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Kolekcja Malarstwa Monumentalnego to zintegrowana galeria
składająca się z 59 wielkoformatowych murali na ścianach szczytowych bloków oraz 19 aranżacji wejść do klatek. W jej ramach
działają: Festiwal Monumental Art, Gdańska Szkoła Muralu oraz
Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki – trzy powiązane z nią
projekty, które prowadzi Instytut Kultury Miejskiej.
Pierwsze prace w Kolekcji powstały w 1997 roku podczas międzynarodowego festiwalu zorganizowanego przez Rafała Roskowińskiego
w ramach obchodów tysiąclecia Gdańska. Malowanie nabrało
rozpędu w 2009 roku, gdy ściany szczytowe zaspiańskich bloków
zaczęły zapełniać prace tworzone w ramach Festiwalu Malarstwa
Monumentalnego Monumental Art, którego kurarorem był Piotr
Szwabe vel Pisz. Dzięki ośmiu edycjom festiwalu Kolekcja zyskała
38 murali artystów z całego świata. Kolekcję uzupełniają murale jej
„rezydentów”, adeptów Gdańskiej Szkoły Muralu – prowadzonej
przez Rafała Roskowińskiego i prof. Jacka Zdybla – w zajęciach
której uczestniczyli głównie studenci i absolwenci gdańskiej i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zaspa

Choć jako dzielnica mieszkaniowa liczy sobie raptem 44 lata
(pierwsze bloki na ulicy Pilotów oddano do użytku w 1974 roku),
Zaspa może pochwalić się znacznie dłuższą historią. Jej początki
sięgają XIII wieku i osady rybackiej Zaspa, leżącej nad jeziorem
przybrzeżnym o tej samej nazwie na terenie dzisiejszej Letnicy.
W 1238 roku Świętopełk II przekazał jezioro wraz prawem do
połowu ryb oliwskim cystersom. Od tej pory tereny rozciągające
się od jeziora do siedziby zakonu w Oliwie powszechnie określano jako Zaspa. Przez wieki podmokłe tereny dzisiejszego osiedla
porastały łąki i wrzosowiska, wśród których wyrosły dwory, od
których nazwy zaczerpnęły dzisiejsze ulice i dzielnice – Rozstaje,
Czerwony Dwór, a także Młyniec (Mühlenhof), gdzie znajduje
się Kolekcja Malarstwa Monumentalnego. Do dzisiaj przetrwał
jedynie Dwór Rozstaje (Eckhof), przy ulicy Chrobrego, nieopodal

Kolekcja to także cykliczne spacery prowadzone przez Lokalnych
Przewodników i Przewodniczki, którzy corocznie pokazują Zaspę
i jej murale tysiącom gości z Polski i świata.
Zaspiańskie murale ożywiają przestrzeń modernistycznego osiedla, a także pozwalają obcować z różnorodnością stylów i nurtów
współczesnego malarstwa monumentalnego. Odnajdziemy tu
street art, klasyczne malarstwo ścienne, malarstwo figuratywne,
graficzne, sztukę konceptualną, malarstwo historyczne oraz czysto
dekoracyjne. Prace zostały stworzone przez artystów wielu kultur
i pokoleń. Niektóre z realizacji nawiązują bezpośrednio do kontekstu miejsca, w którym powstały, inne są czysto abstrakcyjne lub
związane z osobistymi doświadczeniami twórców.
Przewodnik podsumowuje 21 lat malowania na Zaspie.

zajezdni autobusowej. Obszar, na którym znajduje się dzisiejsze
osiedle, został zakupiony w 1928 roku od władz Gdańska przez
pruskie wojsko, z przeznaczeniem na tzw. Wielki Plac Ćwiczeń.
Korzystali z niego Huzarzy Śmierci, stacjonujący we wrzeszczańskim garnizonie. Zaspa stała się miejscem manewrów i parad, także
z udziałem cesarza Wilhelma II. Od 1910 roku część południowa
poligonu była wykorzystywana jako lotnisko wojskowe, które po
I wojnie światowej zostało przekazane władzom miasta. W ten
sposób powstało pierwsze na dzisiejszych ziemiach Polski lotnisko
cywilne, które obsługiwało linię Berlin–Gdańsk–Królewiec. Na
lotnisku odbywały się pikniki lotnicze, podczas których lądowały
na nim sterowce, w tym słynny Graf Zeppelin. W 1939 roku na
terenie lotniska po nielegalnym procesie zostali straceni obrońcy Poczty Polskiej. Po zakończeniu II wojny światowej lotnisko
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*
Na lotnisku we Wrzeszczu
w latach 50. stacjonował 30.
Pułk Lotniczy mw składający
się z eskadry szturmowej oraz
eskadry dalekiego rozpoznania.
W 1954 roku wydarzyła się tu
katastrofa. Mający duże trudności z lotem, dwumiejscowy
samolot wojskowy około godziny 13.00 uderzył w budynek
mieszkalny przy ulicy Kościuszki. Samolot był uzbrojony, co
spowodowało duży problem
z gaszeniem pożaru po katastrofie, ponieważ wybuchająca
amunicja uniemożliwiała podejście strażaków. Pożar ugaszono dopiero w godzinach
wieczornych. Członkowie załogi zginęli. Do dzisiaj część
budynku usytuowanego nad
wjazdem w jedną z uliczek ma
cegłę innego koloru.
Katarzyna Michałowska
lokalna przewodniczka
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zostało odbudowane i funkcjonowało do 1974 roku. Ograniczenia topograficzne i niebezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem lotniska w centrum miasta (w latach 50. niewielki samolot
rozbił się na budynku przy ul. Kościuszki*) zaważyły na decyzji
o przeniesieniu lotniska do Rębiechowa, a jednocześnie rozpisaniu
konkursu architektonicznego na nowe osiedle. Rozstrzygnięty
w 1968 roku konkurs zaowocował ambitnym projektem zespołu
pod przewodnictwem Romana Horodyńskiego, którego realizacja
miała stworzyć nowe centrum Gdańska, z częścią mieszkaniową,
ale także reprezentacyjną aleją w śladzie dzisiejszej Jana Pawła ii,
z wyniesionym deptakiem od skm do kładki nad Aleją Rzeczypospolitej (stąd jej rozmiary), wieloma budynkami użyteczności
publicznej, w tym filharmonią i muzeum sztuki współczesnej.
Ostatecznie plany legły w gruzach, a realizacja ograniczyła się do
części mieszkaniowej i podstawowych usług społecznych (szkoły,
przychodnie, sklepy) zorganizowanych na planie charakterystycznych sześciokątów. Mimo niedokończenia oryginalnego założenia
Zaspa to wciąż, obok warszawskiego Ursynowa, ostatnie tak wielkie założenie urbanistyczne w powojennej Polsce. Zaspa to także
historia opozycji demokratycznej lat 80. To tutaj mieszkał Lech
Wałęsa z rodziną, a także inni kluczowi działacze Solidarności, to
stąd nadawało nielegalne Radio Solidarność, którego nadajniki
trudno było namierzyć dzięki charakterystycznemu rozkładowi budynków. Zaspa to jedno z ostatnich osiedli w Polsce, które
w znacznej mierze zachowały swój oryginalny układ urbanistyczny,
co wraz z atrakcyjnym położeniem w centrum miasta czyni ją
bardzo komfortowym miejscem do życia.

Bardzo lubię ten moment, kiedy
spacerowicze wchodzą na Zaspę
i odkrywają osiedle pełne zieleni, gdzie bloki są ustawione
w odległości kilkudziesięciu
metrów od siebie, więc mieszkańcy nie muszą zaglądać sobie w okna. Odwiedzający są
zawsze zadziwieni małymi
ogródkami uprawianymi przy
parterach. Właśnie w jednym
z takich ogródków jedna z pań
zerwała kiedyś piękne kwiaty, aby podarować je artyście

Shaiowi Dahanowi, który wy- spacerów mijamy często zakład
konał przepiękny mural na fryzjerski przy Pilotów 14E, któjej bloku. To wszystko razem ry funkcjonuje nieprzerwanie
się przeplata. Zaspa to także od lat 80. Wspomina o nim
osiedle, na którym mieszkał w swojej autobiografii Danuta
Lech Wałęsa. Możemy tutaj Wałęsa, ponieważ jego włausłyszeć historie związane ścicielka, Dorota Bednarska,
z jego rodziną, o tym, co działo jest do dziś jej stałą fryzjerką.
się tutaj w przeszłości, o wal- Katarzyna Michałowska
ce o wolność. To jest ciekawe, lokalna przewodniczka
gdy starsi mieszkańcy osiedla
wspominają dzieci Wałęsy,
opowiadają, jak się z nimi bawili w pobliskim parku. Podczas
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Kolejność murali w przewodniku i na mapie dobraliśmy zgodnie z optymalną trasą zwiedzania. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie murale w Kolekcji,
przygotuj się na około 7-kilometrowy spacer. Na Zaspę Młyniec najłatwiej
dotrzeć kolejką skm lub tramwajem. Zwiedzanie proponujemy rozpocząć z przystanku tramwajowego Jana Pawła ii pod największą kładką
dla pieszych w Polsce lub przystanku skm Zaspa. Jeśli wybierzesz skm,
po drodze do muralu nr 1, czyli pracy Donatasa Pirstelisa z 1997 roku
przy ulicy Startowej 7e, zobaczysz inne murale, jednak aby nie błądzić
w nieoczywistej topografii Zaspy, miń je szybkim krokiem, a ich uważną
kontemplację pozostaw na dalszą część spaceru.
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Donatas
Pirstelis
Litwa
1997
Startowa 7e

Piotr Szwabe
Polska
Lech Wałęsa
2008
Pilotów 17f

Zanim za sprawą budżetu obywatelskiego na Zaspie powstało
boisko i bieżnia lekkoatletyczna, dwa litewskie murale oddzielał hektarowy nieużytek,
pieszczotliwie nazywany przez
mieszkańców Zaspy Saharą.
Przepełniony symboliką mural
Pirstelisa nawiązuje do historii
Gdańska. Poza lwem i stoczniowcami zmierzającymi do
pracy wprawne oko dostrzeże
niepokojące symbole ukryte
w antycznych ozdobnikach.
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Jonas
Zagorskas
Litwa
1997
Pilotów 13a
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Pilotów 17 to jeden z najważniejszych adresów opozycyjnego Gdańska. To tutaj mieszkał
wraz z rodziną Lech Wałęsa.
Kiedy wrócił z internowania,
na Pilotów pojawił się kilkunastotysięczny tłum. Praca powstała dokładnie w 25. rocznicę
przyznania Wałęsie Pokojowej
Nagrody Nobla. Mural to powiększone do rozmiarów ściany
zdjęcie Lecha z okresu internowania. Oglądany z bliska jest
niejednoznaczny i nieoczywisty.

Z dystansu to niebudzący wątpliwości wizerunek przywódcy Solidarności. Praca stała się
jaskółką zwiastującą powrót
malarstwa wielkoformatowego na Zaspę.



Futurystyczna praca młodego
wówczas Litwina przedstawia
industrialne konstrukcje bezładnie rozrzucone na wydmach
jednej z gdańskich plaż. Jonas
Zagorskas porzucił mural w dalszej karierze, skupiając się na
performansie i wideo-art.

W drodze do następnego muralu mijamy budynek przy ulicy
Startowej 17. Mural, który tu
powstał w 1997 roku, możemy
oglądać tylko na zdjęciu. Jego
autor to Józef Czerniawski
– malarz, autor instalacji, wykładowca gdańskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Mural z charakterystycznymi rybkami
błyszczącymi w bałtyckiej toni
powstał podczas festiwalu na
tysiąclecie Gdańska. Był to także jeden z pierwszych murali,

który zniknął z Kolekcji, ale
niebezpowrotnie. Blok przy
Startowej 17 został wytypowany do eksperymentalnego
dogrzewania pompami ciepła,
w związku z czym był także jednym z pierwszych betonowych
bloków w Polsce poddanych
gruntownej termoizolacji. Mural Józefa Czerniawskiego został jedynie przykryty warstwą
styropianu, co czyni go zdecydowanie najlepiej zabezpieczonym muralem w całej Kolekcji.
7
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Rafał
Roskowiński
Polska
Miłosz
w blokowisku
2010
Rok Miłosza
Startowa 29e

Wizyta Czesława Miłosza
w Stoczni Gdańskiej o mały
włos nie zakończyła się skandalem. Podczas prac nad projektem pomnika poległych
stoczniowców Miłosz został
poproszony o zgodę na użycie
cytatu z wiersza Który skrzywdziłeś człowieka prostego. Po
otrzymaniu literackiej nagrody
Nobla Miłosz bardzo obawiał
się zaszufladkowania jako poeta
polityczny, dlatego w zamian
zasugerował swoje tłumacze-
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Mural powstał w ramach obchodów roku Miłosza na podstawie
zdjęcia Janusza Kobylińskiego
dokumentującego spotkanie
Czesława Miłosza ze stoczniowcami podczas jego wizyty
w Gdańsku w 1981 roku. Miłosz
przekazuje Lechowi Wałęsie pistolet, zdając się mówić „rób pan
rewolucję”.

Dariusz
Milczarek,
Jan Podgórski,
Artur Prymon,
Tomasz Prymon
Polska
2016
Pilotów 20D
M ON U M EN T AL

nie psalmu 29. Prośba poety
umknęła uwadze Komitetu
Budowy w ferworze niezwykle
szybkiej pracy nad pomnikiem
i ostatecznie trafiły tam oba cytaty. Organizatorzy zdali sobie
sprawę z tego niefortunnego
przeoczenia na kilka dni przed
wizytą Miłosza w Gdańsku, gdy
był już w drodze. Do pomocy
zostały zaangażowane gdańskie telefonistki, które dzięki
dobrym kontaktom z koleżankami z zagranicy namierzyły

AR T

Projekt grupy krakowskich
artystów odnosi się do dwóch
obrazów Milczarka: W poszukiwaniu najprostszego rozwiązania
oraz Nierozwiązywalne. Mural
ukazuje postać mnożącą swoje
wizerunki za pomocą światła.
Postać nie ma rysów twarzy, a jej
kolejne klony nie noszą żadnych
cech osobowych. Kompozycja
ma charakter otwarty – możemy spodziewać się, że ten
proces będzie kontynuowany
bez końca. Poza kadrem obrazu

powstają kolejne, wyłaniane
światłem, tożsame wizerunki,
niczym reprodukcje samego
siebie tworzone na potrzeby
mediów społecznościowych.

poetę w Szwecji, co pozwoliło
zawczasu uprzedzić o niedopatrzeniu. Czesław Miłosz na
szczęście przyjął je z wyrozumiałością i spokojem.
Jarek Orłowski
lokalny przewodnik
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Zosen Bandido
Hiszpania/
Japonia
2014
Pilotów 18E
M ON U M EN T AL
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Zosen Bandido kreuje własną
mitologię, pokrywając ściany
i płótna fantastycznymi postaciami, których imiona, historie
i wzajemne relacje są znane tylko samemu artyście. Praca na
Zaspie to, jak sam mówi, bestiarium jego wyobraźni.

7

Wallride
Szwecja
The Future
Was Here
2012
Pilotów 18a
M ON U M EN T AL
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Mural szwedzkiego tria przedstawia rakietę, totem symbolizujący chciwą cywilizację.
Rakieta pozwoli ludzkości
wyemigrować na inną planetę, gdy Ziemia zostanie już
całkowicie wyeksploatowana
z surowców naturalnych. Tytułowe „The Future Was Here”
to tag, w kulturze graffiti podpis,
który pozostawia się w miejscach swej obecności. Szwedzi
nie pozostawiają wątpliwości
– o ile nie ograniczymy naszej

chciwości, nasze dni na Ziemi
są policzone.
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Rafał
Roskowiński,
Jacek Zdybel
Polska
2016
Pilotów 16f

David
de la Mano,
Pablo Sanchez
Herrero
Hiszpania
Schronienie
2015
Pilotów 16a
M ON U M EN T AL

Po wielu latach twórczej zna- czy w Paryżu w 1938 roku. Wijomości to pierwsza autorska zerunek kobiety pilota w dolnej
współpraca Rafała Roskowiń- części ściany jest inspirowany
skiego i Jacka Zdybla. Mural postacią Tamary Łempickiej,
wprost nawiązuje do lotniczej polskiej malarki modernihistorii Zaspy, estetyki pol- stycznej. Choć Łempicka sama
skiego modernizmu i myśli nie latała, uwielbiała szybkość
technicznej dwudziestolecia – stąd jej słynny autoportret
międzywojennego. pzl 37 Łoś, w zielonym bugatti. Ruch, pęd,
polski bombowiec zaprojek- maszyna, futuryzm były klutowany przez inż. Jerzego Dą- czowymi hasłami modernibrowskiego, został namalowany zmu. Wzory na szalu Tamary
według plakatu reklamowego pochodzą wprost z oprawy
przygotowanego na salon lotni- wizualnej polskiego pawilonu
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z międzynarodowej wystawy
wzornictwa w Paryżu w 1925
roku, podczas której powstało
powszechnie dziś używane pojęcie art deco.

AR T
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Jorge Pomar
Argentyna
Schody do słońca
2016
Pilotów 17a
M ON U M EN T AL

Artyści z Hiszpanii z premedytacją wybrali ścianę ukrytą za
drzewami. Mural przedstawia
społeczność ludzką jako sieć,
system, który działa podobnie do porządku panującego
w naturze. Według Hiszpanów
człowiek jest wciąż częścią
przyrody i bez względu na rozwój i postęp technologiczny to
ona jest dla niego ostatecznym
schronieniem.

AR T

Zbudowana z flag drabina się- Kazachstan, Filipiny, Nepal,
gająca słońca, które jest wspól- flaga australijskich aborygenów,
nym mianownikiem użytych Ekwador, Biafra, Kurdystan,
w pracy flag. Wyjątkami są Afganistan, Mongolia, Maleflagi Polski i Mołdawii – jed- zja, Polska oraz flaga Tybetu
nym z asystentów był Radu wieńcząca kompozycję.
Dumbrawa, uznany mołdawski
muralista i przyjaciel Kolekcji
z Kiszyniowa. Mural wykorzystuje 25 flag: Bangladesz, Japonia, Urugwaj, Rwanda, Kiribati,
Argentyna, Macedonia, Antigua i Barbuda, Niger, Tajwan,
Namibia, Malawi, Kirgistan,
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David Petroni
Argentyna
Wspomnienia
z bursztynu
2016
Pilotów 14f
M ON U M EN T AL
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Mazu Prozak
Brazylia
2011
Pilotów 14a
M ON U M EN T AL
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David Petroni traktuje budynki Oprowadzałem grupę, w któ- tio, z łaciny oddzielenie od rzejak ogromne drzewa w gąszczu rej była między innymi mama czywistości, realizmu. Łoskot
miejskiego lasu. Proporcje ścia- i dwoje dzieci, młodsze miało mojej opadającej „kopary” słyny szczytowej na Pilotów narzu- około 7 lat. Starałem się tak chać było pewnie na 10. piętrze.
cają skojarzenia ze strzelistym dobrać słowa, żeby były atrak- – On tak ma! – dopowiedziała
drzewem iglastym, źródłem cyjne dla dorosłych, a jedno- mama malucha z uśmiechem.
bałtyckiego bursztynu. Ciepłe cześnie zrozumiałe dla dzieci. Krzysztof Rześniowiecki
i zimne kolory stanowią meta- Czasem jest to trudne, więc lokalny przewodnik
forę polskiego klimatu. Kształ- przy omawianiu muralu Pety geometryczne użyte w pracy troniego wspomniałem, że jest
opierają się na fraktalach, które dość abstrakcyjny. Tu od razu
budują każdy element życia ro- zagadnąłem 7-latka, czy może
snący na planecie Ziemia i we słyszał kiedyś o abstrakcji. – Tak
– odpowiada maluch – abstracWszechświecie.

Fontanna szczęścia brazylijskiego
artysty Prozaka jest najbardziej
pracochłonnym muralem w całej Kolekcji. Prozak potrzebował trzydziestu kilku kolorów
i mnóstwo czasu, by namalować pracę w duchu improwizacji. Najpierw spędził sporo
czasu, malując siatkę zupełnie
przypadkowych linii, której
użył jako inspiracji do tego, co
ostatecznie powstało na ścianie.
Efektem tego przedłużającego
się etapu zbierania inspiracji

Najbardziej czasochłonna ze
wszystkich monumentalowych
realizacji. Nazywana niekiedy
psychodelicznym bluszczem.
W dużej mierze improwizowana, namalowana przy użyciu rekordowej liczby kolorów.
W walce z nieubłaganie umykającym czasem pomocni okazali
się mieszkańcy Pilotów, którzy
odpowiedzialni są za pojedyncze
plamy koloru w dolnej części
ściany.

była karkołomna próba ukończenia pracy na czas, w końcu
artysta w akcie desperacji poprosił o pomoc w wykończeniu muralu. Dzięki temu, jako
mieszkańcowi Pilotów 12, udało
mi się namalować kilka plam
koloru na muralu, który sąsiaduje z moim blokiem.
Jarek Orłowski
lokalny przewodnik
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Same 84
Grecja
2015
Pilotów 13a
M ON U M EN T AL
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Tropy grafficiarskiej przeszłości
malarza i tatuażysty z Grecji są
bez trudu widoczne w pracy na
Zaspie. Bogactwo szczegółów,
kolorów i wątków obecnych na
muralu zdaje się mówić, że dla
autora ważne jest bezwzględnie
wszystko i nie zamierza ograniczać się w przekazie.

15

14

Alfalfa,
Licuado
Urugwaj
2015
Pilotów 12f
M ON U M EN T AL
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Mural na Zaspie to największa
realizacja w historii urugwajskiego muralizmu. Przedstawia
koguta z grzebieniem, który
ma przywodzić skojarzenia
z sylwetką Gdańska i polską
dziewczynkę pomagającą urugwajskiemu chłopcu w realizacji
marzeń. Na koszulce chłopca,
poza flagą Urugwaju, dostrzeżemy przypinki, które przedstawiają kubek do picia yerba
mate, czyli najpopularniejszego
południowoamerykańskiego

naparu, Palacio Salvio, najbardziej rozpoznawalny budynek
Montevideo, wałek malarski
oraz samych artystów trzymających się za ręce.
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Mariusz Waras
M-City
Polska
2009
Pilotów 12a
M ON U M EN T AL

AR T

Mural nawiązuje do 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak pozostałe
prace Mariusza Warasa powstał
w technice szablonu. Technika
umożliwia błyskawiczną pracę
na ścianie, która jednak poprzedzona jest żmudnym procesem
wycinania szablonu w studiu. Po
konsultacjach z mieszkańcami
planowany początkowo samolot
został zastąpiony sterowcem.
To nie pierwszy sterowiec na
Zaspie. Kilkaset metrów dalej,

w pobliżu pierwszego dworca lotniczego przy dzisiejszej
ulicy Hynka, w 1932 roku lądował słynny Graf Zeppelin,
a w 1913 roku SL-1, zbudowany
przez Johanna Schütte, profesora Technische Hochschule,
czyli dzisiejszej Politechniki
Gdańskiej.
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Praca zbiorowa:
Emil Goś, Justyna Posiecz-

-Polkowska, Rafał Roskowiński,
Anna Taut, Michał Węgrzyn,
Wojciech Woźniak, Jacek Zdybel

Polska
Bałtyk
2010
Pilotów 10a

Punktem wyjścia podczas pracy projektowej był zanurzony
w bałtyckiej głębinie nurek, który z przerażeniem obserwuje
otaczające go ławice przeróżnych stworzeń i przedmiotów.
Za każdą ławicę odpowiadał
inny uczestnik prac. Tonacja
muralu nawiązuje do rzeczywistego koloru Morza Bałtyckiego.

Gdańska

Zanim przy Pilotów 12 powstał
mural M-City, ta sama ściana
stała się sceną niezwykłego wydarzenia. W zimową noc 1984
roku Marek Czachor i Zbigniew
Mielewczyk upomnieli się na
niej o wolność dla Andrzeja
Gwiazdy, kolegi z Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto.
Zajmujący siedem pięter napis
„Uwolnić Gwiazdę” powstał
w kilka minut przy użyciu
pędzla ławkowego i zmiotki.
Zbigniew Mielewczyk, który

odpowiadał za słowo „Gwiaz- przez działaczy opozycyjnych.
dę”, nie zorganizował lepszego Wszystkie firmy odmówiły,
narzędzia, co wpłynęło na niż- tłumacząc się nawałem zleszą jakość prawej strony dzieła. ceń. Napis ostatecznie został
Następnego dnia wezwani do zamalowany, jednak na trwałe
usunięcia napisu strażacy za- zapisał się w lokalnej pamięci.
malowali go w taki sposób, że Jarek Orłowski
był bez trudu czytelny nawet lokalny przewodnik
w nocy, a pierwsze litery hasła
zostały nietknięte z powodu
zbyt niskiego wysięgnika. Zdesperowane władze zwróciły się
o pomoc do branży „prace na
wysokościach”, zdominowanej
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Joanna Skiba
Polska
2011
Pilotów 10h
M ON U M EN T AL

18

AR T

sz k o ł a

mu r a l u

Zaspiańska piramida zwierząt
malowana w wyjątkowych okolicznościach. Gdy na Pilotów
stały już rusztowania, jeden
z zaproszonych artystów odwołał swój przyjazd do Gdańska. W wyniku gorączkowych
poszukiwań zastępstwa udało
się namówić gdańską artystkę
Joannę Skibę, która pierwszy
raz w swej karierze zmierzyła
się z 36-metrową ścianą.
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PGR ART
Polska
Kod Witkacego
2009
Pilotów 8h
M ON U M EN T AL

AR T

Mural przedstawia zakodowany binarnie cytat z twórczości
Witkacego. Fragment „Sztuka
jest odrębnym światem, jest
ostatecznym odbiciem jedności
bytu” pochodzi z powieści 622
upadki Bunga, czyli demoniczna
kobieta i został wybrany spośród
zgłoszeń wysłanych do pgr
art w ramach projektu alfabet/Odsłona pierwsza: Witkacy.
6-binarny kod zero-jedynkowy
zbudowany jest z małych i dużych kropek o średnicy 50 i 20

cm – suma nawiązuje do 70.
rocznicy śmierci artysty, która
przypadała na 2009 rok.
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Run
Włochy
2011
Pilotów 8a
M ON U M EN T AL

AR T

Charakterystyczny profil, szczegółowe oddanie dłoni i inny od
zamierzonego kolor postaci.
Run musiał na własne oczy odczuć skalę ściany, by zrozumieć,
że planowana oryginalnie czerń
nie jest najlepszym pomysłem
na dominującą barwę pracy
przy Pilotów 8a. Zlewając się
z niebem, mimo swej nieludzkiej skali, postać z muralu Runa
nie zdominowała sąsiedniej
przestrzeni.

Mimo że pod muralem powie- który uniemożliwiłby poprawszono tabliczkę pozwalającą ne rozkodowanie zapisu. Nie
rozkodować jego treść, nikt – dość, że faktycznie odnaleźlina czele z samymi artystami śmy ten błąd, to przekonaliśmy
– przez długi czas nie podjął się, że wbrew intencjom artysię tego czasochłonnego za- stów dopełniający kompozycję
dania. Wzór namalowany na podpis rozkodowuje się jako
ścianie został wygenerowany „Stanisław Ignacy Viśkiewicz”.
przez program komputerowy. Czyż nie wygląda to na ingePodczas jednego ze spacerów rencję samego Witkacego z zauczestniczący w nim profe- światów?
sor matematyki z Politechni- Jarek Orłowski
ki Gdańskiej zwrócił uwagę Lokalny Przewodnik
na błąd w jednej z linii kodu,
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Shai Dahan
USA
2013
Pilotów 6f
M ON U M EN T AL

AR T

Podczas spacerów zwracam
uwagę na strój pilota, a zwłaszcza na część, która na pierwszy
rzut oka przypomina wojskowy
zimowy wzór maskujący. Uruchamiając wyobraźnię, spacerowicze dostrzegają abstrakcyjny
obraz lub zimowy pejzaż, dodatkowo uzupełniony przez
sikorki, które przysiadają na
ramionach pilota.

Mural jest inspirowany historią
pilota American Express z lat 20.
ubiegłego wieku, który lądował
awaryjnie na pastwisku pełnym krów. Próbując uchronić
zwierzęta, uszkodził ogrodzenie, a tym samym spowodował
ucieczkę wystraszonego stada.
Artysta działający w wielkim
formacie w przestrzeni publicznej jest w podobnej sytuacji do nieszczęsnego pilota.
Nawet najlepsze intencje nie
gwarantują pozytywnego od-

bioru jego prac. Decydując się
na malowanie pilota, Shai nie
miał pojęcia, że praca powstanie na ulicy Pilotów, na terenie
dawnego lotniska, na którym
powstała Zaspa.

21

Ekta
Narcyz
Szwecja
2011
Pilotów 5a
M ON U M EN T AL

AR T

Anna Wesołowska-Owczarska
lokalna przewodniczka

To praca, która prowokuje
najwięcej różnorodnych interpretacji. Część, którą trzyma
w palcach tytułowy Narcyz,
interpretowana jest jako brakujący element, wzbudza skojarzenia od seksualności aż po
religię, co może być związane
z sąsiednim budynkiem kościoła św. Kazimierza. Kolor
czarny na dużej powierzchni
może działać trochę przytłaczająco. Podobno czarna ręka
Narcyza wzbudzała niezado22

Mural Ekty trafił do World Atlas
of Street Art and Graffiti wydanego przez Uniwersytet Yale
w 2013 roku. Jeden z nielicznych
36-metrowych murali na Zaspie,
który powstawał bez udziału
asystentów. Przedstawia Narcyza, zakochanego w sobie tak
bardzo, że nie potrzebuje zmysłów do kontaktu ze światem
zewnętrznym. Narcyz, pragnąc
dopełnić swoją miłość, wyrywa
kawałek siebie, by móc siebie
samego skosztować.
wolenie mieszkańca z bloku
naprzeciwko.
Anna Wesołowska-Owczarska
lokalna przewodniczka
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Wojciech Woźniak
Polska
2010–2011
Pilotów 5e
Gdańska

Szkoła

Muralu
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Ozmo
Włochy
Rock’n’Roll
2009
Pilotów 6a
M o n um e n t a l

Art

Praca składa się z trzech elementów. Aranżacja ganków to
pierwsza realizacja Gdańskiej
Szkoły Muralu w przestrzeni
publicznej. Mural na dolnej
części elewacji nawiązuje stylistycznie do wcześniej pomalowanych wejść do klatek, a całą
pracę wieńczy domalowany rok
później na górnej elewacji piąty
myśliwiec marki Spitfire, dzięki
któremu adres Pilotów 5 nabiera
nowego znaczenia.
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Justyna Posiecz-Polkowska
Polska
Dywizjon 303
2010
Dywizjonu 303 3a
Gdańska

Szkoła

Muralu

Dywizjonu, pseudonim Kaczor
Donald, po wojnie najemnik,
przemytnik, właściciel dyskoteki w Paryżu i pilot powietrznych
taksówek.

Mural powstał z okazji 50. rocznicy pierwszego koncertu rockowego w Polsce, który odbył się
w klubie Rudy Kot w Gdańsku.
Artysta początkowo planował
namalować kartę Diabeł z tarota. Bezpośrednie sąsiedztwo
kościoła wpłynęło na zmianę
wizji i ostatecznie Ozmo namalował swój autoportret oparty na
starożytnej japońskiej rycinie.

x

Jacek Wielebski
Polska
Budowa jednostki
2010
Dywizjonu 303 5f
Gdańska

Szkoła

24

Realizacja została oparta na archiwalnej fotografii wykonanej
w 1940 roku w bazie raf Northolt w zachodnim Londynie,
a w jej tle został użyty schemat
budowy myśliwca Spitfire. Jej
celem jest pokazanie pilotów
Dywizjonu 303 w kontekście
ich indywidualnych osobowości, w oderwaniu od mitu bohaterów wojennych. Najlepszy
przykład niesztampowego charakteru to podpułkownik Jan
Zumbach (piąty od lewej), as

Muralu

Mural powstał w 30. rocznicę
powstania nszz Solidarność,
wydarzenia w historii Polski,
które rozpoczęło proces budowy
relacji społecznych opartych na
prawach człowieka oraz wolności i godności jednostki. Ze
względu na zły stan techniczny
ściany mural został przykryty
nowym tynkiem w 2018 roku
i dziś możemy go oglądać tylko
na zdjęciu.
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Emil Goś
Polska
Bałtyk
2011
Dywizjonu 303 3f

27

Najbardziej aktywny wrocławianin w Gdańskiej Szkole
Muralu zamienił ścianę bloku
przy Dywizjonu 303 w nietypową puszkę kryjącą w sobie
najpopularniejsze ryby polskiego akwenu Morza Bałtyckiego:
flądrę, dorsza, śledzie oraz babkę.

Tomasz Bielak
Polska
New Idol
Is Coming
2010
Skarżyńskiego
12a

Gdańska

Szkoła

Muralu

M ON U M EN T AL
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Kamil Kuzko
Polska
2016
Skarżyńskiego
12d
M ON U M EN T AL

AR T

Praca artysty związanego
z krakowską asp odwołuje się
do techniki witrażu. Witraż
jest skonstruowany w układzie heksagonalnym, bezpośrednio odnoszącym się do
planów urbanistycznych Stefana Grochowskiego i Romana Horodyńskiego – twórców
założeń Zaspy. Mural wtapia
się w przestrzeń dzięki odwzorowaniu zieleni i skali. Jedyny
żywy akcent kolorystyczny to
trójmiejska SKM, za pomocą

AR T

potrzeba naprawy tynku okazała się ważniejsza od zachowania
muralu.

x

której na Zaspę dociera wielu
gości Kolekcji.

Tomasz Bielak
Polska
1997
Pilotów 5
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Clemens Behr
Niemcy
2012
Skarżyńskiego
10g
M ON U M EN T AL

26

Jeden z „bombartów” Tomasza
Bielaka przeniesiony na ścianę bloku przy Skarżyńskiego.
Charakterystyczne piktogramy, zwane także ArtKwadratami to znak rozpoznawczy
artysty z Lublina. Jednak to
nie pierwszy mural Tomasza
Bielaka w zaspiańskiej kolekcji. Na bloku przy Pilotów 5, na
którym dzisiaj możemy oglądać
kompozycję autorstwa Wojtka
Woźniaka, w 1997 roku powstał
autoportret artysty. Niestety

AR T

Mural niemieckiego artysty to
patchwork wspólnoty europejskiej, połączony wątłą nicią
wspólnych interesów ekonomicznych. Kolejny profetyczny mural w Kolekcji Malarstwa
Monumentalnego. Wydarzenia
kolejnych lat nie raz udowodniły,
jak krucha jest wspólnota oparta
na pieniądzu.
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Krzysztof
Wróblewski
Polska
Westerplatte
2009
Skarżyńskiego
14f
M ON U M EN T AL

AR T

Mural został namalowany w tonacji nawiązującej do kolorów
polskiej flagi. Jest interpretacją
fotografii wykonanych podczas
typowego letniego dnia w miejscu, które było świadkiem rozpoczęcia ii wojny światowej.
Stąd, obok munduru majora
Sucharskiego, widzimy pirackie flagi ze stoiska z pamiątkami. Praca przedstawia proces
metamorfozy i zacierania się
szczegółów, jakiemu podlega
powszechna pamięć o wyda-
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Piotr Szwabe
vel Pisz
Polska
Magma/Okrągły
Stół
2009
Skarżyńskiego
14a
M ON U M EN T AL

28

rzeniach historycznych. Obraz
olejny Stocznia i Westerplatte,
na podstawie którego powstał
mural, dodatkowo przedstawia
powstanie Solidarności w Stoczni Gdańskiej.
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Edeltraut Rath
Niemcy
Rock’n’Roll
2009
Skarżyńskiego 8a
M ON U M EN T AL

Mural z jednej strony nawiązuje
do 20. rocznicy obrad okrągłego
stołu, z drugiej do twórczości
Witkacego. Potwór wyłaniający się z roztopionej magmy,
niczym w jednej z wizji spisanych w Narkotykach, to symbol
polityki i niepewności, która
ciążyła nad architektami nowego ustroju Polski.

AR T

Drugi z murali upamiętniających historyczny koncert
w gdańskim klubie Rudy Kot,
czyli pierwszy rockowy koncert
w Polsce. Niemiecka artystka
zabiera nas do lat 50., używając kolorystyki i liternictwa
zaczerpniętych wprost z pierwszych lat rozkwitu rock’n’rolla.
Tę podróż w czasie ułatwił malarce jeden z mieszańców Skarżyńskiego, odtwarzając przez
okno nagrania zespołu Rythm
and Blues, który z inicjatywy
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Paweł Paulus
Mazur
Polska
2012
Skarżyńskiego 8f
M ON U M EN T AL

Franciszka Walickiego wszedł
na scenę Rudego Kota 24 marca
1959 roku.

Mężczyzna balansuje na pięciogroszówce, aby po raz kolejny związać koniec z końcem.
W wypadku niepowodzenia bohater, żywcem wyjęty z komiksu
Rodzina obłych, będzie zmuszony
zmierzyć się z otchłanią czyhającą u podnóża ściany.

AR T

AR T
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Gualicho
Argentyna
Eternia
2014
Skarżyńskiego
10a
M ON U M EN T AL

AR T

34

Eternia pokazuje świat w świecie, mikro i makrokosmos,
odwieczny cykl dnia i nocy,
narodzin i śmierci, powstania
i upadku. Oddech, który daje
życie, daje również śmierć.
Szczęście jest drogą do osiągnięcia wewnętrznego stanu
umysłu, w którym widzimy rzeczy takimi, jakie są, bez żadnych
dodatków.

Piotr Szwabe
Polska
Memling. Sąd
ostateczny żywy
w pikselach
2017
Skarżyńskiego 6f

Mural jest inspirowany śre- jednej z większych jednostek
dniowiecznym ołtarzem Sąd siejących postrach na średnioOstateczny Hansa Memlinga, wiecznych morzach. W swojej
czyli najważniejszym dzie- formie mural nawiązuje do
łem sztuki spośród wszystkich pierwszej realizacji Piotra Szwagdańskich zbiorów. Oryginalny be w Kolekcji na Zaspie, czyli
obraz powstał na zamówienie rozpikselowanego Lecha Waflorenckich Medyceuszy, a do łęsy z 2008 roku. Sąd ostateczny
Gdańska trafił za sprawą gdań- Piotra Szwabe składa się z około
skiego kapra Pawła Beneke, 4500 pikseli namalowanych przy
który złupił go u flamandzkich użyciu palety 40 kolorów. Mural
wybrzeży w 1472 roku. Paweł przedstawia fragment ołtarza,
Beneke dokonał tego z pokła- na którym odbywa się ważenie
du karaweli Piotr z Gdańska, dobrych dusz.

W brodatych mężczyznach
z muralu Gualicho zwiedzający czasem odnajdują Gandalfa
i Sarumana z trylogii Władca
pierścieni. Skojarzenie to nasuwają kolory ich strojów, a także charakter i atmosfera całej
pracy.
Anna Wesołowska-Owczarska
lokalna przewodniczka
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Key Detail
Białoruś
2013
Skarżyńskiego 6a
M ON U M EN T AL

30

AR T

Temat 4. edycji Monumental
Art został zaczerpnięty z tytułu obrazu Paula Gauguina. Key
Detail nawiązuje bezpośrednio do twórczości francuskiego malarza, przenosząc jedną
z jego polinezyjskich piękności
wprost do xxi wieku i estetyki rodem z japońskiej mangi.
Mural przedstawia kobietę jako
czarodziejkę, używającą swego
wdzięku do hipnotycznej kontroli nad mężczyzną.
31
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Jan Onepoint
Kaláb
Czechy
2013
Skarżyńskiego 4d
M ON U M EN T AL

AR T

Jan Kaláb, jeszcze jako Cakes,
był jednym z pionierów czeskiej sceny graffiti. Podobnie
jak wielu mu podobnych przeszedł długą drogą od tagowania
i nielegalnego malowania pociągów do wystaw w galeriach.
Właśnie w galeryjnych pracach
Czecha najczęściej pojawiającym się motywem jest ten z Zaspy, czyli przenikające się sfery
i próba uchwycenia fenomenu
nieskończoności.
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Monstfur
Polska
Arctium.m4
2015
Skarżyńskiego 4a
M ON U M EN T AL

Podczas lipcowego spaceru
oprowadzałam rodzinę z Pragi.
Było słonecznie do momentu, gdy przeszliśmy przez pas
startowy, wtedy zaczęło lać.
Staliśmy przez chwilę pod drzewem, a czeska rodzina dzielnie
osłaniała dzieci przed deszczem.
Patrząc na ich walkę z żywiołem, postarałam się nawiązać
nić porozumienia, więc wspomniałam czeski mural w Kolekcji autorstwa Jana Kalába. Pan
z uśmiechem odpowiedział mi,

że zna Jana, bo uczył się z nim
w jednej szkole. Okazało się,
że jest malarzem i nazywa się
Martin Sarovec. Gdy ponownie
wyszło słońce, nasza rozmowa
i spacer ożywiły się nowymi
opowieściami i oryginalnymi
interpretacjami prac malarskich, które napotkaliśmy dalej.
Katarzyna Michałowska
lokalna przewodniczka

AR T

Mural powstał w technice ręcznie wycinanego szablonu. Jego
bohaterem jest arctium, czyli łopian, potocznie zwany dziadem.
Należy do gatunku rośli ruderalnych, które z powodzeniem
przystosowują się do zmian
wynikających z agresywnej
urbanizacji. Łopian powszechnie występuje na obszarach
wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych i może posłużyć za
ich symbol.
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Jub Mönster
Niemcy
Grand Finale
2010
Dywizjonu 303
17a
M ON U M EN T AL

AR T

Niepozorny dozorca zamiatający ścianę bloku przy Dywizjonu
303 to w rzeczywistości sąsiad
Juba Mönstera, bremeński
prawnik, który rozpoczyna każdy dzień osobliwym rytuałem
zamiatania ulicy przed swoim
domem. Cień zamiatacza został
namalowany w sposób, który
tworzy iluzję podczas słonecznych poranków, gdy dozorcy całego świata ruszają z miotłami
na ulicę.
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Dem
Włochy
2011
Dywizjonu 303
17b
M ON U M EN T AL

AR T

Kobieta o neapolitańskich rysach z niepokojem wyczekuje,
aż wykluje się pisklę. W projekcie nadesłanym przez Dema
przed rozpoczęciem festiwalu
skorupka jajka był już rozłupana,
a świeżo wykluty ptak wylatywał z gniazda. Liczymy, że
pewnego dnia Dem uwolni bohaterkę muralu od napięcia i domaluje szczęśliwe zakończenie.
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2501
Włochy
I Love You
2010
Dywizjonu 303
13a
M ON U M EN T AL

AR T
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Lucas Lasnier
aka Parbo
Argentyna
2012
Dywizjonu 303
13b
M ON U M EN T AL
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Piotr Szwabe
Polska
Chopin
w blokowisku
2010
Dywizjonu 303
15f
Rok

34

Ch o p i n o w s k i

Mural powstał w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.
Inspirowany jest niedokończonym portretem Fryderyka
Chopina i George Sand. Zamówiony u Eugène’a Delacroix
obraz padł ofiarą zmiennych
nastrojów kompozytora, który
zrezygnował z obecności swojej
przyjaciółki na płótnie. W ten
sposób powstał najpopularniejszy wizerunek Fryderyka,
który możemy oglądać w Luwrze. Niedokończoną część

AR T

Na pierwszy rzut oka radosny
i pozytywny w odbiorze mural
odsłania drugie dno, gdy zwrócimy uwagę na szczegóły. To
ostatnia tak kolorowa ściana
autorstwa 2501. Wkrótce po
ukończeniu muralu na Zaspie
artysta zmienił całkowicie swój
styl, opierając się odtąd niemal
wyłącznie na monochromatycznych liniach.

Zblazowany jeździec z obojętnością na sztandarze, chroniony wątpliwą tarczą w postaci
wspólnej europejskiej waluty.
W 2012 roku kryzys w strefie
euro dopiero nabierał rozpędu, a wymowa argentyńskiego
muralu stopniowo przybierała
na sile wraz z pogłębiającymi
się problemami europejskich
dłużników.

przedstawiającą George Sand
prezentuje muzeum w Kopenhadze. Dopiero za sprawą Piotra
Szwabe para została ponownie
połączona na ścianie klatki F jak
Fryderyk.
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Ryszard Inwazja
Niedzielski
Polska
2010
Dywizjonu 303 9a
M ON U M EN T AL
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Ryszard Niedzielski to autor z błękitnych kwadratów odnajjednego z najbardziej rozpo- dziemy charakterystycznego
znawalnych długoterminowych „najeźdźcę”.
projektów graffiti. Inwazja ufoludków skutecznie opanowała
setki ścian, płotów, kominów
i zaułków Trójmiasta lat 90.
Mural, który powstał podczas
Monumental Art, to portrety
przyjaciół i rodziny, którzy pozwalają nam zachować „wolność w czasach kryzysu”. Ściana
na Zaspie nie oparła się jednak
inwazji z kosmosu. W jednym

44

Michał Ujczak,
Magdalena
Biodrowicz
Polska
Kosmos
2015
Dywizjonu 303 9
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Opiemme
Włochy
Wir i napromieniowanie tęczą
2014
Dywizjonu 303 9d
M o n um e n t a l

Art

Kolory spadające kaskadą ze
szczytu budynku to symbol
ożywienia, jakie w przestrzeń
publiczną miast wprowadzają interwencje malarzy ulicznych. Opiemme, który sam
jest poetą, dedykował mural
Wisławie Szymborskiej. Barwy
z górnej części muralu mają
za zadanie przyciągnąć widza
pod samą ścianę, gdzie zostanie
skonfrontowany z fragmentem
poezji Szymborskiej, wersem
pochodzącym z wiersza Pod

jedną gwiazdką: „Prawdo, nie
zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi. Powago, okaż mi
wspaniałomyślność”.

Tematem przewodnim serii
murali na czterech wejściach
do klatek jest szeroko pojęty
kosmos przedstawiony w formie wyobrażonych pejzaży
gwiezdnych. Akcentem łączącym wszystkie wejścia jest człowiek oraz planety, które mógłby
zasiedlić.

Gdańska

Szkoła
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Muralu
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Praca zbiorowa:

Monika Bielińska, Anna Dębska,
Marcelina Groń, Grażyna
Małkiewicz, Damian Nowakowski,

Iwona Helena Ogrodzka, Miriam
Ptak, Sonia Ruciak, Krzysztof
Witkowski, Anita Welter,
Joanna Żyłowska.
Opieka artystyczna:
Adam Chmielowiec,
Rafał Roskowiński, Jacek Zdybel

Polska
Jedzie pociąg
z Wrocławia do
Gdańska
2013
Dywizjonu 303 5
Gdańska

sz k o ł a

38

mu r a l u

Murale na wejściach najdłuższego bloku na Zaspie to efekt
współpracy asp we Wrocławiu,
Gdańskiej Szkoły Muralu i Instytutu Kultury Miejskiej. Autorami prac są studenci Pracowni
Malarstwa Architektonicznego
i Sztuki w Przestrzeni Publicznej wrocławskiej asp, którzy
pracowali nad aranżacją 10
wejść w ramach zadań projektowych w roku akademickim
2012/2013 pod kierownictwem
prof. Adama Chmielowca.

47

Rafał
Roskowiński
Polska
Jan Paweł II
i Lech Wałęsa
1999
Dywizjonu 303
33a

Przez prawie 20 lat życia muralu kolory zbladły i tylko błękit oczu pozostaje intensywny
wbrew upływowi czasu. Jeden
ze spacerowiczów zauważył, że
Jan Paweł ii spogląda w stronę
morza i to ono odbija się w jego
oczach. Z tej wysokości rozpościera się także doskonały widok na park, gdzie odbywała
się msza papieska w 1987 roku.
Banery rozwieszone na ścianach szczytowych bloków okalających teren były dla Rafała

Mural powstał w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca, w którym
w 1987 roku odbyła się msza
podczas trzeciej pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski. Do
tego wydarzenia nawiązuje
widoczny w tle szkic ołtarza papieskiego wzniesionego według
projektu Mariana Kołodzieja.
Namalowany w „dewocjonalnej”
estetyce papież nawiązuje do
wielkoformatowych banerów,
które zdobiły ściany szczytowe
bloków podczas mszy papie-

skiej. Sam Wałęsa to już charakterystyczna dla Roskowińskiego
dynamizm i ostra, komiksowa
kreska. Motywy muralu zostały
wykorzystane przez Roskowińskiego w 2012 roku na ścianie
bloku w Kiszyniowie.

Roskowińskiego bezpośrednim
impulsem do malowania na Zaspie, co udało się zrealizować
niemal dokładnie 10 lat później. Mural ujęty jest w ramę,
która przywodzi na myśl brzeg
znaczka pocztowego, co pozwala odbierać dzieło jako list
z przeszłości opowiadający
o polskich przemianach.
Anna Wesołowska-Owczarska
lokalna przewodniczka
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Maciej Salamon
Polska
2014
Nagórskiego 5c
M ON U M EN T AL
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Mural przedstawia konstrukcję,
za pomocą której możemy wyruszyć w podróż ponad codzienność. Zapomnieć o celu i skupić
się na tym, że sama droga może
być ciekawsza od tego, co czeka
nas na końcu. Według artysty
droga jest istotniejsza od celu,
do którego prowadzi.

Piotr Bondarczyk
Polska
1997
Nagórskiego 7a

49

Paweł Karczewski
Polska
1997
Nagórskiego 7d

Paweł Karczewski z sukcesem
podjął się eksperymentu, łącząc
światy, które wydają się nieprzystające – ruiny rzymskiego koloseum, jeden z najwiażniejszych
zabytków światowej architektury, i bezosobową przestrzeń
modernistycznego blokowiska.
Co więcej, nieuniknione w malarstwie ściennym blaknięcie
farby dodaje tylko uroku romantycznemu muralowi przy
Nagórskiego. Praca to także
ciekawy przykład na definicję
40

Piotr Bondarczyk, filmowiec
pracujący w Kalifornii, stworzył
mural bezpośrednio nawiązujący do wykonywanego zawodu. Praca to powiększony do
rozmiarów ściany kadr słynnej
sceny pocałunku z Przeminęło
z wiatrem. Ukryta w pikselach
fizjonomia Clarka Gable’a nasuwała jednak inne skojarzenia.
Wśród mieszkańców krążyła legenda o pocałunku Lecha i Danuty Wałęsów.

51

Tim Portlock
USA
1997
Nagórskiego 9g

Amerykanin z Chicago postanowił w jednoznaczny sposób
nawiązać do kontekstu festiwalu, czyli obchodów tysiąclecia
Gdańska. Mural to pejzaż okolic
miasta uchwycony z lotu ptaka.
Po zdjęciu rusztowań okazało
się, że artysta pominął kluczowy
element identyfikujący Zatokę
Gdańską. Półwysep Helski został domalowany z podnośnika.

autorstwa w malarstwie monumentalnym. Paweł Karczewski
nie uczestniczył w pracy na
rusztowaniach. Wykonawcami
projektu są „Bąkowski i Roman”.
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Rustam Qbic
Rosja
2015
Nagórskiego 9a
M ON U M EN T AL
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Mural opowiada o relacji między
rodzicem a dzieckiem. Według
Rustama harmonijny rozwój
dziecka wymaga, aby rodzic
sam uporządkował swoją wiedzę i doświadczenie, zanim będzie mógł przez naukę i zabawę
przekazać je swojemu dziecku.

Edeltraut Rath,
Pan Liping
Niemcy/Chiny
2010
Nagórskiego 11a
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Ten mural zyskuje dodatkową
interpretację w zestawieniu
z sąsiednią pracą Michała Węgrzyna o tematyce wojennej.
W tym kontekście, wbrew intencji autora, układanie kostki
Rubika może oznaczać wpajanie młodemu pokoleniu poglądów czy ideologii, które okazują
się tragiczne w skutkach.

Rafał
Roskowiński
Polska
Tukany
1997
Bajana 3c

Anna Wesołowska-Owczarska
lokalna przewodniczka
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Michał Węgrzyn
Polska
Narodowe Siły
Zbrojne
2012
Nagórskiego 11c
Gdańska

Szkoła

42

Muralu
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Spotkanie pokoleń, kultur
i wizji artystycznych. Systematyczna, operująca strukturami
geometrycznymi Edeltraut
Rath z Niemiec i spontaniczna Pan Liping z Chin wspólnie
pracowały nad ścianą przy Nagórskiego. Efektem jest mural,
który koniecznie trzeba oglądać
w pełni popołudniowego słońca.

Jedna z dziesięciu prac namalowanych w ramach festiwalu
na tysiąclecie Gdańska. Mural realizuje podstawową ideę
festiwalu – wprowadza kolor
w betonową przestrzeń blokowiska. Rafał Roskowiński
wielokrotnie wykorzystywał
ten motyw, do dzisiaj możemy
oglądać tukany na Karolkowej
w Warszawie. Obawiając się ingerencji ze strony lokalnej sceny
graffiti, Roskowiński uprzedził
fakty i oddał dolną część ściany

zaspiańskiemu składowi tka.
Zgodnie z niepisanym kodeksem graffiti „Gdańsk” zostało
oszczędzone i wciąż dopełnia kolorowy mural Roskowińskiego.

Mural powstał w 70. rocznicę powstania Narodowych Sił
Zbrojnych, 100-tysięcznej formacji występującej zbrojnie
przeciw reżimowi komunistycznemu w latach bezpośrednio po
zakończeniu ii wojny światowej.
Praca przedstawia okrutne okoliczności, w jakich znaleźli się
żołnierze wyklęci, którzy nie
złożyli broni, gdy reszta świata
świętowała zakończenie ii wojny światowej.
43
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Meksyk to kolebka muralizmu.
Nurt kształtował się od początku xx wieku na fali rewolucji
meksykańskiej jako próba odnalezienia własnej tożsamości
w sztuce. Do korzeni muralizmu nawiązuje praca meksykańskiego artysty Alejandra
Sancheza Vigila, która przedstawia senne wyobrażenie
pojednania Azteków z konkwistadorami. W latach 90.
słowo „mural” dopiero zagrzewało miejsce w języku polskim

Alejandro
Sanchez
Vigil
Meksyk
1997
Bajana 5d

i w codziennym obiegu częściej
można było usłyszeć „murales”,
w brzmieniu zaczerpniętym
bezpośrednio z języka hiszpańskiego.

Zatrzymaliśmy się przy tym
muralu i opowiadałam spacerowiczom, że jest to praca, która powstała w 2011 roku, kiedy
hasłem festiwalu była myśl
Miłość to pokusa. Wtedy z bloku
wyszła pani, spojrzała na ten
mural i mówi, że jej się nie podoba, że ta postać jest taka jakaś
gruba, kanciasta i właściwie nie
wiadomo, czy to w ogóle baba.
Na spacerze była także młoda
studentka historii sztuki, która
szybko zareagowała, mówiąc że
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San
Hiszpania
2013
Bajana 7a

M ON U M EN T AL
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Klaus Klinger
Niemcy
The New Future
2012
Bajana 5a
M ON U M EN T AL
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jej się ta praca bardzo podoba,
bo to jest taki Picasso z okresu
błękitnego. No i perspektywa
zupełnie się zmieniła, bo przecież fajniej mieszkać nie obok
jakiejś tam kanciastej baby, tylko Picassa z okresu błękitnego.
Grażyna Król
lokalna przewodniczka

Praca ta to dyskusja o procesie
globalizacji i przemyśle turystycznym. Postaci z muralu
zostały wcześniej sfotografowane przez Sana w popularnych
ośrodkach turystycznych – na
Wielkim Murze, w Kanionie
Kolorado, przy Uluru w Australii, a także w Hiszpanii,
w rodzinnej wiosce artysty. Podróże nigdy nie były tak łatwe
i powszechne jak dziś, a mimo
to współczesny turysta tkwi po
kostki w utartych schematach

kształtowanych przez kulturę
pochodzenia.

Przodowniczka pracy ery konsumpcyjnej przemierza pełną
kwiatów łąkę, pchając wózek
sklepowy bez dna. Mural świadomie nawiązuje stylistyką do
propagandy socrealistycznej.
Co ciekawe kobieta z muralu
zmierza wprost do centrum
handlowego, zbudowanego
w zaadaptowanym do tego
celu hangarze przy ul. Żwirki
i Wigury, gdzie do 1974 roku
funkcjonował terminal lotniska
Gdańsk Wrzeszcz.
45
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Rafał Ewertowski to obok Rafała
Roskowińskiego jeden z pionierów polskiego muralizmu. Razem współtworzyli Pracownię
Murales, pierwszą polską grupę
artystyczną używającą muralu
jako środka wyrazu artystycznego. Praca wyprzedza swoje
czasy. W sporej części powstała
przy pomocy farb w sprayu i wygląda niczym osamotniony kadr
z nigdy niewydanego komiksu.

60

Zadaniem projektowym dla
rocznika 2011/2012 Gdańskiej
Szkoły Muralu było stworzenie
muralu inspirowanego polskim
malarstwem. Po serii nieudanych prób w postaci popowych
interpretacji Matejki, Kossaka i Chełmońskiego, przełom
nastąpił po zwróceniu uwagi
w stronę malarstwa xx wieku.
W ten sposób powstał dyptyk
połączony optycznie wstęgą
według pomysłu profesora Jacka Zdybla oraz wykorzystujący

Rafał
Ewertowski
Polska
1997
Bajana 9e

Praca zbiorowa:
Natalia Buza, Alicja Czarna,

Emil Goś, Agata Kędra, Alicja
Piskorz, Justyna Posiecz-Polkowska,
Rafał Roskowiski, Anna Taut,
Michał Węgrzyn, Wojciech
Woźniak, Anna Wrona,
Jacek Zdybel

Polska
Hołd malarstwu
polskiemu
2012
Bajana 9a/11c

bezpośrednie cytaty z polskich
malarzy xx wieku: Tomasza
Tatarkiewicza, Jana Tarasina,
Stefana Gierowskiego i Jana
Dobkowskiego.

Gdańska
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Zapraszamy do zwiedzania galerii murali z jej gospodarzami – mieszkańcami osiedla. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki podzielą się bogatą
wiedzą dotyczącą murali oraz własnymi doświadczeniami i anegdotami
związanymi z artystami i procesem powstawania prac w Kolekcji. Dowiecie
się również więcej o historii osiedla, jego architekturze, urbanistyce, a także
przekonacie, dlaczego mieszkańcy Zaspy Młyńca są najbardziej zadowoleni
z życia spośród wszystkich mieszkańców dzielnic Gdańska! Jak na stałych
bywalców przystało, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki poprowadzą
was własnymi ścieżkami, pokażą Zaspę i Kolekcję z osobistej perspektywy, dzięki czemu każdy ze spacerów będzie jedyny w swoim rodzaju.
Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Zaspie w 2018 roku:
Katarzyna Michałowska, Monika Serafin,
Krzysztof Rześniowiecki, Barbara Mejsner, Marcin Szumny,
Antoni Polakowski, Grażyna Król, Jarosław Orłowski,
Anna Wesołowska-Owczarska
Szczegóły:

www.ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy
#lokalniprzewodnicy
www.muralegdanskzaspa.pl/jak-zwiedzac
muralegdanskazaspa
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Rafał Roskowiński,
Jacek Zdybel
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Schronienie
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GSM | Emil Goś, Bałtyk
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GSM,
Jedzie pociąg z Wrocławia do
Gdańska

Edeltraut Rath, Rock’n’Roll

Key Detail
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Dariusz Milczarek, Jan Podgórski,
Tomasz Prymon

GSM | Justyna Posiecz-Polkowska

GSM | Michał Ujczak,
Magdalena Biodrowicz,
Kosmos

Jan

Rafał Roskowiński,
Miłosz w blokowisku

Ozmo, Rock’n’Roll

Rzeczypospolitej

Ryszard Inwazja Niedzielski

I
a I

Piotr Szwabe, Wałęsa

GSM | Wojciech Woźniak

Lucas Lasnier aka Parbo

ł
Paw

Jonas Zagorskas

Ekta, Narcyz

2501, I Love You

Pi
lo
tó
w

Donatas Pirstelis

Shai Dahan
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Jarek Orłowski
Koordynacja: Barbara Sroka
Opracow anie grafi czne: Anita Wasik
Redakcja i korekta: Agnieszka Kochanowska

Tekst:

Fotografie:

2 strona okładki Bartosz Bańka
s. 1 Projekt urbanistyczny osiedla Zaspa | autorzy
projektu: R. Hordyński, S. Grochowski, T. Opic |
makieta: Z. Wiklend | Wiesław Gruszkowski,
Nowa dzielnica mieszkaniowa w Gdańsku. Konkurs
zamknięty SARP nr 423, „Architektura” nr 8/273,
VIII’1970
s. 2 Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
s. 3–5 Łukasz Głowala
s. 6 Z archiwum Rafała Roskowińskiego
s. 7 Adam Korzeniewski; Lech Wałęsa
na Pilotów 17 w 30. rocznicę przyznania
Pokojowej Nagrody Nobla/Biuro Lecha Wałęsy;
Z archiwum Rafała Roskowińskiego
s. 8 Wojtek Woźniak (2); Spotkanie Czesława
Miłosza ze stoczniowcami podczas jego wizyty
w Gdańsku w 1981 roku/fot. Janusz Kobyliński,
Agencja Forum
s. 9–11 Łukasz Głowala
s. 12 Jarek Orłowski (2), Bartosz Bańka
s. 13–14 Łukasz Głowala
s. 15 Prozac, Łukasz Głowala
s. 16 Łukasz Głowala
s. 17 Adam Korzeniewski; Robert Sochacki;
Karta pocztowa reklamująca piknik lotniczy na
lotnisku w Gdańsku w lipcu 1932 roku, którego
główną atrakcją było lądowanie Zeppelina;
Łukasz Głowala
s. 18 Łukasz Głowala, Alina Żemojdzin
s. 19 Wojtek Woźniak, Dawid Sobijanek (2)
s. 20 Adam Korzeniewski, Łukasz Głowala
s. 21 Alina Żemojdzin (3), Bartosz Bańka,
Alina Żemojdzin
s. 22 Łukasz Głowala
s. 23 Łukasz Głowala, Alina Żemojdzin (2)
s. 24 Adam Korzeniewski (2), Robert Sochacki,
Adam Korzeniewski
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s. 25 Adam Korzeniewski; Piloci Dywizjonu 303
na płycie lotniska bazy RAF w Northolt, 1940;
Adam Korzeniewski
s. 26 Adam Korzeniewski, Łukasz Głowala (2)
s. 27 Adam Korzeniewski; Z archiwum
Rafała Roskowińskiego; Łukasz Głowala
s. 28 Adam Korzeniewski, Robert Sochacki,
Adam Korzeniewski
s. 29 Adam Korzeniewski, Robert Sochacki,
Łukasz Głowala
s. 30 Łukasz Głowala
s. 31 Jarek Orłowski (2), Łukasz Głowala
s. 32 Łukasz Głowala
s. 33 Łukasz Głowala, Adam Korzeniewski,
Bartosz Bańka
s. 34 Adam Korzeniewski, Alina Żemojdzin,
Adam Korzeniewski
s. 35 Adam Korzeniewski, Łukasz Głowala (2),
Barbara Sroka
s. 36 Adam Korzeniewski,
Karol Filip Madyjewicz (2)
s. 37 Łukasz Głowala
s. 38 Wojtek Woźniak
s. 39 Z archiwum Rafała Roskowińskiego;
Bartosz Bańka
s. 40 Łukasz Głowala (3); Z archiwum
Rafała Roskowińskiego
s. 41 Z archiwum Rafała Roskowińskiego (2);
Bartosz Bańka
s. 42 Łukasz Głowala (2), Jarek Orłowski
s. 43 Adam Korzeniewski; Z archiwum
Rafała Roskowińskiego; Łukasz Głowala
s. 44 Z archiwum Rafała Roskowińskiego;
Bartosz Bańka, Łukasz Głowala
s. 45 Łukasz Głowala
s. 46 Z archiwum Rafała Roskowińskiego;
Jacek Zdybel
s. 47 Bartosz Bańka
s. 48–49 Kolaż Jarek Orłowski
s. 50 Łukasz Głowala, Bartosz Bańka (2),
Łukasz Głowala, Jarek Orłowski,
Łukasz Głowala, Paweł Klinkosz
s. 51 Bartosz Bańka

Opracow ano na podsta wie:

• Dolny Wrzeszcz i Zaspa. Gdańskie dzielnice, Jan Daniluk,
Jarosław Wasielewski, 2012
• Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910–1945, Maciej Bakun, 2012
• Jezioro w popiołach. Historia zlikwidowanego jeziora Zaspa,
Rafał Borowski, trojmiasto.pl, 2016,
www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Spopielone-jezioro-Historiazlikwidowanego-jeziora-Zaspa-n104188.html
• www.gedanopedia.pl
• materiałów własnych Lokalnych Przewodników
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