieplić to trzeba; Przez te cegły wchodzi wilgoć) – wypowiedzi te wynikają zapewne
z braku wiedzy o tym, że murale są rodzajem sztuki tymczasowej, która nie podlega
konserwacji i jest ulotna w dłuższej perspektywie czasu. Kiedy rozmawialiśmy z
respondentami, wielu z nich uważało, że miasto powinno podpisać umowę o
nieingerencji przez kilka lat w nowopowstałe murale oraz, że te ściany, które są
wybierane do powstania murali powinny być odnawiane, żeby nikt nie chciał tego
później zakryć tynkiem, albo ociepleniem i żeby nie rozpadły się te murale, bo bardzo
ich szkoda. Stąd postulat zachowania kolejności działań – najpierw odnowienie
ściany, a później namalowanie muralu i dbałość o to, aby nie niszczał. Niewątpliwie
podejście takie świadczy o tym, że murale są dla badanych potencjalnie cennym
elementem w przestrzeni miasta, takim do którego łatwo się przywiązać i który
24

chciałoby się zachować, nawet dla przyszłych pokoleń, co dobrze obrazuje
następująca wypowiedź: Fundacja nie powinna niszczyć starych murali – powinno się
je odnowić, aby zachować część historii miasta. Jeżeli fundacja nie jest tym
zainteresowana to niech ich nie niszczą. Kamienica przy ul. Pomorskiej została
ponadto uznana przez dwoje badanych za obiekt zabytkowy, a więc taki na którym
mural nie ma prawa powstać (To zabytek żydowski, tu nic nie może być). Podobnie
jak w przypadku ul. Sienkiewicza, również przy ul. Pomorskiej uwidocznił się problem
złej widoczności muralu (Lepszą ścianą na murale jest ta po prawej stronie, bo lewą
zasłania drzewo, Inne murale są wysoko i są dobrze widoczne), jednak były to tylko
pojedyncze głosy. Warto dodać, że to, co dla niektórych było mankamentem, dla
innych było zaletą – to, że w okolicy są drzewa, daje „zielone światło” dla powstania
„ciemnego” muralu (jest wystarczająco zieleni, więc czarno-biały mural pasuje do
tego miejsca).
Badani byli zgodni w ocenie tego, że najbliższa okolica jest miejscem ponurym
i nieprzyjaznym (w tym miejscu powinien powstać mural radosny, zmieniający
samopoczucie, ponieważ okolica ta jest już wystarczająco przygnębiająca [pełno
brudu, pijaków itp.]; ulica Pomorska i tak już jest szara i ponura, dlatego powinno się
rozjaśnić to miejsce). Mimo, że dla 71% badanych mural byłby odpowiednim
rozwiązaniem problemu estetyki okolicy, to jednak, jak pokazują poszczególne
wypowiedzi, niekoniecznie powinna być to praca utrzymana w stylistyce DALeasta. O
ile w przypadku ul. Sienkiewicza, badani nie poświęcali zbyt dużej uwagi artyście
(NUNCA dobrze wpisuje się w wyobrażenie o kolorowych, ożywiających przestrzeń
muralach), o tyle DALeast wzbudził wiele kontrowersji. Prezentowana przez niego
sztuka

wielokrotnie

spotkała

się

z

dużym

oporem

wśród

respondentów.

Najpoważniejszy zarzut dotyczył kolorystyki (Zbyt ciemny mural, a i tak są tu ciemne
kamienica, pogłębi to tylko ten smutny charakter; zbyt monotonne barwy, powinien
być bardziej kolorowy; twórczość tego artysty powinna być żywsza i bardziej
kolorowa), co nie powinno dziwić w świetle przytoczonych wcześniej wyobrażeń
badanych na temat tego jakie powinny być murale. Oprócz tego typu opinii
odnotowaliśmy też jedną mówiąca o tym, że kolorystyka murali DALeasta doskonale
wpisuje się w przestrzeń ul. Pomorskiej (Prace artysty są smutne i szare (…) ale w
sumie pasują do tego miejsca). Dodatkowym zarzutem okazała się technika
stosowana przez artystę – przez jednego z naszych rozmówców została
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porównywana do malowania robaków. Tematyka prac DALeasta została określona
wieloma przymiotnikami – większość z nich podkreślała negatywny stosunek
badanych do jego sztuki: trochę przerażający; zbyt mroczny, depresyjny; straszny;
mroczny;

diaboliczny;

kontrowersyjny.

Pojawiło

się

wiele

nacechowanych

emocjonalnie wypowiedzi dotyczących np. tego, że mural będzie straszył dzieci (aż
trzykrotne wskazanie takiej możliwości przez badanych). Zastanawiający jest brak
wyraźnej zgodności między znaczącym procentowym poparciem dla powstania
muralu DALeasta (71%), a przytoczonymi powyżej opiniami. W toku analizy
zwróciliśmy uwagę na fakt, że negatywne opinie wyrażały przede wszystkim osoby
starsze.
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2. 3. Dzień trzeci. Ulica Wschodnia
W przypadku budynku na rogu ulic Wschodniej i Północnej aż 71 spośród 81
zapytanych osób (87%) stwierdziła, że jest to dobra lokalizacja na nowy mural.
Siedmiu osobom (9%) nie podobał się wybór tego miejsca, a kolejne 3 (4%) miały
kłopoty z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi.

Czy ściana przy ul. Wschodniej to dobre miejsce na nowy
mural?

71

7
Tak

Nie

3
Trudno powiedzieć

IL 12. Odpowiedzi na pytanie dotyczące lokalizacji nowego muralu przy ul. Wierzbowej. Źródło:
opracowanie własne

Bez względu na to, jaką opinię wyrażali respondenci8, chciano poznać ich zdanie na
temat tego, czy twórczość takiego artysty, jak VHILS (mający stworzyć mural w tym
miejscu) będzie pasowała do najbliższego otoczenia. Trzy czwarte badanych (61
osób) wskazała odpowiedź twierdzącą, przy czym 41 spośród nich twórczość tego
artysty zdecydowanie pasowała do tego miejsca. Tylko 15 osób (18,5%) nie była
zadowolona z wyboru artysty, w tym tylko 3 osoby wyraziła zdecydowane
niezadowolenie. Kolejne dwie osoby nie zajęły w tej sprawie jednoznacznego
stanowiska. Wśród tych, którzy uznali, że ściana budynku znajdującego się na rogu
Wschodniej i Północnej nie jest dobrym miejscem na mural, tylko trzech badanych
wyraziło opinię na temat artysty, z czego dwie osoby były raczej przekonane do jego
twórczości i tego, że pasuje ona do miejsca, w którym prowadzono badanie, a jedna
8

Osobom, które wyraziły negatywną odpowiedź lub wybrały trudno powiedzieć, zadano pytanie w formie
przypuszczającej, czyli: A gdyby jednak na tej ścianie miał powstać mural…
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z osób była raczej negatywnie nastawiona do tej kwestii. Pozostali wybrali odpowiedź
trudno powiedzieć.

Czy styl artysty (VHILS) pasuje, czy też nie pasuje do tego
miejsca ?

63

15
Tak

Nie

3
Trudno powiedzieć

IL 13. Ocena doboru autora nowego muralu przy ul. Sienkiewicza. Źródło: opracowanie własne

Ta ściana sama się prosi, żeby taką twarz wykuć, a nie namalować
Dla 87% badanych spotkanych w pobliżu punktu ankieterskiego u zbiegu ulic
Wschodniej i Północnej, miejsce to jest odpowiednie dla powstania muralu. Okolica
ta została przez większość badanych uznana za szarą i obskurną, a mural mógłby
sprawić, że przynajmniej będzie ładny widok z okna. Najpierw jednak konieczne jest
zamalowanie napisów na ścianie kamienicy (Żeby powstał tu mural, to by trzeba te
brzydkie napisy najpierw zamalować). Pojawił się też głos wyrażający niepokój, że
mural zostanie zniszczony (Ściana się nie nadaje, bo zostanie zniszczony ten mural.
Taka okolica), co wpisuje się w omówione wcześniej podejście „konserwatorskie” do
murali – o raz namalowaną pracę należy dbać, np. poprzez umiejscowienie go w
„bezpiecznej” przestrzeni.
Tak jak podczas badań przeprowadzonych przy ul. Sienkiewicza i Pomorskiej, tak
również i w tym przypadku w rozmowach z badanymi pojawił się dominujący wątek
– były nim kontrowersje związane z techniką twórczą mającego stworzyć mural
VHILSa. Można wskazać dwa odmienne stanowiska wobec twórczości artysty.
Pierwsze z nich opiera się na przekonaniu, że lepszy byłby „klasyczny” mural (kucie
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w ścianie może być dla niej szkodliwe, lepiej zrobić jakiś malunek; niszczy mury, ten
tynk chroni cegły, a tu ludzie mieszkają; ten artysta niszczy ściany i ma ciemne
niewyraźne prace), a więc mural stworzony z użyciem farb, najlepiej kolorowych i nie
ingerujący w strukturę

budynku.

Inni badani,

czasem

po

dłuższej

chwili

zastanowienia, dostrzegali w twórczości VHILSa pewnego rodzaju dopasowanie do
ściany i jej najbliższej okolicy – nawet, jeśli obawy dotyczące bezpieczeństwa
czasami pozostawały, to wielu respondentów wyrażało aprobatę dla takiej stylistyki.
Po raz pierwszy podczas naszych badań spotkaliśmy się z głosami, że brak bogatej
kolorystyki może być walorem (może do tej ściany pasuje, bo ona też taka odrapana;
mural pasuje do tej przestrzeni, ponieważ artysta nie używa kolorów, nie będzie
pstrokato; dobrze, że nie będzie pstrokato). Można postawić tezę, że prace VHILSa,
choć pozbawione koloru, mają pewną przewagę nad wzbudzającym podobne (o ile
nie większe) kontrowersje stylem DALeasta – przedstawiają portrety ludzi, z którymi
łatwiej się utożsamić. Sztuka prezentowana przez VHILSa jest zatem bardziej
przystępna i zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, a jak zauważyliśmy wcześniej
– murale zdaniem wielu badanych powinny być przede wszystkim czytelne i nie
wzbudzające niepokoju, a przedstawienia typu portretowego takie właśnie są. Warto
w tym miejscu zamieścić kilka sugestii dotyczących tego, jaki wizerunek powinien lub
nie powinien znaleźć się na muralu (żeby to nie była jakaś konkretna twarz, np.
Jaruzelskiego, żeby na muralu była uśmiechnięta twarz, nie smutna).
Twórczość VHILSa okazała się dla badanych raczej akceptowalna (63%) – z
pewnym zastrzeżeniem można powiedzieć, że opisana została ona jako przystępna i
pasująca do okolicy. Aprobaty nie uzyskała natomiast technika twórcza artysty –
obawiali się tego, co zrozumiałe, głównie mieszkańcy kamienicy, na ścianie której ma
znaleźć się mural.
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CZĘŚĆ 3.
W części trzeciej zostaną opisane kwestie związane z wyborem
technik do badania opinii mieszkańców na temat murali oraz
problemy metodologiczne dotyczące projektowania owych technik
badawczych w taki sposób, aby były dostosowane do problematyki,
której dotyczy badanie oraz grup docelowych respondentów.

3. 1. Jak najlepiej, zdaniem łodzian, badać opinie
mieszkańców?
Chcieliśmy poznać zdanie respondentów na temat tego, w jaki sposób najlepiej
przeprowadzać
poruszaliśmy.

badania
Spośród

opinii

dotyczące

zaproponowanych

kwestii

podobnych

odpowiedzi

każdy

do
mógł

tej,

którą

wskazać

najdogodniejszą formę, chociaż nie wszyscy ankietowani potrafili ograniczyć się do
jednego wyboru. Nie dziwi, że najczęściej (57%) wskazywano sondę uliczną,
wszak łodzianie mówili o badaniu, w którym sami w danym momencie uczestniczyli.
Wskazywane przez badanych powody, dla których sonda uliczna jest najlepszą
formą konsultacji dotyczyły np. tego, że ludzie się trochę boją (wpuszczać obcych do
domu); i że lepiej na ulicy, bo w domu mnie zazwyczaj nie ma. Ponadto uznawano,
że sonda jest stosunkowo najmniej obciążającą czasowo formą wypowiadania się,
nie wymaga przygotować, dzieje się ad hoc.
Na drugim miejscu wskazano ankietę internetową zamieszczoną na stronie
internetowej (22%). Odpowiedź ta była uzasadniana przez część respondentów w
następujący sposób: Ankieta internetowa jest najlepsza, bo łatwo dostępna, łatwo
jest ja znaleźć i wypełnić, a poza tym: Jest doba Internetu, definitywnie nie powinno
to być spotkanie. Ludzie mając do wyboru obowiązki domowe albo spotkanie
konsultacyjne, zdecydowanie wybiorą obowiązki. Powodzenie głosowania w
budżecie obywatelskim – jest sukces, bo była możliwość zdalnego wysyłania.
Wariantem zaproponowanym spontanicznie przez badanych byłaby otwarta dyskusja
na specjalnym internetowym forum, która mogłaby poprzedzać ankietę.
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Pozostałe opcje cieszyły się zdecydowanie niższym poparciem i żadna z nich nie
dostała więcej niż 10% głosów, bowiem: 10% wybrało dyskusję podczas spotkania
konsultacyjnego, 7% ankietę przesłaną e-mailem, po 4% ankietę pocztową i badanie
przeprowadzane przez ankietera w domu badanego.

Najdogodniejsza forma konsultacji społecznych dotyczących
murali
Wywiad w domu respondenta

4%

Ankieta pocztowa

4%

Ankieta mejlowa

Spotkanie konsultacyjne
Ankieta internetowa

7%
10%
22%

Sonda uliczna

57%

IL. 14. Odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanych technik konsultacji społecznych. Źródło:
opracowanie własne

Proponowano również badanie za pomocą Facebooka lub pytanie uczestników
festiwalu organizowanego przez Fundację Urban Forms. Oczywiście znaleźli się
również tacy respondenci, którzy uważali, że nie należy prowadzić tego typu badań,
gdyż ludzie na tym się nie znają, więc nie ma sensu pytać ich o opinię. Poza brakiem
kompetencji „zwykłych ludzi”, badani mówili też o takich przeszkodach jak to, że
nasze społeczeństwo nie jest gotowe na konsultacje i że mieszkańcy i tak mają różne
zdania i będą się kłócić między sobą. Z tych powodów lepiej powierzyć decyzje
władzom miasta (władze miasta od czegoś w końcu są).
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3.2. Jakie techniki badawcze wybierać?
Pierwotnie zaplanowano zorganizowanie czterech spotkań z mieszkańcami okolic, w
których miały powstać nowe murale. Zamierzano, aby spotkania te były dyskusjami
prowadzonymi zgodnie z zasadami deliberacji9, czyli takich otwartych moderowanych
debat, w trakcie których każdy uczestnik mógł wyrazić swoją opinię, podzielić się
wątpliwościami, przekonać innych do swoich poglądów, uzyskać informacje, wyjaśnić
niejasności. W celu realizacji tego zamierzenia, stworzono scenariusz takich spotkań,
przeszkolono facylitatorów, wynajęto salę i przeprowadzono dużą akcję informacyjną
wśród mieszkańców, których zapraszano na spotkanie. Pierwszą próbę podjęto na
osiedlu Zarzew10, gdzie na dwóch sąsiednich ścianach wieżowców przy ulicy
Morcinka

miały

powstać

murale.

Streetartworkerzy

roznieśli

okolicznym

mieszkańcom zaproszenia do wzięcia udziału w dyskusji na temat murali, spotykając
się z dużym zainteresowaniem łodzian i zapewnieniami o chęci uczestniczenia w
tego typu debacie. Wszystkie deklaracje udziału zostały odnotowane. Na spotkanie s
dniu 25 czerwca 2014 roku zaproszono około 40 osób, które potwierdziły gotowość
uczestnictwa. Uznano, że dyskusja będzie miała właściwy przebieg, jeśli weźmie w
niej udział około 20 osób. W dniu deliberacji na spotkanie przyszły tylko 3 osoby,
które uzyskały od badaczy informacje na temat murali, podzieliły się swoimi
wątpliwościami i opiniami. Jednak nie można było zrealizować założonego
scenariusza, gdyż ten wymagał, aby w dyskusji uczestniczyły cztery 5-cio osobowe
zespoły.
Kolejnym niepowodzeniem zakończyła się deliberacja, którą zorganizowano dla
mieszkańców okolicy ulic Wschodniej i Północnej. Także w tym przypadku
powtórzono całą procedurę z informowaniem i zapraszaniem, potwierdzono
uczestnictwo dużej grupy osób, ale w dniu deliberacji, czyli 26 czerwca 2014 w
wynajętej sali nie pojawił się żaden uczestnik. Badacze postawili szereg pytań, za

9

W trakcie deliberacji obowiązuje kilka zasad, dzięki którym każda z opinii może zostać wypowiedziana i nie
prowadzi to do awantury, nie powoduje konfliktu. Do najważniejszych zasad należą: uczestnicy spotkania są
wolni od przymusu i nacisków zewnętrznych, każdy głos jest równie istotny, każdemu z uczestników powinno
się dać szansę wypowiadania swojego zdania, odpowiedzi na pytania itp., żadna z opinii „na wejściu” nie jest
dyskryminowana czy uprzywilejowana, w trakcie spotkania obowiązują reguły prowadzenia dyskusji w
wyważonym tonie, bez uszczypliwości oraz obrażania osób prezentujących odmienne poglądy, należy również
„zabezpieczać” interesy nieobecnych.
10
Deliberacja w tym miejscu zostanie powtórzona we wrześniu, ponieważ bardzo nalegały na to osoby
związane z tym obszarem, które dodatkowo zdeklarowały pomoc przy rekrutacji uczestników.
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pomocą których próbowali ustalić przyczyny niepowodzenia tego projektu oraz
wypracować inny model dotarcia do mieszkańców okolicy z informacjami o planach.
Zdając

sobie

sprawę,

że

próba

wyjaśnienia

przyczyn

niepowodzenia

w

zorganizowaniu deliberacji będzie dość powierzchowna11, chcielibyśmy jednak
wskazać na kilka najważniejszych – naszym zdaniem – powodów takiego stanu
rzeczy.

Można

zaobserwować,

że

we

wszelkiego

rodzaju

spotkaniach

konsultacyjnych organizowanych na terenie Łodzi ciągle uczestniczą te same osoby,
które najczęściej działają w organizacjach pozarządowych, a deliberacja na temat
murali była adresowana do tzw. zwykłych obywateli. Także ciągle obniżające się
uczestnictwo w różnego typu działaniach wymagających podjęcia pewnego wysiłku
jest ogólnopolskim trendem. Polacy coraz rzadziej głosują w wyborach, a
proponowana przez nas dyskusja wymagała podjęcia zdecydowanie większego
wysiłku, niż zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie do głosowania. Deklaracja
uczestnictwa przekazywana była streetartworkerom spontanicznie, w trakcie
stosunkowo krótkiej interakcji twarzą w twarz. W takiej sytuacji najprawdopodobniej
trudno otwarcie odmówić, pomiędzy deklaracją a rzeczywistym działaniem istnieje
natomiast zdecydowana różnica. Brak tego typu wcześniejszych doświadczeń
związanych z samym procesem partycypowania w procesie podejmowania decyzji
na temat przestrzeni miejskiej mógł być przeszkodą. Dla wielu osób to, co nowe i
nieznane może budzić niepewność, czy nawet strach. Wreszcie mogło być też tak,
że zaproponowany temat dyskusji był dla potencjalnych uczestników nieciekawy lub
niedostatecznie kontrowersyjny. Tezę taką można postawić w oparciu o uzyskane
wyniki badań, które pokazują, że uczestnicy ogólnie są zadowoleni z faktu
powstawania muralu w ich najbliższej okolicy i nie zgłaszają znaczących sprzeciwów
czy wątpliwości. Osoby rekrutowane na spotkanie, po przemyśleniu propozycji,
uznać mogły zatem, że: 1. nie posiadają wystarczających kompetencji, aby na ten
temat dyskutować, 2. nie chcą zgłaszać sprzeciwu wobec projektu, zatem ich
obecność nie jest konieczna, 3. decyzje, które mają w trakcie spotkania zapaść nie
są dla nich wystarczająco istotne. Dodatkowym problemem może być też niski
poziom zaufania względem wszelkiego typu decydentów oraz brak poczucia
realnego wpływu na życie społeczne i przestrzeń publiczną wciąż rozpowszechniony

11

Dokonując pogłębionej analizy zaistniałej sytuacji należałoby się odwołać do literatury na ten temat, wskazać
właściwe wyniki badań, zdiagnozować sytuację osób zamieszkujących te tereny. Wykracza to jednak
zdecydowanie poza ramy i funkcje tego raportu.
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nie tylko wśród łodzian, ale i w całym polskim społeczeństwie. Ten ostatni aspekt
ujawnił się podczas spotkania deliberacyjnego na Zarzewiu. Jeden z uczestników
wyrażał wprost brak wiary w to, że głos „szarego” człowieka może być uwzględniany
w procesach decyzyjnych, a pytanie ludzi o zdanie ma charakter działania
promocyjnego, nie przekładając się na realne zmiany czy choćby drobne korekty
planów.
Należy pamiętać jeszcze o jednym czynniku – istotnym szczególnie w przypadku
ulicy Wschodniej, a mianowicie struktura społeczno-demograficzna i status
materialny okolicznych mieszkańców może przyczyniać się do nieufności i dystansu
względem różnego typu działań czy inicjatyw wytwarzanych przez siły zewnętrzne
(władze, artystów, intelektualistów itp.). Włączanie w obręb dyskursu publicznego
ludzi rekrutujących się z tego typu, dość hermetycznych środowisk wymaga bardziej
długodystansowego działania i bardziej stałej obecności. Rekrutacja prowadzona w
kwartale okalającym ścianę przy ul. Wschodniej/Północnej obfitowała w różne, często
nieprzyjemne dla streetartworkerów zdarzenia (np. byli przeganiani z podwórka jako
„obcy”, nie szczędzono im nieprzyjemnych, wulgarnych uwag). Zdobycie 40
deklaracji uczestnictwa wymagało nieporównanie większego wysiłku niż miało to
miejsce na Zarzewiu, przynosząc jeszcze gorszy rezultat.
Zaplanowane badanie pozwalało jego autorom na pewnego rodzaju elastyczność w
postępowaniu, dlatego też zmieniono technikę, w oparciu o którą zgromadzono dane
zaprezentowane w niniejszym raporcie. Po pierwsze zdecydowano, że to badacze
muszą „wyjść” do uczestników badań, że muszą ich „zaczepiać” w naturalnych
warunkach. Rozstawiono, więc punkty ankieterskie na chodnikach w pobliżu ścian,
na których mają powstać murale. Ustalono, że streetartworkerzy będą pracować
przez osiem godzin, co pozwoli im spotkać różne kategorie osób, które mają różne
zajęcia i funkcjonują w różnych rytmach. Przygotowano zdjęcia prac artystów,
których murale mają powstać w danych miejscach, aby badani mogli zobaczyć ich
dzieła i wyrazić o nich opinię. Ankieterzy przekazywali także krótką informację na
temat każdego z twórców, dzięki czemu oprócz waloru badawczego, to spotkanie
miało również wartość informacyjną. I wreszcie, podstawą do przeprowadzenia
rozmowy był bardzo krótki kwestionariusz, gdyż zdawano sobie sprawę z tego, że
zaczepieni na ulicy łodzianie mogą poświecić na rozmowę 5-8 minut, ale na pewno
nie zechcą udzielić długiego wywiadu. Oczywiście ewidentną wadą takiego sposobu
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postępowania było to, że zadowalano się pierwszymi, formułowanymi na gorąco
opiniami, że nie było możliwości ich pogłębić, dopytać, uzgodnić znaczenia. Aby
temu przeciwdziałać ankieterzy mieli notować wszystkie uwagi, które padały ze
strony badanych, zapisywali również swoje odczucia i komentarze pojawiające się po
każdej rozmowie. Dzięki temu otrzymano bardzo zróżnicowany materiał zarówno
ilościowy, jak i jakościowy. W efekcie tych doświadczeń uznano, że zmiana techniki
zbierania materiałów korzystnie wpłynęła na samo badanie, gdyż udało się je
zrealizować, a zgromadzone dane pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na pytania
badawcze postawione na początku samego badania.
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PODSUMOWANIE
Można stwierdzić, że badania przyniosły odpowiedzi na pytania, które postawiono
przed ich przeprowadzeniem. I chociaż wyników nie można rozszerzyć na wszystkich
mieszkańców Łodzi, to jednak jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie zdanie na temat
nowych murali mają ci, którzy na co dzień będą się z nimi stykać.
Należy podkreślić, że większość ankietowanych (86%) zna łódzkie murale i potrafi
wymienić chociażby jeden z nich. Wśród najbardziej znanych najczęściej wymieniane
są te, które łodzianie widzą prawie codziennie, obok których mieszkają, przechodzą.
Ten wniosek powoduje, że całe przedsięwzięcie badawcze ma swoje mocne
podstawy, ponieważ założeniem było dotarcie do osób mieszkających w najbliższej
okolicy ściany, na której ma powstać nowy wielkoformatowy obraz. Wybrana technika
badawcza i zastosowany dobór respondentów pozwoliły cel ten zrealizować.
Wszystkie trzy lokalizacje podobały się badanym jako miejsca na powstanie nowych
prac. Większość respondentów uznała również, że twórczość każdego z wybranych
artystów pasuje do miejsca, w którym ma zostać namalowany mural. I chociaż
formułowano dodatkowe warunki, które powinny być spełnione przy realizacji
każdego z tych nowych obrazów, to zdecydowanie przeważała opinia, że mural
wpłynie zdecydowanie korzystnie na wygląd okolicy, w której powstanie.
Badani uważali, że o wyborze murali, jego kolorystyce, formie, wielkości, twórcy
powinni decydować mieszkańcy okolicy, w której zostanie namalowany mural,
mieszkańcy całego miasta, ale również jego władze, eksperci znający się na sztuce,
architekturze. Na przekazanie decyzji w ręce mieszkańców i pytanie ich o opinie w
kwestiach dotyczących wyglądu najbliższego otoczenia zgodę wyraziła tylko część
badanych (43%), co można tłumaczyć tym, że do niedawna wcale nie włączano
łodzian w podejmowanie decyzji dotyczących ich miasta. Im częściej będą
organizowane działania konsultacyjne, decydenci oprócz informowania o swoich
postanowieniach będą zasięgać również opinii na temat ich sensowności, tym
bardziej popularna stanie się chęć wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciach.
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Dodatkowo należy podkreślić, że spośród zaprezentowanych sposobów poznania
zdania na temat murali, badani wybrali sondę uliczną, w trakcie której mogli otrzymać
informacje na temat planowanych zmian i podzielić się ze streetartworkerami swoim
opiniami. Drugim pod względem popularności wariantem była ankieta internetowa.
Pokazuje to na pożądany kierunek działań konsultacyjnych: najlepiej oceniane są
takie ich formy, które albo dzieją się ad hoc, przy okazji poruszania się po mieście,
nie wymagając tym samym przygotowań, planowania i czasowego zaangażowania,
albo takie, które pozostawiają uczestnikom wolność wyboru dogodnego momentu,
który gotowi są przeznaczyć na wyrażenie swojej opinii (działania w internecie).
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