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Realizatorem projektu Off Galeria finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Fundacja Ubran Forms, współpracująca
ze stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani oraz Muzeum Miasta Łodzi. Przedsięwzięcie to jest skierowane do mieszkańców Starego Polesia (jednej z
„nieformalnych” dzielnic Łodzi) ma na celu zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz wzbogacenie kompetencji dotyczących odbioru sztuki wysokiej
wśród mieszkańców obszaru zagrożonego społecznym wykluczeniem.
Inspirację stanowi projekt realizowany od 2012 roku w Dulwich, znany pod nazwą Dulwich Outdoor Gallery. Znani artyści przetwarzają na różne formy
streetartu wybrane dzieła XVII-wiecznych artystów, przechowywane w Dulwich Picture Gallery.
W ramach projektu poleskiego 5 twórców działających w przestrzeni publicznej i związanych z Łodzią stworzyło w trzech lokalizacjach murale
stanowiące artystyczną transkrypcję dzieł z obszaru tak zwanej sztuki wysokiej. Wybrano 3 obrazy z Galerii Mistrzów Polskich, kolekcji obejmującej 129
dzieł malarstwa, rysunku i rzeźby autorstwa 61 najwybitniejszych polskich artystów, którzy reprezentują przedstawiającą sztukę nowoczesną. Dzieła
realizowane w latach 1846-1942 zostały przekazane Muzeum w wieloletni depozyt przez Krzysztofa Musiała – mecenasa kultury i kolekcjonera sztuki.
Ze względu na partycypacyjny charakter projektu zaproszeni przez Fundację artyści to twórcy z kręgu sztuki miejskiej, ściśle związani z Łodzią (poprzez
miejsce urodzenia, wykształcenie, bądź też działalność), znani ze swej społecznej wrażliwości i aktywności na rzecz społeczności lokalnych, gotowi do
negocjowania przyszłych projektów z poszczególnymi stronami przedsięwzięcia, a przede wszystkim z zainteresowanymi mieszkańcami.
Artyści dokonywali wyboru zarówno dzieła sztuki, jak i miejsca (ściany), na której miał powstać mural. Uzyskanie tych informacji pozwoliło przejść do
części badawczo-konsultacyjnej projektu – Dialogów wokół murali 2015. Mimo iż była ta kontynuacja badania z roku 2014, inne cele projektu skłoniły
badaczy do różnorodnych modyfikacji. Inspiracją dla podjętych aktywności były badania w działaniu z elementami negocjacji. Celem była bowiem
praca ze społecznością lokalną, skutkująca w założeniu nie tylko obustronnym przepływem informacji, ale i taką modyfikacją projektu, która
pozwoliłaby na jego akceptację mieszkańców.
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Pracujący bądź na podwórkach, bądź na ulicy w bezpośredniej bliskości ścian, na których tworzone będą dzieła sztuki dwie badaczki (animatorki) przez
cztery dni przedstawiały swoim rozmówcom idee i założenia projektu, informowały ich o Galerii Mistrzów Polskich znajdującej się w Muzeum Miasta
Łodzi oraz zdobywały ich opinie na temat sztuki w przestrzeni miasta. Badania miały więc charakter kameralny, pogłębiony i stanowiły istotny element
szeregu działań prowadzących ostatecznie do powstania dzieła artystycznego, zgodnego ze stylem poszczególnych twórców, ale jednocześnie
akceptowanego przez społeczność lokalną.
Badania przeprowadzono w trzech lokalizacjach między 18 a 25 września 2015, roku w godzinach 14-19 lub 13-18, w zależności od miejsca. Dwie
badaczki-animatorki rozstawiały swoje stanowisko bądź na podwórku (Pogonowskiego 12 oraz Legionów 49), bądź na ulicy (okolice Szkoły Podstawowej
nr 26, Pogonowskiego 27/29). Następnie informowały mieszkańców najbliższej okolicy o planowanym projekcie, rozdawały ulotki z harmonogramem
przedsięwzięcia i zaplanowanymi aktywnościami oraz zapraszały do udziału w badaniach. Sama rozmowa miała charakter informacyjny, badawczy i
negocjacyjny. W części informacyjnej rozmówcy dowiadywali się o samym projekcie, o kolekcji w Muzeum Miasta Łodzi, o artyście i wybranym przez
niego dziele. W części badawczej pytano rozmówców o znajomość dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej Łodzi (w tym o znane murale), o związki z Muzeum
Miasta Łodzi (znane ze słyszenia, odwiedzane, jak często, itp.), o opinie na temat samego projektu oraz faktu, iż wezmą w nim udział łódzcy artyści.
Innym elementem części badawczej było pytanie o pożądane lub niepożądane cechy dzieła sztuki umieszczonego w przestrzeni miejskiej. W części o
charakterze negocjacyjnym rozważano wspólnie z rozmówcą, jakie skutki może przynieść taki projekt dla społeczności lokalnej oraz dla całego miasta, w
jakich kwestiach dotyczących projektu chciałby decydować oraz kto powinien ostatecznie podejmować decyzję, gdyby doszło do zderzenia wielu racji.
Elementy informacyjne, badawcze i negocjacyjne przeplatały się w wywiadzie nadając mu dynamikę żywej rozmowy.
Wyniki Dialogów wokół murali zostały usystematyzowane w ramach czterech rozdziałów. Trzy pierwsze to studia przypadku odnoszące się do lokalizacji
poszczególnych murali, w których przedstawiono odmienne uwarunkowania i konteksty społeczne wpływające na różne sposoby realizacji projektu Off
Galeria. W czwartym rozdziale zaprezentowano opinie mieszkańców dotyczące kwestii bardziej ogólnych związanych z tworzeniem dzieł sztuki w
przestrzeni publicznej, a zwłaszcza takich kwestii, jak partycypowanie mieszkańców w procesach decyzyjnych, sposoby rozstrzygania ewentualnych
sporów czy wymiary oddziaływania sztuki miejskiej na otoczenie. W podsumowaniu zamykającym raport przedstawiono wnioski i rekomendacje
dotyczące realizacji projektów takich jak Off Galeria, które zostały sformułowane nie tylko w oparciu o pozyskane podczas badań danych, ale również na
podstawie analizy sprawozdań wykonawców poszczególnych działań, licznych rozmów z realizatorami oraz wyników obserwacji uczestniczącej
przeprowadzonej podczas spotkania z artystą przy ulicy Pogonowskiego 12 oraz debaty w Muzeum Miasta Łodzi.
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Il. 1. Cele badania. Źródło: opracowanie własne.
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Działania podjęte w ramach projektu Off Galeria, które realizowane były wraz ze społecznością zamieszkującą kamienice przy ulicy Pogonowskiego 12 i
10, składały się z kilku etapów. Po wstępnych, przekazywanych ustnie informacjach o zamierzeniu, odbyła się sesja badawczo-konsultacyjna „Dialogi
wokół murali”. Następnie przeprowadzono warsztaty, mające lepiej zapoznać mieszkańców z problematyką związaną ze sztuką miejską, jej tworzeniem
oraz odbiorem, w których wzięło udział kilkoro przedstawicieli lokalnej społeczności. W czasie trwania tego przedsięwzięcia z mieszkańcami kontaktował
się również przedstawiciel stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, który od dłuższego czasu pracuje z tą społecznością lokalną. Informował ich na
bieżąco o postępach projektu i pośredniczył w kontaktach z realizatorami przedsięwzięcia. Wreszcie, po częściowo krytycznej ocenie wstępnego
projektu muralu, zorganizowane zostało spotkanie z artystą połączone z plenerowymi mini warsztatami, podczas którego mieszkańcy mogli
porozmawiać z twórcą, zgłosić swoje zastrzeżenia i wynegocjować pożądane zmiany. Po wprowadzeniu nieznacznej korekty (zmiana jednego elementu
obrazu, który uznany został za nieprzyzwoity) mieszkańcy w pełni zaaprobowali projekt i z niecierpliwością oczekiwali na przeniesienie go na ścianę
własnej kamienicy.

Sesja badawczo-konsultacyjna przy ulicy Pogonowskiego 12 została zorganizowana 18 września 2015 roku, w godzinach 14.00-19.00. Badaczki dotarły
do wszystkich lokatorów kamienicy, którzy w tym dniu byli w domach z informacją o zbliżającym się wydarzeniu i z prośbą o rozmowę na jego temat.
Spośród ok. 17 osób, na rozmowę zgodziło się 8 mieszkańców, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Łącznie przeprowadzono 7 rozmów (w jednej z nich
uczestniczyły 2 osoby), przy czym jeden z wywiadów nie został dokończony – rozmówczyni musiała zająć się swoimi sprawami i już nie wróciła do
przerwanego wywiadu. Wszyscy z rozmówców należeli do społeczności lokalnej, której najbardziej bezpośrednio dotyczy projekt, czyli kamienic przy ul.
Pogonowskiego 12 i 10. Co bardzo ważne, są oni bardzo przywiązani do tego miejsca, identyfikują się z nim, na własną rękę aranżują podwórko, dlatego
ich wypowiedzi bywały nacechowane emocjonalnie.
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Il. 2. Sekwencja działań. Źródło: opracowanie własne.
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Mieszkańcy Pogonowskiego 12 mieli trudności ze spontanicznym wskazaniem dzieł sztuki
znajdujących się w przestrzeni publicznej Łodzi. Część z nich nie umiała wskazać na żaden
taki obiekt. Dwie osoby wymieniły pomniki – dawny pomnik Marchlewskiego, który
został usunięty w latach 90. Ze Starego Rynku, ławeczkę z Tuwimem, figurę Misia
Uszatka, samolot przy Al. Politechniki oraz pomnik papieża zamieszczony przed łódzką
katedrą. Co oczywiste, z uwagi na kontekst i pretekst sesji badawczej (malowanie
muralu) niektórzy spontanicznie, już przy pierwszym pytaniu, wskazywali na istnienie
murali, w przestrzeni przy czym również wyrażali wątpliwości, czy – pomimo że nie
sposób odmówić im wartości estetycznej – można je nazwać dziełami sztuki.
Zapytani wprost o murale, które najbardziej im się podobają, uczestnicy badania
reagowali różnorodnie. Niektórzy nie znali pojęcia „mural”, ale deklarowali znajomość
niektórych malowideł na ścianie. Jedna osoba nie potrafiła wskazać żadnej konkretnej
pracy. Niektórzy posiłkowali się folderem Fundacji Urban Forms, chcąc przypomnieć
sobie i rzetelniej ocenić poszczególne malowidła. Wybór ulubionych murali i jego
uzasadnienia ujawniają dominujące preferencje prezentowane na wstępnym etapie
projektu. Za podstawową zaletę murali badani zgodnie uznawali ich estetyzujące funkcje
(murale upiększają miasto, kolorują szarą Łódź). Deklarowali, że najbardziej podobają się
im murale kolorowe, utrzymane w ciepłej tonacji, oryginalne w formie i tematyce, ale
realistycznie przedstawione, by można je było łatwiej zinterpretować. Przy tym niektórzy
z nich zastrzegli, że brakuje im kompetencji artystycznych, dlatego zdecydowanie bardziej
podobają się im prostsze w odbiorze dzieła.

Il. 3. Ławeczka Tuwima. Źródło: Patryk Korzeniecki.
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Mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę różnych wymiarów projektu Off Galeria. Dominowały
pozytywne opinie, które dotyczyły przede wszystkim wpływu projektu na otoczenie i ludzi.
Badani dobrze ocenili lokalizację powstającego muralu – pomimo że powstaje na
zamkniętym podwórku, ścianę widać od ulicy, dzieło zatem będzie dostępne również dla
przechodniów. Może to przyczynić się do rozsławienia kamienicy w mieście, co uznane
zostało za pozytywny rezultat przedsięwzięcia. Dodatkowo malowidło przekształci otoczenie
w charakterystyczne miejsce na mapie Starego Polesia, co stanowić może źródło dumy
mieszkańców. Niektórzy z mieszkańców wskazywali na pozytywne oddziaływanie tego typu
projektów artystycznych na rozwój dzielnicy oraz na zwiększenie turystycznej atrakcyjności
całego miasta. Padł nawet pomysł planowego przekształcania Starego Polesia w dzielnicę
artystyczną, której wyróżnikiem byłby właśnie szlak murali. Pozytywnie odniesiono się
również do samego pomysłu przenoszenia na dostępną dla wszystkich chętnych nową
wersję obrazu, który znajduje się w zbiorach muzealnych. Większość badanych wskazywała
jednak przede wszystkim na estetyzację otoczenia, które – w nowej odsłonie – będzie lepiej
oddziaływało na ludzi. Podwórko stanie się więc bardziej kolorowe, co sprawi, że będzie ono
odbierane jako weselsze, mniej ponure i monotonne. Wielkoformatowy obraz na ścianie
będzie przyciągać uwagę ludzi oraz poprawiać ich nastrój. Może również pobudzać do
większego zainteresowania innymi muralami, a nawet sztuką jako taką. Badani zauważyli, że
projekt Off Galeria może mieć dobry wpływ zwłaszcza na dzieci, które nie tylko z uwagą i
ciekawością przyglądają się działaniom, ale i mają szansę uczestniczyć w różnych
wydarzeniach, takich jak warsztaty czy wycieczki szlakiem murali. W ten sposób mogą
czerpać dobre wzorce czy – z większym zapałem – rozwijać swoje zdolności artystyczne.
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Il. 4. Wacław Kondek, Madonna astronautów. Źródło: Egon Fietke
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Pojawiły się również opinie negatywne, związane przede wszystkim ze
złym stanem kamienicy, na której ścianie miał powstać mural oraz z oceną
dzieła stanowiącego jego pierwowzór, czyli Madonną astronautów.
Kontekstem dla tego pierwszego jest wysoki poziom niezadowolenia
lokatorów z pracy administracji (AZK), która nie przeprowadza żadnych
remontów, czy nawet drobniejszych prac konserwacyjnych. W efekcie
budynek jest w opłakanym stanie, w tym również tynk na ścianie pod
mural. Mieszkańcy już wcześniej próbowali samodzielnie zaklejać dziury i
nierówności, zaś po spotkaniu z artystą zadeklarowali chęć dalszego
wyrównania ściany. Nie dziwi zatem, że problem niezakonserwowanego
podłoża ujawnił się w negatywnych wypowiedziach dotyczących projektu
Off Galeria.
Choć celem badania nie było zebranie ocen estetycznych dziełapierwowzoru, czyli Madonny astronautów Wacława Kondka (reprodukcja
obrazu pokazywana była mieszkańcom jedynie w kontekście opowieści o
projekcie i planach), to 3 osoby wypowiedziały się z dużą rezerwą na jego
temat. Przede wszystkim wskazywano na jego kontrowersyjną tematykę
(określaną jako „religijna”). Podkreślali, że nie chcą, aby mural na ich
kamienicy przedstawiał Madonnę zwłaszcza tak osobliwie, niezrozumiale
dla nich skonceptualizowaną. Ponadto, uczestnikom konsultacji niezbyt
podobała się sama forma dzieła, a zwłaszcza deformacja postaci kobiecej
oraz niemal jednolicie czerwona, jak wskazywali, kolorystyka pracy.

Il. 5. Pożądane cechy muralu wg społeczności lokalnej. Źródło:Opracowanie własne.

Ogólnie rzecz biorąc, dzieło bazowe reprezentowało takie cechy, które dla
mieszkańców stanowią o niezrozumiałości i przezroczystości semantycznej.
Dlatego też podkreślali, że bardzo ważnym dla nich byłoby spotkanie się z
artystą, zapoznanie się z proponowanym przez niego projektem, rozmowa na
temat jego znaczenia. Jedna osoba wyraziła wątpliwości co do trwałości
efektu. Nie pokładała ona zbyt dużego zaufania w postawach sąsiadów,
zwłaszcza tych młodszych, i podkreślała, że prędzej czy później dzieło
zostanie zdewastowane przez domorosłych graficiarzy.
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Badani wypowiedzieli się także na temat cech muralu, który chętnie widzieliby w najbliższej okolicy. Wśród pozytywnie wartościowanych cech
wymieniano realistyczną konwencję przedstawienia, umożliwiającą każdemu jego odczytanie, ciepła, ale nie nazbyt jaskrawą kolorystykę oraz bliską
lokalnej społeczności tematykę – znajomy pejzaż, motywy roślinne lub zwierzęce, portrety dzieci, które licznie zamieszkują kamienice. Do
niepożądanych cech takiego malowidła rozmówcy zgodnie zaliczyli straszne, przerażające motywy, deformację postaci, która jest uznawana za
niepotrzebną i niezrozumiałą, oraz wszelkie nawiązania polityczne, seksualne czy religijne, które mogą urażać i wzbudzać niesnaski.

Mieszkańcy, wyrazili również opinie dotyczące tego, że w projekcie wezmą
udział lokalni artyści, przedstawiając różne oceny tego pomysłu. Dla jednych
nie miało zupełnie znaczenia, kto będzie tworzył obraz – równie dobrze
mógłby to być twórca z innego miasta czy kraju. Najważniejszy jest efekt,
jaki zostanie przez niego osiągnięty oraz to, czy ktoś jest dobrym, czy słabym
twórcą. Inni podkreślali, że zatrudnienie miejscowych autorów jest
wygodniejsze pod względem logistycznym: jest wygodniej, bliżej, lepiej dla
artystów. Jeszcze inni byli zdania, że jest to wyraz patriotyzmu lokalnego,
aby zatrudniać łódzkich artystów i promować ich w ten sposób. Wszystko
w rodzinie – powinni to być łódzcy artyści, nasi artyści. Ewentualnie
z województwa łódzkiego. Ta strategia ma również racjonalne uzasadnienie:
bardziej się orientuje łódzki malarz w łódzkim klimacie. Anglik by nie
wiedział, co robić, by klimat Anglii tutaj zrobił. Wielokrotnie wyrażono też
postulat, aby artysta zaangażował się w projekt, poznał lepiej miejsce i tak
zaprojektował mural, aby jak najlepiej wykorzystać zastane cechy ściany

Il. 6. Artysta o muralu. Źródło: opracowanie własne.
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Mural przy ulicy Legionów, inspirowany dziełem Adama Muszki Chederowe wspomnienia, został stworzony przez 2
łódzkie artystki – Aleksandrę Adamczuk i Paulinę Nawrot. Po licznych dyskusjach pod składający się z dwóch
korespondujących ze sobą części mural wybrano ściany dwóch sąsiadujących kamienic. Ściany są jednak najlepiej
widoczne i dostępne dla podnośnika od strony ulicy Mielczarskiego. W ten sposób w procesach decyzyjnych
uczestniczyły aż trzy społeczności lokalne reprezentowane przez właścicieli oraz wspólnotę mieszkańców
administrujących tymi nieruchomościami. Podkreślić należy, że choć w sesji badawczo-konsultacyjnej wzięło udział
kilkanaście osób (był to udział bierny – przyjęcie do wiadomości informacji lub aktywny, czyli udzielenie wywiadu),
nie uczestniczyły one w pozostałych działaniach i zachowały pewien dystans wobec projektu, zgodnie z wyrażanym
w wywiadach przekonaniem, że decyzje leżą w gestii właścicieli. Stąd nazwa niniejszego rozdziału. Pmimo że mural
był wspólną wartością we wszystkich opisywanych tu przypadkach, tu pozostawał jedyną współdzieloną przez trzy
społeczności jakością.
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Działania realizowane wraz ze społecznością zamieszkującą kamienicę przy ulicy Legionów 47 były bardziej ograniczone, z uwagi na wewnętrzne
uwarunkowania – dynamikę projektu oraz strukturę własności posesji, do których należały ściany. W tym przypadku plany działań artystycznych zmieniały się
dynamicznie. Na początku miała być malowana tylko jedna ściana, następnie zapadła decyzja o zamieszczeniu muralu również na części drugiej ściany.
Ostatecznie drugi mural powstał na całej ścianie, której połowa należy do wspólnoty mieszkaniowej administrującej kamienicą przy Legionów 51. Kamienica
przy ulicy Legionów 49 należy do prywatnych właścicieli, którzy wyrazili zgodę na namalowanie obrazu i przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami. Jednak
ściany przeznaczone pod mural są niemal niewidoczne od strony posesji przy Legionów, są również niedostępne dla podnośnika z podwórka należącego do
tej posesji. Doskonale je natomiast widać i są dostępne od strony posesji przy ulicy Mielczarskiego, należącej do prywatnego właściciela, ale zamieszkałej
przez niewielką liczbę lokatorów. W związku z zaplanowanym harmonogramem projektu badanie zostało zorganizowane w czasie trwania procesów
decyzyjnych w jedynej pewnej lokalizacji, czyli przy ul. Legionów 47. Być może te uwarunkowania sprawiły, że zainteresowanie społeczności lokalnej
projektem pozostało niewielkie. Mieszkańcy nie przybyli na warsztaty, nie zaangażowali się też w inne formy działań. Dlatego Dialogi wokół murali pozostały
najważniejszą formą zbierania opinii i pozyskiwania zgody. Po przedstawieniu artystkom zebranych uwag i komentarzy, stworzyły one projekt dwóch
korespondujących ze sobą murali. Projekt został pokazany właścicielom wszystkich 3 posesji, którzy przyjęli go ze zdecydowaną aprobatą.

Sesja badawczo-konsultacyjna przy ulicy Legionów miała miejsce w dniu 19 września 2015 roku, w godzinach 14-19. Jak wspomniano wyżej, sytuacja była
o tyle szczególna, że przed rozpoczęciem tego działania nie było jasne, czy powstanie tu 1, czy też 2 murale. Badaczki informowały zatem o planach
stworzenia jednego muralu, aby uniknąć pustych obietnic. Ostatecznie okazało się jednak, że obie ściany posesji zostaną wykorzystane pod mural.
W konsultacjach uczestniczyło około 15 mieszkańców (mowa o wszystkich, którzy otworzyli drzwi i wysłuchali informacji o projekcie oraz samym badaniu).
7 osób udzieliło wywiadu, a wśród nich były 3 kobiety i 4 mężczyzn, z których wszyscy zamieszkiwali pod tym adresem.
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Il. 7. Sekwencja działań. Źródło: opracowanie własne.
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Mieszkańcy nie wymienili spontanicznie żadnych – poza muralami – dzieł sztuki
istniejących w przestrzeni publicznej Łodzi. Niektórzy nie udzielili żadnej odpowiedzi na
to pytanie, inny odpowiadali wymijająco. Tylko jedna osoba stwierdziła, że w mieście
brakuje klasycznych, miłych dla oka fontann, które można by uznać za dzieło sztuki.
Jeśli chodzi o wskazania ulubionych łódzkich murali, najczęściej dotyczyły one –
podobnie jak uprzednio – prac realistycznych, kolorowych, łatwych do zrozumienia,
którym zresztą badani sami nadawali nazwy. Te ostatnie miały najczęściej charakter
opisowy, np. „Baba z kurą”, „Słonik”, „Łasice” czy „Grubasy na Zachodniej”, „łódź na
Piotrkowskiej”, pozwalały jednak łatwiej zidentyfikować konkretny mural, pokazując
jednocześnie na pewien charakterystyczny mechanizm zapełniania przez mieszkańców
luki, za jaką można uznać brak tytułów prac. Wśród uzasadnień wyboru poszczególnych
malowideł, oprócz tych najbardziej charakterystycznych, dotyczących „kolorowania
Łodzi”, pojawiły się i takie, które wskazywały na szczególnie udaną formę, staranność
wykonania, czy osobisty sentyment do konkretnej pracy.

Il. 8. Wycieczka przed muralem Penera. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Wśród opinii dotyczących projektu Off Galeria dominowały oceny zdecydowanie pozytywne.
Najczęściej wskazywano na estetyczną wartość tego przedsięwzięcia. W tej kategorii padały
typowe opinie – mural rozjaśni szarą ścianę, nada bardziej pozytywnego charakteru całej
okolicy, będzie poprawiał nastrój mieszkańców. Dwie osoby zgłosiły nawet postulat, aby
murali tworzyć jak najwięcej, bowiem – jako dzieła sztuki – polepszają one wygląd miasta, a
może nawet podwyższają rangę przestrzeni publicznej, jak również spotykają się z bardzo
dobrym odbiorem ze strony łodzian i turystów. Jedna natomiast przestrzegała, by
nadmiernie nie mnożyć malowideł w przestrzeni miasta, co mogłoby przyczynić się do jej
infantylizacji.
W kontekście planowanego przedsięwzięcia poruszano również kwestie społeczne. Według
niektórych z rozmówców mural jako dzieło sztuki będzie miał prawdopodobnie dobry wpływ
na ludzi, zwłaszcza tych młodszych, pobudzając ich do refleksji lub – dzięki możliwości
obserwowania całego procesu – dostarczając pozytywnych wzorców, które mogłyby być
inspiracją w przyszłych wyborach życiowych oraz zawodowych. Dodatkową wartością
projektu jest upowszechnianie twórczości artystycznej po przez zamieszczanie artystycznych
transkrypcji dzieł łódzkich artystów w otwartej dla wszystkich, zapewniającej równy i łatwy
dostęp dl wszystkich odbiorców przestrzeni.
Niektórzy z mieszkańców odnieśli się również do zagadnień praktycznych, związanych z
lokalizacją muralu. Dla jednych namalowanie wielkoformatowego obrazu na kamienicy jest
substytutem remontu – pomalowana ściana będzie wyglądała znacznie lepiej niż obecnie.
Dla innych ważna jest niedostępność malowidła, która ochroni je przed dewastacją.
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Mniej jednoznaczne opinie dotyczyły samego dzieła-pierwowzoru. Na ten temat
spontanicznie wypowiedziały się 3 osoby. Dla dwóch – którzy głównej wartości
murali upatrują w kolorowaniu miasta – obraz utrzymany był w zbyt smutnej,
ponurej kolorystyce.
Dla
jednej był interesujący ze względu tematykę
odczytywaną przez nią jako uniwersalna

Il. 9. Adam Muszka, Chederowe wspomnienia.
Źródło: Aleksandra Adamczuk, Paulina Nawrot.
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Niektórzy z mieszkańców odnieśli się również do zagadnień praktycznych,
związanych z lokalizacją muralu. Dla jednych namalowanie
wielkoformatowego obrazu na kamienicy jest substytutem remontu –
pomalowana ściana będzie wyglądała znacznie lepiej niż obecnie. Dla
innych ważna jest niedostępność malowidła, która ochroni je przed
dewastacją.
Mniej jednoznaczne opinie dotyczyły samego dzieła-pierwowzoru. Na ten
temat spontanicznie wypowiedziały się 3 osoby. Dla dwóch – którzy
głównej wartości murali upatrują w kolorowaniu miasta – obraz
utrzymany był w zbyt smutnej, ponurej kolorystyce. Dla jednej był
interesujący ze względu tematykę odczytywaną przez nią jako
uniwersalna.
Badani wypowiedzieli się również na temat pożądanych i niepożądanych
cech muralu, który mógłby powstać w ważnej dla nich okolicy. Kładziono
nacisk na to, że taki „idealny” mural powinien przede wszystkim
przestawiać coś zrozumiałego, w przeciwnym razie pozostanie
przezroczysty, nie będzie wzbudzał zainteresowania. Co typowe,
zadeklarowano, że takie malowidło powinno być żywe, barwne,
wprawiające w pozytywny nastrój. Jedna osoba proponowała
zastosowanie techniki 3D w takim wymarzonym muralu. Wskazywano też
na różne motywy, które można by uznać za pożądane, od tych związanych
z miastem, lokalnymi tradycjami czy naturą, poprzez wątki bardziej
egzotyczne (egipskie klimaty), po tematykę bliską dzieciom (dla dorosłych
jest większość murali, ja bym chciała coś dla dzieci).

Il. 10. Pożądane cechy muralu wg społeczności lokalnej. Źródło: opracowanie własne.

Zwracano również uwagę na potrzebę zabezpieczenia malowidła przed
dewastacją, poprzez zamieszczenie ich w niedostępnym miejscu oraz
unikanie, lub wręcz przeciwnie, zamieszczanie motywów kibicowskich.
Wśród najbardziej niepożądanych cech muralu wymieniono:
abstrakcyjną konwencję przedstawienia, jego ponury, wzbudzający lęk
nastrój (ciemny, smutny, straszny, agresywny), kontrowersyjną czy
obraźliwą dla jakichś grup tematyka (np. wątki rasistowskie,
(homo)seksualne, bluźniercze).
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Badani raczej oszczędnie wypowiedzieli się o pomyśle zatrudnienia w
projekcie łódzkich artystów. Generalnie został on uznany za pozytywny.
Spośród wszystkich rozmówców czterech zdecydowanie dobrze oceniło
to zamierzenie. Lokalni twórcy znają Łódź, znają klimat, wiedzą, jak się
mieszka , dlatego będą mogli lepiej wpisać swoje dzieło w otaczającą
przestrzeń czy łódzkie tradycje. Jak widać była to
typowa
argumentacja, w której kładziono nacisk na wyższe kompetencje
twórców, którzy „są stąd”.
Inni – choć dostrzegali zasadność takiego działania – nie mieliby nic
przeciwko, aby mural malowany był przez artystę z innego miasta lub
nawet kraju, gdyż najważniejszy dla nich jest nie sam twórca, ale jakość
stworzonego przez niego dzieła. Taki zabieg mógłby przynieść korzyść
w postaci oryginalnego spojrzenia z zewnątrz na Łódź i sztukę łódzkich
artystów nowoczesnych.
Il. 11. Artysta o muralu. Źródło: opracowanie własne.
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Omawiany w tym rozdziale przypadek jest przykładem partycypacji społeczności lokalnej w procesie wyboru dzieła, które stało się
inspiracją dla współczesnych artystów malujących mural. Pierwotnie twórca wybrał czarno-białe litografie Wacława Kondka. W
trakcie pierwszej sesji badawczo-konsultacyjnej społeczność lokalna wypowiedziała się negatywnie o tych pracach, które uznano za
wyjątkowo mało atrakcyjne i niezrozumiałe, zwłaszcza dla młodych odbiorców. Taka informacja zwrotna skłoniła realizatorów do
zmiany planów. Nowi artyści – Meisal i Ovca – wybrali inne dzieło – Myśli o działaniu, myśli o myśleniu Jerzego Krawczyka i na jego
podstawie przygotowali własny projekt. Podczas drugiej edycji badań, kiedy konsultowano ów drugi wybór, społeczność lokalna
zaakceptowała dzieło, jednak zgłosiła postulat, by z projektu usunąć motyw butelki po alkoholu, która nie jest pożądanym
motywem w okolicach szkoły. Twórcy muralu, uwzględniając to zastrzeżenie, przekształcili ten element w wazon z kwiatem. Z
uwagi na to, że nie wnoszono o spotkanie z artystą na etapie projektowania, możliwość porozmawiania z twórcami nadarzyła się
tuż przed skończeniem dzieła – wzięli udział w plenerowych mini warsztatach Społeczność lokalna wyraziła uznanie dla faktu, że jej
głos został uwzględniony w procesie decyzyjnym. W ten sposób dokonany został wspólny wybór, w którym uczestniczyli zarówno
artyści, realizatorzy, jak i bezpośredni odbiorcy dzieła.
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Kolejne z miejsc, gdzie miał powstać, mieściło się na ulicy Pogonowskiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 26. Ściana należąca do jednej z kamienic,
granicząc z uczniowskim boiskiem, stanowiła jednocześnie integralną część szkolnego pejzażu. Dlatego sesję badawczo-konsultacyjną zorganizowano nie na
podwórku, ale właśnie w pobliżu szkoły, o czym poinformowano również społeczność zamieszkującą budynek ozdabiany muralem. Działania przybrały
nieoczekiwany obrót w związku z tym, że w trakcie tej sesji społeczność zdecydowanie sprzeciwiła się malowaniu muralu zainspirowanego czarno-białymi
litografiami Wacława Kondka, które wybrał artysta. Ponieważ ten ostatni nie wyraził chęci zmiany swego wyboru, zdecydowano, że projekt będzie
kontynuowany przez innych twórców. Tym razem za inspirację posłużył obraz Jerzego Krawczyka Myśli o działaniu, myśli o myśleniu. W związku ze zmianą
zaplanowano dodatkową sesję badawczo-konsultacyjną, aby przedstawić tę nową propozycję i uzyskać przyzwolenie społeczne na kontynuację projektu. W
wyniku tego działania uzyskano aprobatę społeczności lokalnej. Dodatkowo zorganizowano spotkanie z artystami połączone z plenerowymi mini
warsztatami, w których wzięły udział dzieci uczęszczające do szkoły nr 26. Tym razem jednak – w związku z harmonogramem projektu – zostały one
zorganizowane pod koniec pracy nad muralem. W ten sposób przetestowany został jeszcze inny model działania, który zobrazowano na poniższej infografice.

Pierwsza sesja badawczo-konsultacyjna przy ulicy Pogonowskiego 35 miała miejsce w dniu 22 września, druga natomiast w dniu 25 września 2015 roku,
obie w godzinach 13-18. W pierwszym dniu przeprowadzono 12 rozmów z piętnastoma osobami, (w jednej z rozmów uczestniczyły 2, a w innej 3 osoby),
w tym z dziewięcioma kobietami i sześcioma mężczyznami. W ostatniej sesji natomiast wywiadu udzieliło 9 osób – sześciu mężczyzn i trzy kobiety.
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Il. 12. Sekwencja działań. Źródło: opracowanie własne.
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Pod względem liczby i różnorodności wskazań dzieł sztuki w przestrzeni
publicznej miasta wyniki obu omawianych sesji różniły się znacząco od
rezultatów dwóch poprzednich, co może być skutkiem większej
różnorodności badanych i ich liczby (łącznie wywiadu udzieliło 21 osób).
W zasadzie żaden z rozmówców nie pozostawił tego pytania bez
odpowiedzi, choć niektóre z nich były dość zdawkowe. Część badanych od
razu wiązała dzieła sztuki miejskiej z muralami (Czyli murale tak?/Ale
mówi pani o muralach? / Murale, bo trudno je namalować). Inni
przywoływali jako przykłady rzeźb zamieszczanych w przestrzeni
publicznej, w parkach, przy ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności,
Rondzie Solidarności, przed CZMP czy w drodze na Retknię. Jedna osoba
zaliczyła do dzieł sztuki drzewa w donicach, najprawdopodobniej w
związku z trwającą właśnie na Starym Polesiu akcją Wędrujące drzewa.
Inna wspomniała o detalach architektonicznych na łódzkich kamienicach,
takich jak lew na budynku przy ulicy Nowomiejskiej. Jako sztuka miejska
zostały spontanicznie wskazane również zabytki architektury, takie jak
pałace Poznańskiego i Herbsta czy grób Scheiblera, jak również miejskie
parki – Julianowski oraz Helenowski, wraz z zamieszczonymi w nich
rzeźbami.

Il. 13. Akcja Wędrujące drzewa . Źródło: Społecznie Zaangażowani.
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Il. 14. Vhils przy pracy. Źródło:Fundacja Urban Forms.

Również w przypadku murali, rozmówcy potrafili podać więcej przykładów
najbardziej charakterystycznych lub ulubionych prac. Do najczęściej
wskazywanych należały: wykuta w tynku praca Vhilsa, murale Intiego na
Retkini i Śródmieściu, tzw. Baba z kurą autorstwa Etam Crew, Grubasy z
Zachodniej Sepe/Chazme, Grzebień Massmixa który sąsiaduje ze szkołą
oraz wymieniana często i w innych lokalizacjach łódź na Piotrkowskiej
namalowana przez Meisala. Wymieniono również takie murale, które nie
zostały wskazane podczas poprzednich sesji: był to tzw. Wazon z kwiatami
Aryza oraz nowy mural stworzony przy I Liceum Ogólnokształcącym przez
Aleksandrę Adamczewską i Paulinę Nawrot ku czci harcmistrza Bladego.
Uzasadnienia tych wyborów były typowe – badani twierdzili, że podobają
się im przedstawienia realistyczne, łatwe do zrozumienia, na których „coś
widać”, kolorowe, a jeśli monochromatyczne, to o tematyce odbieranej
jako wesoła. Wyjątkiem od tej reguły jest mural Vhilsa, który podoba się z
uwagi na interesującą technikę i możliwość różnorodnego odczytywania
dzieła. Choć zdecydowanie dominowały pozytywne wypowiedzi o
muralach, pojawił się też głos krytyczny. Jego autor podważył sens
tworzenia murali na zamówienie, które siłą rzeczy będą na swój sposób
poddane kontroli, ugrzecznione, wpisujące się w mainstreamowe
wyobrażenia, tymczasem street art – z uwagi na swoją tradycję –
powinien być krytyczny i tworzony oddolnie.
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Podobnie jak w przypadku poprzednich sesji, również podczas opisywanej tu lokalizacji,
zdecydowanie więcej było opinii pozytywnych. Wiele osób wskazywało na korzyści, jakie
społeczność odniesie w związku z tym, że mural będzie artystycznym przetworzeniem dzieła sztuki
przechowywanego w muzeum. Bardzo wyraźnie podkreślano fakt, że do muzeum chodzi się
rzadko, czasami pod przymusem (np. z wycieczką szkolną), a wizyta taka kojarzy się z niezbyt
atrakcyjnym wydarzeniem, za które trzeba zapłacić i poświęcić na nie wolny czas. Mural
inspirowany obrazem pozwoli na równiejszy dostęp – niezależnie od statusu materialnego czy
społecznego, czyli na obcowanie ze sztuką, które nie wiąże się z wydatkami i dzieje się
mimochodem, wpisując się płynnie w nurt codziennego życia.
Codzienne obcowanie z obrazem zamieszczonym w najbliższym otoczeniu może wywierać –
zdaniem niektórych z rozmówców – pozytywny wpływ na mieszkańców Starego Polesia. Dla wielu,
zwłaszcza tych najmłodszych, będzie to prawdopodobnie doświadczenie nowe. Może ono
pobudzać do zainteresowania różnymi gatunkami sztuki, sprzyjać refleksji. Wielkoformatowe
dzieło skłaniać będzie do podejmowania prób interpretacji oraz dostarczać wrażeń estetycznych.
Podobnie jak we wcześniej opisanych lokalizacjach, i tu badani kładli duży nacisk na estetyzację
otoczenia, które dzięki malowidłom stanie się weselsze, ciekawsze, bardziej kolorowe. Tym samym
wpłynie na jakość życia w dzielnicy, a nawet może spowodować jej lepszy odbiór w mieście, w
którym nie cieszy się obecnie dobrą sławą. Murale mogą też stać się pretekstem do odwiedzania
Starego Polesia przez turystów z Polski i zagranicy. Innymi słowy, będzie to dobra promocja
dzielnicy, miasta oraz artysty.
.
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Dodatkowo zamieszczenie muralu na ścianie atrakcyjnej dla młodych wielbicieli graffiti, może
zniechęcać ich do zamieszczania tagów będących – zdaniem rozmówców –formą wandalizmu,
która szpecą i zaśmiecają miasto. Malowidło być może sprawi, że ludzie bardziej zainteresują się
swoim otoczeniem, zaczną się z nim identyfikować i bardziej o nie dbać, w myśl zasady, że zadbane
otoczenie pozytywnie oddziałuje na ludzi, a nawet kształtuje ich proobywatelskie postawy.
Do rzadkości należały głosy krytyczne. Niektórzy z badanych twierdzili, że ze względu na specyfikę
dzielnicy, a nawet ludzką naturę projekt nie będzie miał żadnego wpływu na mieszkańców. Po
pierwsze, mieszkańcy Starego Polesia nie są zainteresowani sztuką. Po drugie, przechodnie – jeśli
nawet na początku zwrócą uwagę na malowidło – po pewnym czasie przyzwyczają się i przestaną
je dostrzegać.
Kontrowersje wzbudzały dzieła-wzorce – zarówno w przypadku litografii Wacława Kondka, jak i
obrazu Jerzego Krawczyka. Podczas pierwszej z sesji, kiedy konsultowano pierwszy z projektów, na
ten temat wypowiedziały się 3 osoby. Wybrany szereg czarno-białych grafik okazał się dla nich
nieczytelny i niezrozumiały, a dodatkowo pozbawiony koloru. Dzieła porównywano z
abstrakcyjnym, niezrozumiałym dla wielu muralem Massmixa widocznym z drugiej strony szkoły.
Wkrótce po sesji badawczej dyrektor szkoły zwrócił się w imieniu społeczności lokalnej do
realizatorów z prośbą o rozważenie zmiany dzieła bazowego. Postulat ten został spełniony.
Zaproponowano nowy obraz oraz wykonawców (poprzedni autor nie mógł pozwolić sobie ze
względów czasowych na ponowne przeprowadzenie procesu decyzyjnego).
.
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Il. 15. Litograife Wacława Kondka, Źródło: Gregor Gonsior.
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Tym razem wybrano obraz Jerzego Krawczyka Myśli o działaniu, myśli o myśleniu.,
którego artystycznej transkrypcji podjęli się dwaj twórcy street artu – Meisal i Ovca
NTK. Podczas drugiej sesji badawczej mieszkańcy wskazywali, że potraktowany
dosłownie obraz może nakłaniać młodych ludzi do pozytywnych zachowań –
jedzenia owoców czy czytania książek. Z drugiej jednak strony ze względu na
lokalizację muralu stanowczo domagano się zamiany pustej butelki po alkoholu na
jakiś bardziej neutralny element (została ona przekształcona w wazon ze
stokrotką). Innego rodzaju zarzut dotyczył niezrozumiałości dzieła, a zwłaszcza jego
niedostosowania do możliwości interpretacyjnych dzieci. Jednak zamiana została
uznana za korzystną i projekt ostatecznie zaakceptowano, uznając nawet, że
propozycja Meisala i Ovcy przewyższa pierwowzór.

Il. 16. Jerzy Krawczyk, Myśli o działaniu, myśli o myśleniu.
Źródło: Meisal i Ovca.
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Zapytani o pożądane cechy muralu, mieszkańcy zgłosili wiele różnych propozycji.
Oczekiwanie, że malowidła będą kolorowe wyrażano wprost i dość często. Niekiedy
podkreślano też, że powinny być duże, rzucające się w oczy. Tylko jedna osoba
wyraziła chęć, by powstałe dzieło było kolorową abstrakcją. Większość spodziewała
się czegoś realistycznego, logicznego (mającego logiczny sens). Sugerowano też
tematykę, którą chętnie by oglądano (historia Łodzi, tematyka związana z naturą,
wspomnienia z wakacji, rośliny, bluszcz, coś, co się kojarzy z piłką nożną).
Podkreślano, że dzieło powinno być pozytywne, zrozumiałe dla dzieci, że powinno
zaciekawiać młodzież. Niektórzy nie podejmowali kwestii tematyki, ale podkreślali
oczekiwania wobec profesjonalizmu artysty, który powinien mieć dobry warsztat.
Wypowiedziano też dość enigmatyczne oczekiwania, że dzieło musi oddawać
charakter miejsca. Mimo, iż mural powinien być realistyczny i logiczny, pojawiła się
też sugestia, że musi działać na psychikę, pobudzać do myślenia, że powinien mieć
ukryte znaczenie, drugie dno, coś, co zmusza do myślenia.
Rozmówcy nie mieli też wątpliwości co do tego, czego nie chcieliby zobaczyć w tego
typu dziele. Nie powinno ono w żaden sposób obrażać niczyich uczuć, a co za tym
idzie nie powinien zawierać bluźnierstw, wulgaryzmów, przejawów chamstwa i
ordynarności, nie powinien zawierać treści rasistowskich, faszystowskich i
nacjonalistycznych. Nie powinien być płaszczyzną rozgrywek kibiców (ŁKS-Widzew)
Nawet jakby był ładny, to nie, bo nie należy narzucać innym kibicowskich zwyczajów.
Nie powinien też drażnić patrzących ani formą (nieładny, zbyt jaskrawy, blady,
ponury, smutny), ani treścią (nie powinien narzucać kwestii moralno-estetycznych;
niech nie nawiązuje do getta i innych smutnych tematów (wojna, okupacja).
Podkreślano, że już sam fakt usytuowania muralu obok szkoły podstawowej zmusza artystę
do selekcji pewnych treści (to mural koło szkoły, więc artysta sam powinien wiedzieć, że są
treści, których nie powinien przekazywać).

Il. 17. Pożądane cechy muralu wg społeczności lokalnej. Źródło: opracowanie własne.

Jedna z osób zadeklarowała, że mural nie może być wtórny, co jest
szczególnie interesujące w kontekście całego projektu, który w swym
założeniu dotyczy swoiście rozumianej „wtórności”, czy raczej
transkrypcji/translacji już istniejącego dzieła. Oczekiwania wobec
realistycznego muralu znalazły z kolei swe odbicie w wyrażonym wprost
przekonaniu, iż niepożądaną cechą dzieła może być to, że zależy od
patrzącego. Postulujący tematykę sportową rozmówca uznał, iż brak
skojarzenia ze sportami byłby – w jego odczuciu wadą powstającego dzieła
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Poproszeni o opinie co do tego, że w projekcie biorą udział lokalni (czyli łódzcy) artyści, w
ogromnej większości uznawali to za zaletę projektu, choć przedstawiali różne argumentacje. Tylko
jedna osoba powiedziała, że nie ma dla niej znaczenia, skąd będzie artysta, byleby jego dzieło było
zrobione z sercem. Jedna osoba przedstawiła dość konkretne oczekiwanie, aby mural został
namalowany przez kogoś sławnego, co mogłoby jednocześnie podnieść renomę szkoły. Inna z kolei
uznała, że lepiej byłoby zatrudnić kogoś „z zewnątrz”, co mogłoby nie tylko podnieść prestiż całego
przedsięwzięcia, ale też przynieść interesujący efekt w postaci poznania opinii o Łodzi kogoś z
innego miasta.
Pozostałe osoby uważały, że fakt, iż murale będą malowane przez lokalnych artystów, przez
łodzian, jest bardzo dobrym pomysłem. Argumentowano to ich znajomością Łodzi, miejskich
realiów, oczekiwań mieszkańców, ich mentalności. Uważano też, że łódzki artysta może dołożyć
większych starań, ponieważ działa w ten sposób dla własnego miasta. Niektórzy postrzegali taki
projekt w kategoriach patriotyzmu (to mały patriotyzm). Inni życzyli sobie, by fakt, iż ten właśnie
mural namalował łodzianin, powinien być jakoś podkreślony (trudno powiedzieć, w jaki sposób,
może na planowanej tablicy informacyjnej obok nazwisk lub pseudonimów artystów mogłaby
pojawić się wprost informacja, iż są oni łodzianami). Podkreślano nie tylko wspólnotę.
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Podkreślano nie tylko wspólnotę losów, ale i możliwości
komunikacyjne. Badani podkreślali również, że projekt jest też
dobrą okazją na promocję łódzkich twórców: łodzianie muszą
promować siebie. Zrobi się głośno może dzięki temu. My się nie
potrafimy chwalić tym, co jest u nas dobre.
Zdaniem jednego z rozmówców projekt wpisuje się w pomysł
przekształcenia Starego Polesia w dzielnicę artystyczną, która
nie powinna być zdominowana przez np. warszawskich
artystów, a współtworzona właśnie przez twórców z Łodzi.

Il. 18. Artysta o muralu. Źródło: opracowanie własne.
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W rozdziale IV przedstawiono analizę opinii uczestników Dialogów wokół murali dotyczących zagadnień, które związane są
zarówno realizacją projektu Off Galeria , jak i tworzeniem sztuki w przestrzeni publicznej. Istotne spostrzeżenia dotyczą
stosunku badanych do Muzeum Miasta Łodzi, które niektórym z nich nie jest znane nawet ze słyszenia, a dla wielu innych
jest miejscem, które odwiedza się raz czy dwa razy w życiu, najczęściej ze szkolną wycieczką. Ów brak bliższego kontaktu z
placówką i postrzeganie jej jako raczej zamkniętej i nieprzystępnej, to jedna z prawdopodobnych przyczyn niechęci
przedstawicieli społeczności lokalnych do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Off
Galeria w Muzeum i ich niskiej frekwencji. Kolejną ważną kwestią było współdecydowanie o różnych aspektach
związanych z tworzeniem sztuki miejskiej. Tu opinie rozmówców złożyły się w swoiste kontinuum – od uprawomocniania
jak najgłębszego udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych, poprzez przyznawanie im prawa do bycia głosem
doradczym, po uznanie sensu podejmowania decyzji przede wszystkim przez różnego typu ekspertów. Analiza zebranych
wypowiedzi pozwoliła również na zrekonstruowanie wizji „muralu idealnego”, czyli takiego, który byłby szczególnie
pożądany przez mieszkańców Starego Polesia biorących udział w projekcie.
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Z przeprowadzonych badań wyłania się szereg interesujących spostrzeżeń
ogólnych. Pierwsze warte choćby dotknięcia zagadnienie to recepcja Muzeum
Miasta Łodzi wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiady. Zgodnie z ideą
filtrowania, wstępne pytanie miało pomóc w zdiagnozowaniu ogólnej wiedzy
badanych na temat samej instytucji. Badaczki pytały zatem, czy rozmówca w
ogóle słyszał o Muzeum Miasta Łodzi. Z siedmiorga mieszkańców Legionów 49 (a
więc lokalizacji niemal sąsiadującej z Muzeum) aż 2 osoby twierdziły, że nigdy o
muzeum nie słyszały. Podobne deklaracje padały także w czasie badań
prowadzonych w innych lokalizacjach (1 osoba na Pogonowskiego 12, 3 osoby
badane przed szkołą). Warto zadać sobie pytanie o prawdopodobne przyczyny
takiego stanu rzeczy. Jeden z rozmówców, który przyznał się do niewiedzy na
temat istnienia takiego muzeum, sam podsunął jedno z możliwych rozwiązań:
Może mało nagłośnione to jest? Mając w pamięci bogatą ofertę muzeum oraz
istniejące dotąd sposoby jego promocji, trzeba postawić pytanie, jak muzeum
mogłoby dotrzeć z informacją o swoim istnieniu do liczniejszego grona
mieszkańców Starego Polesia.

Il. 19. Spotkanie w muzeum. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Wiedza o muzeum i kolekcji
Ci, którzy przyznali się do wiedzy na temat istnienia muzeum na ulicy
Ogrodowej , byli następnie pytani o to, jak często tam bywają i kiedy miała
miejsce ich ostatnia wizyta. Jak można się było domyślać, sama informacja
o istnieniu muzeum, częściej, ale teraz (na przykład od trzech lat) w ogóle
tam nie bywają. Jedna z rozmówczyń wspomina, że chodziła do muzeum
często w czasach, kiedy czwartki były za darmo.
Pytania domagające się uzasadnienia takiego stanu rzeczy byłyby nie na
miejscu, ponieważ mogłyby sugerować rozmówcy, że jego postępowanie
jest niewłaściwe lub wprowadzać go w niepotrzebne poczucie winy,
szkodliwe dla dalszej części badań. Niemniej, jeden z rozmówców z
własnej inicjatywy przedstawił uzasadnienie, mówiąc: Nie mamy na to
czasu, nie interesuje nas to. Najsłabiej wypadła w przeprowadzonych
badaniach wiedza o zasobach Muzeum w kwestii kolekcji obrazów
łódzkich artystów. Ani mieszkańcy Pogonowskiego 10-12, ani Legionów 49
nic o tym nie słyszeli. Deklaracje na temat takiej wiedzy padły z ust pięciu
osób przechodzących ulicą Pogonowskiego. 1 z osób zaczerpnęła
informacje na ten temat z Wiadomości TVP Łódź. Ktoś inny słyszał o
kolekcji, ale sądził, iż obejmuje ona prace malarzy żydowskich

O muzeum

Wiedzieli
29

Nie wiedzieli
5

O kolekcji

6

30

Il. 20. Wiedza mieszkańców o muzeum i kolekcji. Żródło: opracowanie własne.
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Il. 21. Sekwencja działań. Źródło: opracowanie własne.
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Partycypacyjny charakter przedsięwzięcia przejawiał się w kilku aspektach. Jednym z
nich była rozmowa na poziomie meta, czyli dyskusja z rozmówcami na temat
zakresu decyzyjności odnośnie do procesu powstawania dzieł sztuki w przestrzeni
miejskiej przyznawanego przez nich mieszkańcom oraz tego, kto powinien
ostatecznie rozstrzygać w sytuacjach spornych. Rozmowa przebiegała
dwustopniowo. Na początku badaczki naświetlały szerszy kontekst zagadnienia
wyjaśniając, iż tworzenie dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, otwartej dla
wszystkich, to duża odpowiedzialność, z którą wiąże się konieczność pogodzenia
różnych racji – prawa artysty do wolności twórczej, prawa społeczności lokalnej do
współdecydowania o najbliżej okolicy, obowiązku dbania o estetykę miasta przez
władze itp. Następnie stawiały pytanie o to, w jakich kwestiach – zdaniem
rozmówcy – należałoby pytać o opinię mieszkańców w przypadku prowadzenia
podobnych działań. Czasami rozmówcy spontanicznie wymieniali (często dyskutując
sami ze sobą) zagadnienia, co do których należałoby uzyskać zgodę mieszkańców
oraz te, w przypadku których w ogóle nie należałoby brać pod uwagę ich zdania,
pozostawiając rozstrzygnięcie komuś innemu. Jeśli rozmówca nie odpowiadał
spontanicznie, badaczki przedstawiały różne propozycje odpowiedzi i pytały, jakie
jest jego zdanie na temat decyzji w sprawie tematyki, kolorystyki czy artysty.
Zebrane w ten sposób odpowiedzi można by podzielić na trzy typy: przekonanie, że
mieszkańcy nie powinni w ogóle o niczym decydować, pogląd, że powinni pełnić w
podobnych projektach rolę głosów doradczych oraz opinia, iż zdecydowanie
powinni wypowiadać swoje zdanie.

Il. 22. Dyskusje o projekcie. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Ci, którzy uważali, że mieszkańcy nie powinni się wypowiadać na temat murali, argumentowali to
na różne sposoby. Jedni podważali w ogóle zasadność procedur demokratycznych w odniesieniu
do procesu projektowania dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej. Wydaje się, iż pobrzmiewa w tym
echo potocznego wyobrażenia o skłonności Polaków do nadmiernej różnicy zdań, jak w
powiedzeniu, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Inni natomiast podkreślali, że mieszkańcy nie
mają odpowiednich kompetencji, by decydować w kwestiach dotyczących szeroko rozumianej
sztuki. Braku kompetencji w sprawach sztuki odmawiano także sobie. Podobne zdania powtarzały
się dość często: Nie chcę decydować, bo wolę zaufać artyście. / Decydować może tylko artysta,
zespół artystów. / To artysta powinien decydować. / Ostateczne zdanie ma mieć artysta. Jeszcze
inni deklarowali wprost wysoki poziom zaufania wobec realizatorów projektu, co wpływało na to,
iż nie odczuwali potrzeby, aby w jakikolwiek sposób ingerować w cały proces: ja mogłabym być
zaskakiwana i byłoby OK. Mam zaufanie do wykonawców i do projektu. / Mieszkańcy nie powinni
decydować, powinny artystki decydować, co my mamy do tego (3 głosy). Ostatni argument
podważający sensowność oddawania mieszkańcom decyzji w sprawach projektu zawiera się w
wypowiedzianym przez jednego z rozmówców zdaniu: Artysta powinien mieć wolność tworzenia.
Zarówno ci, którzy zdecydowanie odrzucają zasadność podejmowania decyzji przez mieszkańców,
jak i ci którzy przyznają mieszkańcom pozycję doradców, odrzucają wszelką myśl o tym, by do
mieszkańców należeć miał wybór artysty odpowiedzialnego za namalowanie muralu.
.
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Na czym miałaby polegać rola mieszkańców jako głosu doradczego? Wydaje się, iż ścierają się tu dwie wizje.
Jedni widzą tę rolę już na bardzo wczesnym etapie całego przedsięwzięcia, przyznając mieszkańcom prawo do
decydowania w wielu kwestiach, inni dostrzegają potrzebę wkroczenia mieszkańców dopiero na ostatnim
etapie jako konsultantów niemal gotowych projektów artystycznych.
Wśród pierwszej grupy pojawiły się głosy odnoszące się bezpośrednio do tego szczególnego zabiegu, jakim jest
transkrypcja przez artystów jakiegoś dzieła z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi. Mieszkańcy proponowali, by w
przyszłości mogli mieć dostęp do kolekcji i szansę na wskazanie dzieł, które szczególnie im się podobają.
Mówiący wyłonili w zasadzie 4 kwestie, co do których mieszkańcy mogliby zabrać głos, a mianowicie: miejsce
powstawania muralu, tematyka, rozmiar oraz kolorystyka. Niektóre z tych zagadnień nie budziły kontrowersji.
Tak było w przypadku wyboru miejsca. Ci, którzy w ogóle brali pod uwagę możliwość decydowania
mieszkańców o lokalizacji muralu, byli dość zgodni – chcieliby pełnić rolę głosu doradczego w tej kwestii. Mniej
oczywista okazała się natomiast tematyka muralu – głosy rozkładały się w miarę równo na tych, którzy uważali,
że to, co znajdzie się na muralu w konkretnej lokalizacji powinno być przedmiotem decyzji mieszkańców
(przynajmniej w wersji doradczej, jeśli nie wręcz decyzyjnej) i na tych, którzy uważali, iż mieszkańcy nie
powinni ingerować w temat dzieła artystycznego. Podobnie sprzeczne zdania generowała kwestia kolorystyki.
Byli tacy, którzy mówili wprost, że chcieliby współdecydować o kolorach dzieła, i tacy, którzy wprawdzie
zarówno temat, jak i kolorystykę uważali za element istotny, dystansowali się jednak od ostatecznych decyzji w
tych sprawach. Wiele osób pozostawiało jednak kolorystykę uznaniu artysty.
Ci, którzy uważają, że rola mieszkańców zaczyna się dopiero na ostatnim etapie projektu, w fazie konsultacji,
podkreślają, że zainteresowani powinni dokonywać tak zwanego „wyboru z”. Ja bym chciał wybrać, ale z
propozycji (…)Trzeba dać „wybór z”. Muszą z czegoś wybrać, z góry narzuconej propozycji. / Powinni
decydować, jak ten mural powinien wyglądać. Powinni wybrać spośród konkretnych propozycji. Niektórzy
uważają, iż sam wybór z kilku propozycji to za mało. Marzy im się większy zakres partycypacji, mieszczący w
sobie spotkanie i dyskusję z samym artystą.
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Niektórzy bardzo zdecydowanie podkreślali konieczność konsultowania pomysłu zarówno z
mieszkańcami, jak i właścicielami kamienicy. Negocjacjom powinien podlegać nie tylko fakt
zamieszczania malowidła na konkretnej ścianie, ale i tematyka, która nie może być kontrowersyjna oraz
kolorystyka, aby mural „cieszył oko”. Powodami, dla których konsultacje z mieszkańcami wydają się
mówiącym takie konieczne, są zarówno duży rozmiar murali (co sprawia, że nie sposób ich przeoczyć),
jak i ich względna trwałość w przestrzeni publicznej. Słowem, mural jest czymś, co zwraca na siebie
uwagę użytkowników przestrzeni i nie pozostawia ich obojętnymi. Te dwie cechy jego egzystencji
powinny więc – zdaniem rozmówców – skłaniać twórców do pewnej wrażliwości na systemy wartości i
kanony piękna wszystkich użytkowników (zarówno przechodniów, jak i mieszkańców pobliskich
kamienic). Argumentem dość często powtarzanym przez badanych było przekonanie, iż oddanie głosu
mieszkańcom, a przynajmniej spytanie ich o zdanie, podnosi ich poczucie wartości, a co za tym idzie,
nastawia ich jeszcze przychylniej do całego przedsięwzięcia. Zdecydowanie tak. Poczują się docenieni,
będą z tego bardziej zadowoleni. Lokatorzy powinni decydować. / Pytanie o zdanie – jak to, co panie
robią – wystarczy./ Niektórzy uważają też, że pytanie o zdanie i oddanie pewnej decyzyjności
mieszkańcom zapobiegnie późniejszemu dystansowaniu się wobec dzieła czy wręcz wypowiadaniu
negatywnych opinii na temat projektu.
Przekonanie o tym, że rozmowy z mieszkańcami powinny być zasadą w podobnych projektach, nie
musi automatycznie oznaczać wiary, że społeczności lokalne zrobią dobry użytek z przyznanego im
prawa. Nie wiem, czy społeczność będzie się tym interesowała, ale powinna, w końcu mamy
demokrację. Dzięki mieszkańcom i budżetowi obywatelskiemu jest to boisko przy szkole. Społeczność
będzie zainteresowana finansową kwestią tylko.
Il. 23. Warsztaty w plenerze. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Wielość głosów i perspektyw może w skrajnej sytuacji doprowadzić do impasu. Rozmówcy byli więc proszeni o
wskazanie tego, kto ich zdaniem miałby w takiej sytuacji podejmować ostateczną decyzję w kwestiach
kontrowersyjnych. Niektórzy wyrażali jedynie wiarę, iż takie tematy w ogóle nie generują nieporozumień czy
sporów. Inni z kolei byli zdania, że spory powinni rozstrzygać specjaliści, którzy znają się na sztuce i posiadają
odpowiednie kompetencje. Wskazano nawet dwie osoby, które mogłyby być uznane za odpowiadające
powyższym kryteriom, a mianowicie plastyka miasta i konserwatora. Według innych przy rozstrzyganiu sporów
powinien zawsze decydować właściciel, do którego powinno należeć ostatnie zdanie, nawet jeśli byłoby ono
postrzegane jako kontrowersyjne. Jedna z badanych osób wskazała również na Panią Prezydent, która wydaje się
być odpowiednikiem właściciela posesji w przypadku, gdy kamienica jest budynkiem miejskim. Na takie
rozumienie funkcji prezydenta miasta wskazują też inne wypowiedzi: Prezydent miasta, bo tu rządzi i powinna
wiedzieć, jak tu urządzić.
Niektórzy nie przywołują wprost postaci Pani Prezydent, ale operują bardziej enigmatyczną kategorią „miasto”.
Miasto powinno rozstrzygać (mieszkańcy tak są przyzwyczajeni do tego, że to miasto zarządza nieruchomością, że
czasem nie przyjmują do wiadomości, że murale nie będą przez miasto malowane). Inne wypowiedzi zdają się
wskazywać, iż w takim kontekście „miasto” utożsamiane jest z władzami miejskimi skupionymi wokół Urzędu
Miasta. Stąd też tak rozumiane „miasto” powinno sprawować kontrolę nad całością przestrzeni publicznej miasta.
Co ciekawe, w zebranych wypowiedziach ujawnia się więc dwojaka postawa wobec prywatnych kamienic. Jedni
uważają, iż pozostają one całkowicie i wyłącznie w gestii swoich właścicieli , którzy powinni być zupełnie
autonomiczni we wszelkich decyzjach, które dotyczą ich własności. Drudzy opowiadają się za pewną choćby
kontrolą „miasta” (sprawowaną na przykład przez plastyka miasta czy konserwatora), która zapobiegnie
całkowitej „samowolce” i chaosowi estetycznemu w przestrzeni miejskiej. Innym argumentem na rzecz
podejmowania decyzji przez Urząd Miasta byłoby finansowanie murali. Przekonanie, że pieniądze dają, jeśli nie
pełnię władzy, to przynajmniej jakiś zakres decyzyjności.
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Wśród badanych istniała też liczna grupa, która zdecydowanie (lub mniej
zdecydowanie) wypowiadała się przeciwko oddaniu decyzyjności w ręce
urzędników. Ich zdaniem odpowiednimi osobami do ostatecznego
decydowania byliby mieszkańcy, a – w przypadku różnicy zdań – rozstrzygać
powinna większość głosów. Jeden z rozmówców dookreśla, że taki przywilej
powinien dotyczyć jedynie mieszkańców stałych. Stosowanie zasady
większości na pewno nie zapobiegnie konfliktom (zawsze coś komuś się nie
będzie podobać), ale – zdaniem badanych – zmniejszy grono
niezadowolonych.
Spora grupa rozmówców konsekwentnie powtarza, iż osobą najbardziej
odpowiednią do podjęcia ostatecznej decyzji jest artysta. Artysta, bo on to
robi – ludzie powinni docenić jego wysiłek. Wielu ludzi marzy jednak o tym,
by przedsięwzięcie natury artystycznej zadowalało jak największe grono
zainteresowanych i oczekuje użycia wszelkich środków, by doprowadzić do
konsensusu. Przy szkole – dyrektor szkoły albo ciało pedagogiczne. W pobliżu
urzędu – urząd. Tam, gdzie nie ma żadnej instytucji, artysta niech tworzy bez
ograniczeń. Inni proponują pójście na kompromis albo negocjację z
uczestnictwem zainteresowanych stron. Niewykluczone, że pobrzmiewa w
tym echo pragnienia, by szeroko rozumiana sztuka łączyła, a nie dzieliła i by
raczej łagodziła obyczaje niż antagonizowała użytkowników.
Il. 24. Spotkanie z artystą. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Oczekiwanie, że sztuka będzie raczej łączyć niż dzielić, jest tylko jedną z licznych nadziei na
pozytywne oddziaływanie muralu, którą przedstawiali uczestnicy badania Off Galeria. Ich
przewidywania podzielić można na trzy kategorie: oczekiwania dotyczące pozytywnego wpływu
murali na przestrzeń miasta, na wizerunek miasta oraz na samych mieszkańców.
Pozytywny wpływ murali na przestrzeń miasta ogranicza się w zasadzie do jednej, często jednak
wspominanej kwestii – do wzbogacenia jej o kolory, co jednocześnie uznawane jest za dodanie
miastu uroku. Niektórzy widzą w tym również poprawienie komfortu mieszkania w konkretnym
miejscu.
Znacznie częściej pojawia się opinia o potencjalnym wpływie nowych murali na wizerunek Łodzi.
Wyrażano nadzieję na to, iż przyniosą one promocję miasta, co z kolei stanie się elementem
popularyzacji street artu. Oczekiwano, iż może to również wpłynąć na poprawę opinii o Łodzi
wśród mieszkańców innych miast. Niektórzy rozmówcy koncentrowali się na fakcie, iż murale
powstają na Starym Polesiu i z tego powodu spodziewać się można poprawy opinii, jaką ma cała
dzielnica (choć pewnie nie chodzi im o całe Polesie, a jedynie o jego część zwaną potoczne Starym
Polesiem). Spodziewana zmiana wizerunku może być wynikiem tego, że – jak się sądzi - murale
zastąpią tagi odbierane przez mieszkańców jako akty wandalizmu. Rzeczywiście, dotychczasowe
doświadczenia z łódzkimi muralami pozwalają żywić taką nadzieję. Wydaje się, że w kodeksie
graficiarzy czymś zupełnie naturalnym jest zamalowanie (czy otagowanie) zwykłej ściany,
niedopuszczalne natomiast wydaje się naruszenie cudzego dzieła.
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Stąd też, niewykluczone, iż pojawienie się murali może stać się zaporą dla dzikich, nieusankcjonowanych
prawnie przejawów inwencji twórczej. Być może takie właśnie oczekiwania leżą u podstaw
zaprezentowanego oczekiwania, iż mural ogranicza zachowania, które można uznać za szkodliwe.
Trzecia kategoria oczekiwań formułowana jest w odniesieniu do wpływu murali na życie jednostek.
Pojawiają się więc opinie o tym, że murale będą stanowiły pozytywne bodźce: pobudzą zainteresowanie
otaczającą przestrzenią, wzmogą refleksyjność, zrodzą potrzebę częstszego obcowania ze sztuką i jej
pełniejszego zrozumienia, wywrą dobry psychiczny wpływ na ludzi (dzięki obcowaniu ze sztuką), a nawet –
jak w przypadku muralu umieszczonego w pobliżu szkoły sprzyjać będą rozwojowi zainteresowań dzieci
sztuką. Niektórzy uznali wręcz, iż widoczny ze szkolnego boiska mural może stwarzać bardziej przyjazne
otoczenie do zabawy i uprawiania sportu, a nawet stanowić zachętę do zapisania się do tej szkoły.
Tylko dwie osoby uważały, iż nowe murale mogą przynieść negatywne konsekwencje. Jedna sądziła, że
widziany codziennie mural inspirowany sztuką może doprowadzić do tego, że sztuka spowszednieje. Inna
twierdziła, że w Łodzi jest już zbyt wiele murali i że mają one zbyt dziecinny charakter.

Przedstawiane przez rozmówców cechy pożądane malowidła, które zostały opisane w poprzednich
rozdziałach, pozwalają na zbudowanie dość spójnego modelu „muralu idealnego”, zgodnego z oczekiwaniami
większości rozmówców. Jaki powinien być zatem mural na Starym Polesiu, by przynosił radość oglądającym?

Il. 25. Inti, ul. Wyszyńskiego. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Po pierwsze, powinien znajdować się na ładnej, a zatem zadbanej, a najlepiej świeżo
wyremontowanej ścianie. Mimo iż murale z założenia stanowią przykład sztuki nietrwałej, często o
charakterze interwencyjnym, maskującym lub przeciwnie – eksponującym i wykorzystującym
niedoskonałości ścian, mieszkańcy Polesia marzą o muralach będących ozdobą ich przestrzeni.
Wskazuje na to i druga – najczęściej chyba wymieniana – pożądana cecha dzieła: mural powinien być
kolorowy. Brzydka, zaniedbana, sypiąca się ściana i szary mural – to wizja, przed którą wzdraga się
wielu mieszkańców. Co ciekawe, nie wszystkie kolory wydają się równie upragnione. Zimne kolory,
zarówno zbyt jaskrawe, jak i zbyt blade, nie budzą entuzjazmu. Marzeniem są natomiast ciepłe
kolory. Co istotne, analiza liczby wskazań najbardziej rozpoznawalnych murali, które były zbierane
również podczas zeszłorocznej edycji Dialogów wokół murali pozwala jednak na szczególny sposób
rozumienia obu postulatów. W trakcie tegorocznych badań najczęściej wskazywanym muralem było
dzieło Vhilsa (ul. Żeromskiego/Kopernika) – obraz monochromatyczny, wykuty w ścianie. Wydaje się
zatem, że alternatywą dla wyremontowanej ściany może być oryginalna technika w ciekawy sposób
wykorzystująca strukturę ściany i inne istniejące uwarunkowania. Wysoka rozpoznawalność
monochromatycznego muralu Roa (ul. Nowomiejska), zdiagnozowana również w ubiegłym roku,
wskazuje natomiast, że pojęcie „kolorowy mural” powinno być rozumiane w sposób szerszy – chodzi
tu raczej o nastrój i sposób oddziaływania na odbiorcę. Mural powinien bowiem ożywiać
niekoniecznie dzięki żywym barwom, ale i dzięki dynamice przestawienia.
Te własności mogą zapewnić realizację kolejnej cechy muralu idealnego – mural powinien rzucać się
w oczy, przykuwać uwagę. Może to osiągać poprzez swoją wielkość (niewykluczone, że podkreślanie
rozmiaru muralu wiązało się z faktem, iż jednym z bardziej znanych na Polesiu murali jest dzieło
artysty Massmixa przy ulicy Pogonowskiego 25, składające się z jednego większego elementu i sporej
ilości małych elementów, niepasujące być może do wyobrażenia o malarstwie wielkoformatowym)
lub właśnie poprzez nasycenie ciepłymi kolorami.

Il. 26. Roa, ul. Nowomiejska. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Kolejną cechą idealnego muralu jest jego realizm (abstrakcyjny charakter dzieła został
przedstawiony jako zaleta jedynie przez jedną osobę, która zadeklarowała, że chętnie
widziałaby na ścianie kolorową abstrakcję). Realizm utożsamiany był niekiedy ze zrozumiałością
muralu (powinien być zrozumiały dla dzieci, zaciekawiający młodzież), przeciwstawiony zaś zbyt
nowoczesnej formie (rozumianej prawdopodobnie jako forma nieprzedstawiająca) i
nieoczywistości dzieła. Rozmówcy nie traktowali jako zalety faktu, iż znaczenie muralu mogłoby
zależeć od patrzącego. Tylko jedna osoba opowiedziała się po stronie dzieła, które miałoby
dawać do myślenia, dzieła o ukrytym znaczeniu, drugim dnie, które zmusza do myślenia,
oddziałuje na psychikę, pobudza do refleksji. Przeważająca większość rozmówców twierdziła, że
nie podobają im się przedstawienia abstrakcyjne, kiedy trudno powiedzieć, co to. Niektórzy
przyznawali, że w ich odczytaniu przeszkadza im brak kompetencji: nie lubię abstrakcji, ale jak
wiedziałabym, co ta abstrakcja przestawia, to bym taką lubiła. Stąd preferowanie dzieł
realistycznych, łatwiejszych do interpretacji. Innymi słowy, abstrakcja jest niema, przezroczysta,
wielu uczestników „Dialogów” odbiera ją jako kompozycję określonych brył i barw, które jednak
nie niosą żadnych czytelnych znaczeń. Kompozycja taka widziana jest jako niezrozumiała i
niepotrzebna deformacja, która może się podobać jedynie artystom i wykształconym
odbiorcom sztuki. Stąd też mural idealny powinien być zrozumiały, a nawet – ciekawe
określenie jednego z rozmówców – logiczny. Powinien też nieść ze sobą pozytywne treści.
Wprawdzie rozmówcy nie dookreślali zwykle, jakie treści uważają za pozytywne (wyjątkiem jest
osoba, która zaproponowała wspomnienia z wakacji, naturę, rośliny), wyraźnie eksplikowali
jednak, jakich treści zdecydowanie sobie nie życzą. Można by je podzielić na dwie kategorie. Po
pierwsze chodzi więc o treści, które są ze swej natury obraźliwe, drażnią, urażają uczucia innych
lub niosą ze sobą negatywne stygmatyzacje jakichś grup (treści rasistowskie, nacjonalistyczne,
faszystowskie, wulgaryzmy, bluźnierstwa). życzy sobie
Il. 27. Etam Crew, al. Politechniki. Źródło: Fundacja Urban Forms.
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Badanie Dialogi wokół murali realizowało trzy zarysowane wcześniej cele:
• poinformowanie lokalnych społeczności o projekcie Off Galeria, o kolekcji dzieł nowoczesnych artystów znajdujących się w Muzeum
Miasta Łodzi oraz o wszelkich działaniach towarzyszących projektowi, a skierowanych do mieszkańców Starego Polesia;
• pozyskanie opinii rozmówców na temat samego projektu oraz udziału łódzkich artystów, a także poglądów dotyczących pożądanych
lub niepożądanych cech dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej;
• wynegocjowanie zgody w kwestii projektu artystycznego i zakresu decyzyjności w tej kwestii przyznanego mieszkańcom oraz
artystom.
Zebrane opinie potwierdzają prawidłowości zdiagnozowane podczas poprzednich badań, zwłaszcza jeśli chodzi o preferencje dotyczące
murali oraz potrzebę współdecydowania. Zwracają uwagę dwie ważne kwestie: najważniejszymi kategoriami, jakie powtarzają się wśród
pożądanych cech muralu jest zrozumiałość oraz wielobarwność. W przypadku pierwszej z nich badani często przyznają, że to niedostatek
kompetencji interpretacyjnych może sprawiać, że bardziej podobają im się przedstawienia bardziej oczywiste, prostsze do odczytania. Tu
otwiera się istotne pole dla działań edukacyjnych, mające na celu wzrost umiejętności odczytywania znaczeń dzieł sztuki. Jak wskazują
obserwacje dokonywane podczas trwania projektu, działania takie mogą przynosić bardzo szybko dobre rezultaty i powodować większy
stopień zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia artystycznego wśród członków lokalnej społeczności.
Jeśli chodzi o postulat wielobarwności, warto zwrócić uwagę na inny przymiotnik, który często współbrzmi z określeniem „kolorowy
mural”, a mianowicie: „żywy, ożywiający”.
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Kolorowy
Analiza wskazań najlepiej rozpoznawalnych i docenianych murali prowadzi
do wniosku, że nie tyle chodzi o obowiązkową wielobarwność, co raczej o
mniej uświadamianą potrzebę gry dwoma wymiarami: kolorem oraz
dynamiką przedstawienia. Równie atrakcyjne, co kolorowe murale,
okazują się być obrazy monochromatyczne, które jednocześnie są
dynamiczne. Co więcej, owa dynamika może być osiągana subtelnymi
środkami. Przykładu dostarcza często wskazywana podczas badań
monochromatyczna praca M-City przy ulicy Tuwima, która przedstawia
złożony system kół zębatych, które wywierają wrażenie ruchu.

Statyczny

Dynamiczny

Monochromatyczny
Il. 28. Co stanowi o „żywości” muralu? Źródło: opracowanie własne.
Il. 29. M-City, ul. Tuwima, Źródło: Fundacja Urban Forms.

Można zatem stwierdzić, że najmniej pożądaną kombinacją cech muralu
jest monochromatyczność oraz statyczność. Takie malowidła uznawane są
często za nudne, nijakie, nie wnoszące pozytywnych jakości do przestrzeni
publicznej.
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Jeśli chodzi o współdecydowanie – mieszkańcy są dość zgodni co do tego, że powinno się im przyznawać prawo do uczestniczenia w procesie
powstawania nowego dzieła sztuki. Różnice dotyczą skali zaangażowania. Jedni zatem chcieliby zostać jedynie poinformowani o realizacji projektu
i nie brać dalszego udziału w procesach decyzyjnych, które powinny się rozstrzygać przy udziale artysty, organizatorów i ewentualnie sponsorów
przedsięwzięcia. Inni pragnęliby się zaangażować już na starcie, kiedy wybierana jest lokalizacja. Jeszcze inni odczuwają potrzebę zaaprobowania
ostatecznego projektu zanim zostanie przeniesiony na ścianę. W przypadku realizacji tak kameralnego projektu, jak Off Galeria, w którym
następuje ingerencja w ważną i bliską społecznościom lokalnym przestrzeń, należy na jak najwcześniejszym etapie nawiązać kontakt z
mieszkańcami, negocjować, regularnie dostarczać wiedzy o przebiegu i sensie działań oraz pozyskiwać informację zwrotną.
Analiza danych zdobytych zarówno w trakcie sesji badawczo-konsultacyjnych, w czasie obserwacji uczestniczącej dwóch wydarzeń (spotkanie
mieszkańców z artystami oraz debata z artystami w Muzeum Miasta Łodzi), jak i poprzez lekturę sprawozdań z pozostałych wydarzeń pozwala
również na wgląd w kwestie bardziej szczegółowe, a mianowicie na wyłonienie trzech przypadków (przedstawionych w pierwszych rozdziałach
raportu), różniących się od siebie w kilku zasadniczych kwestiach:
Po pierwsze, warto zauważyć, że w każdym przypadku ściana, na której ma powstać mural, miała nieco inny status. Kamienica przy ulicy Legionów
to własność prywatna. Kamienica przy ulicy Pogonowskiego to kamienica miejska. Ściana drugiej kamienicy przy ulicy Pogonowskiego to elewacja
zewnętrzna prywatnej kamienicy, stanowiąca jednocześnie element boiska Szkoły Podstawowej nr 26.
Po drugie, miejsca powstania murali różnią się pod względem typu przestrzeni, w jakiej istnieją. W przypadku Legionów 49, początkowy projekt
rozrósł się i – za zgodą właścicieli Legionów 51 – obejmuje obecnie ściany obydwu kamienic. Co istotne, cały obraz widoczny jest jedynie od
(znajdującej się na tyłach) ulicy Mielczarskiego – zamkniętej, ogrodzonej płotem posesji prywatnej, w której mieszka obecnie jedna rodzina. Część
obrazu (ogon wieloryba) widoczna jest także z posesji Legionów 49 (gdzie zainicjowano cały projekt muralu). Ściana na Pogonowskiego 12
wychodzi wprawdzie na ogrodzone płotem i bramą podwórko, ale umieszczony na niej obraz bez trudu widać z chodnika. Ściana na
Pogonowskiego 35 jest w ogóle niewidoczna dla mieszkańców kamienicy (o ile, rzecz jasna, nie wyjdą na ulicę), stanowi jednakże składnik pejzażu
szkolnego, dostępnego jednocześnie dla wszystkich przechodniów.
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Po trzecie, wszystkie lokalizacje różniły się pod względem głównych aktorów, zainteresowanych zarówno udziałem w badaniu, jak i współudziałem w
całym projekcie Off Galeria. W przypadku Legionów 49 takimi osobami była właścicielka kamienicy i członkowie jej rodziny. Pozostali mieszkańcy
kamienicy wzięli jedynie, udział w badaniu, a całkowicie zrezygnowali z możliwości skorzystania z innych działań projektowych. Mieszkańcy
Pogonowskiego 12 stanowili grupę zaangażowanych mieszkańców, zaktywizowanych już od pewnego czasu przez działaczy ze stowarzyszenia Społecznie
Zaangażowani. Stąd też bez trudu włączyli się zarówno w badania, jak i w pozostałe części projektu, w miarę swobodnie oczekując od artysty przyznania
im pewnych możliwości współdecydowania. W przypadku ściany należącej do prywatnej kamienicy przy Pogonowskiego 35 jej szczególne usytuowanie
(włączenie w pejzaż boiska szkolnego) sprawiło, iż sprawa projektowanego tam muralu zaangażowała nie tyle samych właścicieli czy mieszkańców
kamienicy, co nieco szerzej reprezentowaną społeczność lokalną, skupioną w dużym stopniu także wokół władz szkoły i rodzin uczęszczających do niej
dzieci. Przechodzący ulicą mieszkańcy Starego Polesia interesowali się ścianą, która miała być widoczna zarówno z ulicy, jak i górować nad podwórkiem
szkolnym.
Po czwarte, prostą konsekwencją punktu trzeciego jest fakt, iż w każdej z trzech społeczności wyłonili się odmienni liderzy. Najbardziej zaangażowaną w
projekt, opiniotwórczą postacią w grupie skupionej wokół Legionów 49 jest bez wątpienia córka właścicielki kamienicy. Wśród mieszkańców
Pogonowskiego 12 istnieje już od dawna wyłoniony w sposób naturalny lider, znany ze swego zaangażowania w życie miejscowej wspólnoty.
Społeczności zainteresowanej muralem przy Szkole Podstawowej nr 26 nadaje ton – co dość naturalne – Dyrektor szkoły, choć nie można też pominąć
roli, jaką na wstępnym etapie odegrała współwłaścicielka kamienicy.
Po piąte, wszystkie powyższe okoliczności spowodowały, iż w każdym przypadku projekt przyjąć musiał odmienną sekwencję wydarzeń, prowadzącą do
wynegocjowania zgody na konkretne dzieło. Negocjowanie zgody na projekt powstający na ścianach Legionów 49 i 51 rozpoczęło się od
zaproponowaniu Fundacji Urban Forms adresu Legionów 49, kamienicy będącej własnością matki jednej z osób działających w stowarzyszeniu
Społecznie Zaangażowani. Po wybraniu tej kamienicy przez artystki nastąpiła sesja badawcza „Dialogi wokół murali”. Ostatnim punktem sekwencji było
przedstawienie gotowego projektu właścicielom wszystkich włączonych w projekt lokalizacji (Legionów 49, 51 oraz Mielczarskiego 18). Po uzyskaniu ich
akceptacji artystki przystąpiły do malowania muralu. W przypadku Pogonowskiego 12 jeszcze przed rozpoczęciem całego projektu przedstawiciele
Społecznie Zaangażowanych prowadzili pracę ze społecznością lokalną, oni też zgłosili ten adres Fundacji Urban Forms jako propozycję ściany, na której
mógłby powstać mural we współpracy z lokalną społecznością.
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Kolejnym wydarzeniem była sesja badawcza „Dialogi wokół murali”, po nich zaś nastąpiły warsztaty w Miejscu / Spotkań (siedzibie Społecznie
Zaangażowanych), w których wzięli udział przedstawiciele mieszkańców, a których efektem był mejl skierowany do przedstawiciela stowarzyszenia z
uwagami dotyczącymi projektu. Uwagi te zostały przekazana artyście i stały się podstawą do dyskusji w czasie spotkania artysty z mieszkańcami już na
podwórku, spotkania połączonego z mini-warsztatami, na których uzgodniono taką wersję projektu, która uwzględniała zarówno zastrzeżenia
mieszkańców, specyfikę ściany, jak i upodobania artystyczne twórcy. Początki działań związanych z lokalizacją Pogonowskiego 35 można datować jeszcze
na rok 2014, kiedy to współwłaścicielka kamienicy zgłosiła się do Fundacji Urban Forms z propozycją udostępnienia ściany na mural. Fundacja wyraziła
wstępne zainteresowanie współpracą. Od razu jednak zauważono, iż jedną ze stron, której głos należałoby uwzględnić jest pobliska szkoła. Jej
kierownictwo (prawdopodobnie przy udziale uczniów) włączyło się czynnie w planowany projekt, odnawiając tę część ściany, która była bezpośrednio
związana z boiskiem szkolnym. Niestety, powstanie muralu w roku 2014 okazało się niemożliwe. Sprawa powróciła więc przy okazji projektu Off Galeria.
Pierwsza sesja „Dialogów wokół murali” przyniosła bardzo krytyczne uwagi zarówno dotyczące artysty, jak i wybranego przez niego pierwowzoru
artystycznego. Uwagi te przyniosły zmianę obu elementów, po których nastąpiła II sesja dialogów wokół murali. Po wstępnej akceptacji nowego
projektu, artyści rozpoczęli malowanie muralu, a w trakcie pracy odbyli jeszcze mini warsztaty z najbardziej zainteresowanymi odbiorcami muralu, czyli
uczniami pobliskiej szkoły.
I w końcu, po szóste, wszystkie powyższe elementy spowodowały, iż w każdym z przypadków osiągnięto nieco inny rezultat. W przypadku Legionów 49
artystki stworzyły projekt (inspirowany uwagami zebranymi na warsztatach), a następnie przekazały go do akceptacji właścicielom wszystkich
włączonych w projekt lokalizacji (Legionów 49, Legionów 51 oraz Mielczarskiego 18). Rezultatem jest więc wspólna akceptacja projektu przez wszystkie
zainteresowane strony. W przypadku Pogonowskiego 12 rezultatem jest projekt, który został przez artystę zmodyfikowany pod wpływem uwag i sugestii
ze strony mieszkańców. Sytuacja przy ulicy Pogonowskiego 35 zakończyła się zmianą artysty i pierwowzoru, który niemal wszystkim wydawał się
niewłaściwy jako inspiracja dla muralu znajdującego się w bliskości placówki oświatowej.
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