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POWITANIE 
10.12.2011

D O R O T A  M O N K I E W I C Z

Szanowni Państwo,
jest mi bardzo miło otworzyć 

pierwszą konferencję organizowaną 
przez Muzeum Współczesne Wrocław. 
Jesteśmy pierwszym muzeum w Polsce 
ulokowanym w „bunkrze” – jak to miej-
sce jest wciąż nazywane we Wrocławiu 
– albo w schronie przeciwlotniczym, jak 
my sami wolimy to miejsce nazywać, ze 
względu na jego rzeczywistą funkcję 
oraz na pożądane skojarzenie tej loka-
lizacji z określeniem „schron sztuki”, 
które chcielibyśmy utrwalić. Schron 
jest tymczasową siedzibą Muzeum, i pa-
trzymy z utęsknieniem, kiedy będziemy 
mogli przenieść się do nowego budynku. 
Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, 
zainspirowało nas do zorganizowania 
konferencji o instytucjach kultury ulo-
kowanych w budowlach militarnych, 
po to aby porównać naszą sytuację 
z sytuacjami dwóch innych muzeów 
działających w podobnych warunkach. 
Chętnie usłyszymy o praktyce instytu-
cjonalnej muzeów prowadzonych przez 
Hansa Güntera Golinskiego, dyrektora 
Museum Bochum, oraz Hansa-Jürgena 
Schwalma, wicedyrektora Kunsthalle 
Recklinghausen. Zaprosiliśmy także 
dwóch architektów: Jensa Caspera, 
autora adaptacji Bunkra Borosa 
w Berlinie, i Łukasza Wojciechowskiego 
zaangażowanego w przeprojektowanie 
naszego budynku. Iwona Bigos, dy-
rektorka Gdańskiej Galerii Miejskiej 
(Gdańsk ma także swoje bunkry), była 
ostatnio kuratorką wystawy Bunkry – 
mistyczne, barbarzyńskie, znudzone, 
więc będziemy mieli okazję skorzystać 
z jej refleksji na ten temat. 

Proszę, powitajmy naszych gości.
Pomysł ulokowania muzeum sztuki 

współczesnej w bunkrze nie był nowy we 
Wrocławiu. Kiedy Jerzy Ludwiński, wy-
bitny krytyk, kurator i teoretyk sztuki, 
przybył do Wrocławia w 1966 roku, aby 
stworzyć Muzeum Sztuki Aktualnej, 
zaproponowano mu bunkier w sa-
mym centrum miasta, pod Wzgórzem 
Partyzantów. Chociaż muzeum osta-
tecznie nie powstało, udało mu się 
założyć Galerię pod Moną Lizą, dzięki 
której sztuka awangardowa rozwijała się 
we Wrocławiu przez ponad dwie dekady. 

Wrocław jest pełen bunkrów – na-
ziemnych i podziemnych. Wszystkie 
stanowią schedę po obronie Festung 
Breslau. Podobne pamiątki istnieją 
w innych niemieckojęzycznych kra-
jach i kłopoczą ich współczesnych 

mieszkańców. Oczywiście w czasie 
zimnej wojny bunkry budowane były 
także w krajach komunistycznych, ale 
tym razem nie będą one przedmiotem 
naszego zainteresowania. Jednakże – te 
czy tamte – wszystkie są częścią tego sa-
mego problemu totalitarnej, wojskowej 
architektury szpecącej dzielnice miesz-
kalne europejskich miast. Jak dzisiaj te 
budowle postrzegane są przez żyjących 
tam mieszkańców? Jaki rodzaj symbo-
licznych treści wnoszą do codziennego 
życia metropolii? Czy może pozostają 
niewidoczne jak czarne dziury w urba-
nistycznej tkance miasta – w sensie 
dosłownym i metaforycznym?

Dzisiaj te bunkry (czy schrony), z całą 
ich obcością, stają się ekscytującym 
miejscem dla sztuki. Betonowe ściany, 
surowe wnętrza czynią z nich pożądaną 
ramę dla współczesnych dzieł. Jest to 
w pewnym sensie sytuacja porównywal-
na z przestrzeniami post industrialnymi, 
które sztuka współczesna lubiła 
zamieszkiwać od drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych. Ale pozostaje coś, co 
niepokoi. Czy sztuka może zneutrali-
zować pamięć o ideologii, która dała 
asumpt powstaniu tych budowli? Czy 
nasza praca polega na wymazywaniu, 
czy na przezwyciężeniu przeszłości? Nie 
jest to tylko problem naszego schronu, 
który służył jako szpital polowy w czasie 
obrony Festung Breslau i gdzie nie-
mieccy obywatele Wrocławia cierpieli, 
umierali, doświadczali strachu i despe-
racji, broniąc się przed radzieckimi od-
działami. Tę historię opublikowaliśmy 
w pierwszym numerze „Jednodniówki 
MWW”. Podobne pytania zadawała 
sobie także Masza Potocka, dyrektorka 
muzeum MOCAK w Krakowie, które 
częściowo ulokowane zostało w fabry-
ce Schindlera, sławnej dzięki filmowi 
Stevena Spielberga Lista Schindlera.

„Nasz” schron został zaprojektowany 
przez Richarda Konwiarza i ukończony 
około 1942 roku. Konwiarz był archi-
tektem miejskim, studentem i bliskim 
współpracownikiem Maksa Berga, au-
tora Hali Stulecia we Wrocławiu. Przed 
wojną Konwiarz zbudował Stadion 
Olimpijski i bramę wejściową do Zoo. 
Okrągły plan schronu z portykiem wej-
ściowym upodabnia go do starożytnej 
architektury rzymskiego Panteonu. 
Konwiarz przebrał także w historyczny 
kostium trzy inne naziemne schrony 
Wrocławia: jeszcze jeden ma kształt 
Panteonu, inny, mniejszy podobny jest 

do florenckiego palazzo według modelu 
Albertiego, i jeszcze jeden wykazuje 
związki z architekturą Francuskiej 
Rewolucji. Wydaje się, że mogły być 
dwa powody dla tych starannie opraco-
wanych struktur: albo architekt miej-
ski chciał uniknąć tworzenia „dziur” 
w urbanistycznej tkance miasta, albo 
w ten sposób schrony miały stać się 
mniej widoczne podczas nalotów bom-
bowych. W ten sposób jednak przyczynił 
się do powstania we Wrocławiu większej 
grupy betonowych, okrągłych budowli. 
Hala Stulecia i dwa duże schrony zna-
lazły swoją paradoksalną kontynuację 
w powojennym budynku Panoramy 
Racławickiej, zaprojektowanym przez 
Ewę i Marka Dziekońskich w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych, a ta z kolei 
miała wpływ na kształt nowego budyn-
ku naszego muzeum. Nieprzypadkowo 
został on zaprojektowany w formie prze-
krzywionego betonowego sześcianu, 
jako antyteza wznoszącej się po sąsiedz-
ku okrągłej Panoramy Racławickiej. 
Budowa nowej siedziby Muzeum jeszcze 
się nie rozpoczęła, ale mam nadzieję, 
że kiedyś spotkamy się w tym budyn-
ku, wychodząc z cienia historii, która 
w schronie przy pl. Strzefomskim jest 
wciąż obecna.

Dziękuję.

Dorota Monkiewicz – dyrektorka Muzeum 
Współczesnego Wrocław 

WELCOME 
SPEECH 
10.12.2011

D O R O T A  M O N K I E W I C Z

Ladies and Gentlemen,
I am very glad to open the first confer-

ence organized by Wrocław Contemporary 
Museum. We are the first museum in Poland 
located in a real bunker, as this place is still 
called in Wrocław, or rather in an air-shelter 
building, as we prefer to describe it accord-
ing to its real historical function, and its de-
sired connotation – ‘shelter of art’ – which we 
would like to coin. The shelter is a temporary 
house of the Museum and we are looking for-
ward to inhabiting the new museum building. 
However, the space we are now in inspired 
us to organize a conference on cultural in-
stitutions in military architecture in order 
to compare our situation with two other  
institutions working in similar conditions. 

We would like to hear about institutional 
practices from Hans Günter Golinski, the di-
rector of Museum Bochum and Hans Jürgen 
Schwalm, the deputy director of Kunsthalle 
Recklinghausen. We have also invited two 
architects: Jens Casper who designed adap-
tation of Boros Bunker in Berlin and Łukasz 
Wojciechowski, involved in redesigning of 
our building. Iwona Bigos, the director of 
Gdańsk City Gallery (Gdańsk has got its 
bunkers as well) has recently curated an 
exhibition Bunkers – Mystical, Barbaric, 
Bored and we expect to benefit a lot from her 
research. 

Please welcome our guests.
The idea to locate a museum of contempo-

rary art in a bunker was not new in Wrocław. 
When Jerzy Ludwiński, a renowned art 
critic, curator and daring theoretician of art 
came to Wrocław in 1966 to create a Museum 
of Actual Art, he was offered a bunker in the 
very center of the city, beneath Partyzantów 
Hill. Nothing came out of this project but he 
managed to instigate the activities of Mona 
Lisa Gallery thanks to which the vanguard 
art was flourishing in the city for more than 
two decades.

There are plenty of bunkers in Wrocław, 
both over- and underground. They are sou-
venirs of the defense of Festung Breslau. 
Similar souvenirs exist all over German-
speaking countries and trouble their present 
inhabitants. Certainly there are also bunkers 
built in communist countries during the cold 
war, but we are not going to deal with them 
now. However, those or this one – are a part 
of the same problem: totalitarian, military 
architecture in the heart of leaving areas of 
the European cities. How are these buildings 
perceived by societies now? What kind of 
symbolic content do they bring in everyday 
life of these metropolises? Or, perhaps, they 
remain invisible like black holes in the city 
structure – physically and as a metaphor.

Nowadays, these bunkers or shelters with 
their whole austerity become exciting places 
to exhibit art. The concrete walls, the severe 
interiors make them a desired frame for con-
temporary art works. Somehow it is perhaps 
a situation comparable with the postindus-
trial spaces, which contemporary art liked 
to inhabit since late 1960s. But still there 
is something that bothers us: can art neu-
tralize memory about ideology which gave 
raise to these buildings? Does our work rely 
on erasing or on overcoming the past? It is 
not only the case of our shelter serving as 
field hospital during the defense of Festung 
Breslau, where German citizens of Breslau 
were suffering, dying, experiencing fear and 
desperation while defending against Soviet 
troops. We published this history of the shel-
ter in the first One-day Newspaper of the 
Museum. Similar questions were asked by 
Masza Potocka, a director of MOCAK mu-
seum in Cracow (Museum of Contemporary 
Art), partly located in Oscar Schindler fac-
tory, which became famous after the movie 
Schindler’s List by Steven Spielberg.

Our air-raid shelter was designed by 
Richard Konwiarz and accomplished around 

1942. Konwiarz was a city architect, a stu-
dent and close collaborator of Max Berg, an 
architect of the Centennial Hall in Wrocław. 
Before the war Konwiarz built the Olympic 
Stadium and the entrance gate to the Zoo 
in Wrocław. The round plan of the shelter 
with the porticoes at the entrance makes it 
similar to the ancient Roman architecture 
of Pantheon. Konwiarz also disguised three 
other Wrocław overground shelters in histor-
ical costume: one more Pantheon, another, 
a smaller one, looking like a Florentine pala-
zzo by Alberti, and one more shows affinities 
with the architecture of French Revolution. 
It seems that there were two possible reasons 
for that carefully reworked external struc-
tures: it might have been that the city archi-
tect wanted to avoid creating blank spaces 
in the urbanistic structure, or these shelters 
could have been less visible and less recog-
nizable from the air during bombing. In this 
way he instigated a construction of a group 

of round, concrete buildings in Wrocław. 
Centennial Hall and two big air-raid shelters 
had their paradoxical continuation in the 
round building of the Racławice Panorama, 
designed by Polish architects Ewa and 
Marek Dziekoński in the second half of the 
1950s. This in turn had an impact on the new 
building of our museum, which is designed 
in a form of a twisted, concrete cube, not by 
chance, but as an antithesis to the Racławice 
Panorama located in the closest neighbour-
hood. Construction of our new house has not 
started yet, but we hope that one day we will 
meet there leaving behind a shadow of his-
tory which is still present in the shelter. 

Thank you. 

Dorota Monkiewicz – the director of Wrocław 
Contemporary Museum

NIE-MIEJSCA 
STAJĄ SIĘ 
MIEJSCAMI SZTUKI

H A N S  G Ü N T E R  G O L I N S K I

Ponieważ jako pracownik muzeum 
mam szczęście, albo też nieszczęście, 
nie pracować w bunkrze, nie mogę się 
dzisiaj wypowiadać na podstawie mo-
ich doświadczeń. Przez 14 lat stałem 
na czele Muzeum Sztuki w Bochum 
[Kunstmuseum Bochum], założonego 
50 lat temu w okazałym domu w stylu 
wilhelmiańskim [Gründerzeitvilla], 
strawionym przez ogień w czasie wojny, 
a w 1983 roku rozbudowanym o dodat-
kowy budynek zaprojektowany przez 
duńskich architektów Bo i Wohlerta. 
Architektura ta w pozytywnym sensie 
odcina się od wielu nowych budyn-
ków muzealnych powstających od lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
Jedna kwestia jednak zawsze była dla 
mnie problematyczna: chociaż obiekt 
ten nie powstał w zamyśle jako świąty-
nia muz, a raczej – w duchu protestów 
z roku 1968 i projektu „sztuki dla 
wszystkich!” – by być przezroczystym 
i sprzyjać komunikacji, to jednak jego 
wymiar fizyczny emanuje monumen-
talną jednorodnością. Funkcjonalność 
fasady można docenić dopiero będąc 
wewnątrz budynku. Z zewnątrz - bar-
dziej odpycha niż zaprasza do wejścia 
do środka. Z dwóch okazji: 50. rocznicy 
Muzeum Sztuki oraz wybrania Zagłębia 
Ruhry na Europejską Stolicę Kultury 

mogłem zaprosić Françoisa Morelleta, 
by zaprojektował świetlną rzeźbę na 
fasadzie budynku, żeby psychologicz-
nie ją otworzyć. Otwarty łuk w kolorze 
niebieskim, w kolorze ducha, może być 
interpretowany jako brama do świata 
sztuki. W przypadku bunkrów wygląd 
zewnętrzny jest zapewne o wiele bar-
dziej odpychający. Ponieważ świat sztuki 
współczesnej jest i tak dla wielu niedo-
stępny, dlatego też warto, moim zda-
niem, przemyśleć wszystkie płaszczyzny 
na jakich oddziałuje się na odbiorcę.

Właściwie jednak chcę mówić 
o czymś innym – o moim doświadczeniu 
z Zagłębia Ruhry, w środku którego 
mieści się Bochum. W ciągu ostatnich 30 
lat w tym regionie zaszła transformacja 
nie-miejsc w miejsca kultury i sztuki. 
Jak pewnie Wam wiadomo – począwszy 
od połowy XIX wieku obszar wokół 
rzeki Ruhry był najbardziej istotnym 
terenem przemysłowym w Europie przez 
prawie 100 lat. Industrializacja zaszła 
tam w sposób wzorcowy: dzięki dostęp-
nym zapasom węgla pojawiła się bardzo 
zaawansowana technologia produkcji 
żelaza i stali, małe wioski i miasteczka 
szybko się rozrastały, by przekształcić się 
w zamożne miasta. W dużej liczbie osie-
dlała się tu poszukująca pracy ludność 

Magdalena Jetelová, Atlantic Wall, 1995. Wykonanie techniczne: Werner J. Hannappel, Essen (fotografia), Jakob T. Valvoda (technika laserowa)
Technical execution: Werner J. Hannappel, Essen (photography), Jakob T. Valvoda (laser technique)
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NON-PLACES BECOME 
ART PLACES

H A N S  G Ü N T E R  G O L I N S K I

Since, as a museum worker, I have the 
good fortune, or perhaps the misfortune, not 
to work in a bunker, I cannot speak on the ba-
sis of my own experience today. For 14 years 
I have headed the Bochum Art Museum 
[Kunstmuseum Bochum], which was founded 
50 years ago in a stately Wilhelminian home 
[Gründerzeitvilla] that had been gutted by 
fire in the War, and was extended in 1983 
with a new building designed by the Danish 
architects Bo and Wohlert. This architecture 
sets itself apart in a positive sense from the 
numerous new museum buildings dating 
from the 70s and 80s. But there is one point 
that I always felt to be problematic: Though it 
was not conceived as a temple of the Muses, 
but rather – quite in the spirit of the 1968 pro-
test movement with the project ‘art for eve-
rybody!’ – to be transparent and conducive 
to communication, its visible face nonethe-
less radiates a monumental uniformity. The 
functional motivation for this façade is in the 
interior; but it repels more than it bids one to 
visit. On the occasion of our 50th anniversary 
and the European Capital of Culture in 2010, 
I was able to get François Morellet to design 
a light sculpture for this façade in order to 
open it psychologically. This open arch in 
blue, the colour of the spirit, can be inter-
preted as a gateway to the world of art. In the 
case of bunkers, the rather repellent outward 
appearance is surely even stronger. Since 
the barriers on the way to contemporary art 
are still very high, this outward impression 
should in my opinion be kept in mind and 
a solution should be found for it.

But I actually want to speak about some-
thing else, about my experience in the Ruhr 
region; Bochum is situated in the middle of 
this region. In the past 30 years a transfor-
mation has taken place in this region from 
non-places to arts and culture places. As 
you perhaps know, starting in the middle 
of the 19th century the region around the 
Ruhr River was the most significant indus-
trial region of Europe for almost 100 years. 
Industrialisation took place here in an ex-
emplary manner: Due to the available coal 
deposits, a highly sophisticated technology 
for the production of iron and steel emerged, 
small villages and towns rapidly grew to be-
come wealthy cities. In no small measure 
people seeking jobs came from Poland and 
then remained here permanently, contribut-
ing to the development of the special men-
tality of the inhabitants of the Ruhr region. 
Up to then, the region had been situated 
away from stately residences and metropo-
lises, and art had to be imported; citizens 
such as Carl Ernst Osthaus brought exotic 
culture and contemporary art into the Ruhr 
region in order to start aesthetic education. 
His collection is now housed in the Folkwang 
Museum in Essen; in the small area of this 

region there are a total of 20 museums of 
art which, since the cultural capital year, all 
cooperate with each other. After the first 
wave of museum foundations at the begin-
ning of the 20th century, a second wave came 
after the artless National-Socialist period, 
initiated by the so-called economic miracle. 
During the First World War, the Ruhr region 
had played a part as an armourer – in a way, 
this brings us closer to our topic. Hitler was 
not able to recruit the ‘Ruhr Barons’ for his 
plans to the extent that he had imagined. 
Nonetheless, the Ruhr region also played 
its part in the Second World War – among 
other things, numerous people did forced la-
bour here. Accordingly, the cities were bom-
barded and destroyed. But against the back-
ground of the overall economic upswing, the 
region recovered relatively quickly. However, 
the first slumps already came at the end of 
the 1950s.: the world market had changed, 
and above all coal mining, which constituted 
the identity of the Ruhr region and its peo-
ple, was shaken by crisis. Mines began to 
close, after them iron and steel production. 
Huge industrial sites became idle overnight. 
Everything was left as it was – though out 
of anger, shame and hopelessness, people 
would have preferred to raze everything to 
the ground. Fortunately, there was no money  
to do that. Mighty walls and fences were 
erected around these places of failure to 
keep them out of sight and out of mind. Thus, 
all of a sudden entire city quarters became 
no-man’s-land, directly next to them the resi-
dential areas were impoverished. There was 
a huge mass of unemployed people, many of 
whom migrated to other parts of Germany to 
find jobs. There was a great depression. 

It was artists who illegally broke gaps in 
the fences and barriers, and explored these 
prohibited areas for cheap, or rather free 
work and exhibition space. They encoun-
tered waste, scrap metal, contaminated 
grounds and heaps, technical equipment, 
hastily abandoned factory workshops, chang-
ing and wash houses, offices, and a more or 
less dense and peculiar jungle landscape. 
Sometimes they encountered gangs of youths 
who were also there against all prohibitions. 
The artists cautiously settled there, gradu-
ally came to be accepted by the neighbours, 
and also were finally noticed by the owners, 
who tolerated their presence. It did not take 
long for the artists to get a sense of the genius 
loci, of the spirit of the place in this social no-
man’s-land, and gradually made it possible 
for others to experience it, too. In the mean-
time, due to the passage of time a historical 
patina had developed on the buildings and 
the inventory. The functions of some build-
ings, machines or technical equipment were 
mysterious or unknown, the artists looked at 
them from the perspective of the history of 

art, but above all with a fresh aesthetic out-
look, thus stimulating those around them to 
perceive them anew. 

At this point I would like to emphasise 
this artistic procedure, or more correctly, 
this artistic method; in my work at the muse-
um, I frequently ‘borrow’ artists’ eyes to see 
things anew. Especially in the use of a space 
that was not created for art, I find that the 
artist’s view is very important. Artists see 
and retain things, constellations or spaces 
that we do not recognise in our functional 
routine. The artists’ initiative in the Ruhr 
region had consequences: in 1987, an in-
ternational artists’ symposium was held at 
Zeche Carl, a disused mine in Essen. For 
the first time, artists reacted to interiors and 
exteriors in front of the general public, and 
discussed alternative ways of using industrial 
wasteland. These experiences and insights 
were also intensified at other sites in the en-
tire Ruhr region. An international architec-
ture exhibition was held in which individual 
examples were elaborately, but successfully 
brought to light. The state government and 
municipal politics picked up the topic so that 
now there are such new arts and culture sites 
all over the Ruhr region. 

Although the artists had cautioned, his-
torical and aesthetic errors were made. 
Cheap fashions repeatedly gained the upper 
hand so that irrecoverable details were lost. 
It has also happened that various architects 
as well as artists have cultivated their own 
image against the background of the his-
torical heritage to such an extent that it was 
detrimental to authenticity. Nonetheless, 
it can be said that the artists’ initiative was 
successful in the sense that they restored 
and maintained the identity of this region. 
For this reason, the Ruhr region became the 
European Capital of Culture as an urban 
agglomeration.

In the following discussion, I would like 
to report on some examples of the metamor-
phosis from non-place to cultural place: 

Starting in 1964 at a small mine, one 
single artist initiated a movement that only 
achieved acceptance throughout the Ruhr 
region much later, a movement with the cour-
age to have a vision: The architectural herit-
age of the mining era can be understood and 
occupied as an industrial culture in which 
a new cultural industry will blossom. Starting 
in 1972, he invited other, like-minded artists 
to join. Art gained the upper hand at the dis-
used mine, and those responsible charged 
only a symbolic rent, and provided at least 
for a minimum of building maintenance 
in return. An inherent dynamism emerged 
within the artistic community: doors opened, 
guests, collectors, friends, colleagues from 
other branches came. Musicians soon discov-
ered that rock and jazz and mine harmonise 
with each other ideally. Exhibitions, discus-
sions, concerts, readings intensified to yield 
a copious programme.

For me personally, the curatorship dur-
ing the Federal Horticultural Exhibition 
[Bundesgartenschau] in 1997 was very stimu-
lating. Industrial wasteland was transformed 
from barrenness to a blossoming landscape 
park of a special kind. Under the title Even 
in Arcadia I am [auch ich in Arkadien {et 
in Arcadia ego}], artists responded to the 

location: The concrete sculptor Diethelm 
Koch with the ground sculpture Teufe 
(depth) – a mining term – which draws the 
viewer imaginarily into the depths of a waste 
heap. Or Milivoy Bijelic, who mysteriously 
places a symbol-laden group of crystalline 
sculptures made of pressed coal dust in 
front of technology ruins. These are small 
examples of exterior works – larger ones 
are Richard Serra’s Bramme (slab) and Dani 
Karawan’s works.

From the very beginning to this day, it 
repeatedly happens that the old and new 
halls and sites are not appropriately played. 
I think that this aspect is of special signifi-
cance in our context. 

In the Duisburg North Landscape Park 
[Landschaftspark Duisburg-Nord], indus-
trial culture and nature are united on an area 
of about 180 hectares to form a park land-
scape unique in the world. The blower plant 
[Gebläsehallenkomplex] with its huge pipes 
visibly bears witness to the former function. 
The machines have been retained. They  
‘produce’ the special atmosphere of these 
halls.

Nonetheless, the first concert that 
I attended in this hall, a performance of 
Mozart’s Requiem directed by Kent Nagano, 
was a failure: the crude hall had been refit-
ted for a considerable amount of money, 
it had not only been ‘beautified’, but also 
equipped with various acoustic walls and 
other technical installations – but the mu-
sic was not suited to the site nor the site to 
the music. The music, the art was violated 
– it could not unfold to its full. By contrast, 
Christoph Schlingensief’s stage presenta-
tion for the Ruhr Triennial [Ruhrtriennale], 
which now makes up the German pavilion 
at the Venice Biennale, was also performed 
here. Schlingensief reacted directly to the 
given conditions, he adopted them as his own 
– and the site became the trigger for a new 
form of art.

Century Hall [Jahrhunderthalle] in Bo-
chum was erected in 1902 for the Industry 
Exhibition in Düsseldorf, later translo-
cated and used as a machinery hall. Arnold 
Schönberg’s ‘Moses and Aaron’ had a new 
premiere here; in his staging the director re-
lated completely to the space, thus giving the 
classical piece a new but intrinsic dimension, 
though at great expense. 

The Customs Union Mine [Zeche Zollver-
ein] was an active mineral coal mine in Essen 
from 1847 to 1986. In 1928 it was decided to 
build a new shaft with a hauling capacity of 
12,000 tonnes of coal per day. Architectural-
ly, it was oriented on the Bauhaus style, and 
it was technologically highly sophisticated; 
it was regarded as pioneering for pragmatic, 
functional industrial construction, and to 
this day is deemed to be the ‘most beautiful 
mine in the world’.

After being shut down, the entire ensem-
ble was recognised as a historical site and 
listed as a world cultural heritage site.

Today, Zollverein is a centre for culture 
and the creative industry. The museum trail 
‘The Path of Coal’ [Weg der Kohle] is located 
here, and in the boiler house [Kesslhaus], 
which was converted by Norman Foster, the 
Design Centre of the state North-Rhine-
Westphalia, the Choreographic Centre 

and the internationally renowned Ceramic 
Workshop Margarete Heights [Keramische 
Werkstatt Margaretenhöhe]. 

The former cokes plant [Kokerei] contains 
exhibition halls for contemporary art with 
Ilya & Emilia Kabakov’s walk-in installation 
Palace of Projects [Palast der Projekte], and 
the Institute for Magnetic Resonance. There 
is a restaurant in Casino Zollverein.

In 2006 a building designed by the 
Japanese architect’s office SANAA was 
completed. In 2009, the new Ruhr Museum 
permanently moved into the so-called coal-
washing plant.

The Gasometer Oberhausen with 
a height of 117.5 metres and a diameter of 
67.6 metres was the largest gas container 
in Europe when it was completed in 1929.  
It was shut down in 1988. As a landmark 
juxtaposed to other industrial buildings and 
various works of art visible from a distance, 
it contributes to the silhouette of the Ruhr 
region and was transformed into an exhibi-
tion site. The first presentation was con-
ventional in its makeup, with paintings and 
pictures, visually unsatisfactory, almost ri-
diculous. As far as conservation and climate 
control are concerned, this huge interior 
cannot satisfy museum standards. It calls for 
a new presentation of art specific to the site, 
indeed new art forms. This presents a great 
opportunity for art promotion and art edu-
cation, an opportunity that is also available 
in bunkers. Installations by Christo and Bill 
Viola – which are still classical – were pio-
neering here.

In 1928 the high-rise fermentation hall of 
the Dortmund beer brewery Union-Brauerei 
went into service. The building, now known 
as the Dortmund U, is now used as a centre 
for art and creativity. It is a crannied, rather 
unattractive block building, solitary within 
the wasteland of an abandoned industrial 
site, impressive and at the same time some-
what forbidding in appearance, with eight 
meagrely illuminated, uniform storeys in 
its interior – it was no easy task to build an 
art centre into this problematical and pe-
culiar relict. It is based on the cooperation 
of various users: the Museum Ostwall, the 
hardware media-art association [Hartware 
MedienKunstVerein], the culture office of the 
City of Dortmund, the University of Applied 
Sciences of Dortmund [Fachhochschule 
Dortmund], the Technical University 
of Dortmund [Technische Universität 
Dortmund], the European Centre for Crea-
tive Economy, the association Cinema in the 
U [Kino im U] and a restaurant.

While the museum people are not un-
happy about the scanty daylight through the 
small window openings since they generally 
prefer to work with controlled artificial light, 
the visitors find the light, air and spatial im-
pressions agreeable. The architects found 
a way to make it possible to experience the 
building as a whole. On the east side they re-
moved the ceiling plates in all storeys, thus 
obtaining between the outer wall and the 
floors a hall as high as the building, the ‘art 
vertical’, which contributes to the usability of 
the building and makes it possible for the vis-
itor to experience the dimensions and pres-
ence of the historical building. At the same 
time, the hall creates a visual and physical 

link between the levels and the institutions; 
this is a presupposition for the desired syn-
ergy effects and the multifunctional use of 
the building. 

The conclusion of my observations:

• the spirit of the site, the genius loci 
should be explored, maintained and 
communicated,

• the history and earlier function should be 
researched and communicated,

• consider informative, signalling and 
inviting outer appearances,

• from the very beginning, in addition to 
the numerous experts such as politicians, 
finance experts, planners, architects, 
museum colleagues, definitely include 
artists in the team with a decisive voice, 
and – if possible – ‘former users’,

• be extremely cautious in dealing with 
details that are supposedly functional or 
visually objectionable, 

• be wary of beautification, 
technologisation and modernisation,

• be careful with conventional forms of 
presentation and conventional forms of 
art,

• have the courage for new forms of art,
• offer artists a chance for new forms of 

expression.

I thank you, dear colleagues, for your at-
tention, and you, my dear Dorota, for the in-
vitation. I think that I know you well enough 
to believe that the points that I made in my 
conclusion were already taken into consider-
ation in your deliberations from the very be-
ginning – but perhaps I was still able to give 
a stimulus. I am certain that you as a close 
friend of the artists will make the former 
non-place bunker an important art place for 
artists and friends of art in Wrocław and in 
Poland. Thank you.

Hans Günter Golinski – art historian, curator, 
director of Museum Bochum

z Polski, przyczyniając się do rozwoju 
szczególnej mentalności mieszkańców 
Zagłębia. Obszar ten usytuowany był 
z dala od bogatych rezydencji i metro-
polii, a sztukę trzeba było sprowadzać – 
mieszkańcy tacy jak Carl Ernst Osthaus 
wprowadzili do Zagłębia Ruhry egzo-
tyczną kulturę i sztukę współczesną. 
Był to też początek swoistej edukacji 
estetycznej. Jego kolekcja znajduje się 
obecnie w Folkwang Museum w Essen; 
na małej przestrzeni tego regionu funk-
cjonuje łącznie 20 muzeów sztuki, które 
od roku, w którym Zagłębie Ruhry 
zostało Europejską Stolicą Kultury, ze 
sobą współpracują. Po pierwszej fali 
zakładania muzeów na początku XX 
wieku, druga fala nadciągnęła po arty-
stycznie ubogim okresie narodowego 
socjalizmu; zainicjowana została przez 
tak zwany cud gospodarczy. W trakcie 
I wojny światowej Zagłębie Ruhry 
odegrało rolę w zbrojeniu – w pewien 
sposób przybliża to nas do tematu 
naszych rozważań. Hitler nie był w sta-
nie zwerbować „Baronów Ruhry” do 
swoich planów w takim stopniu, jak 
sobie to wyobrażał. Jednak obszar ten 
odegrał swoją rolę również podczas 
II wojny światowej – między innymi 
poprzez prace przymusowe, wykony-
wane tu przez znaczną liczbę ludności. 
W konsekwencji miasta Zagłębia były 
bombardowane i niszczone. Po wojnie 
jednak, dzięki ogólnemu wzrostowi 
gospodarczemu region otrząsnął się 
stosunkowo szybko. Pierwszy krach 
nastąpił pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku. Światowy rynek się zmie-
nił, przede wszystkim kryzys dotknął 
przemysł wydobywczy (pozyskiwanie 
węgla), który konstytuował tożsamość 
Zagłębia Ruhry i jego mieszkańców. 
Zaczęto zamykać kopalnie, a po nich za-
kłady produkcji żelaza i stali. Z dnia na 
dzień przemysłowe tereny opustoszały. 
Wszystko zostało tak jak stało – ludzie 
ze złości, wstydu i poczucia beznadziei 
pewnie chcieli zrównać swój dobytek 
z ziemią. Na szczęście nie było na to 
pieniędzy. Zamiast tego, wokół tych 
miejsc wzniesiono wysokie mury i ogro-
dzenia - wszystko by usunąć je z oczu i 
wymazać z pamięci. Tym samym – nagle 
całe miejskie kwatery stały się ziemią 
niczyją, a w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdowały się zubożałe dzielnice 
mieszkaniowe. Masy ludności pozostały 
bez pracy, wiele osób wyemigrowało do 
innych części Niemiec w jej poszukiwa-
niu. Trwał kryzys.

To artyści nielegalnie wybili dziury 
w ogrodzeniach i barierach, eksplorując 
te przestrzenie w poszukiwaniu taniej 
(a raczej darmowej) pracy i przestrzeni 
wystawienniczych. Zastali tam odpady, 
złom, zanieczyszczone powierzchnie 

i sterty gruzu, sprzęt techniczny, po-
spiesznie opuszczone fabryki, warsztaty, 
szatnie i pralnie, biura i mniej lub bar-
dziej gęsty, osobliwy krajobraz dżungli. 
Czasami natykali się na młodociane 
gangi, które też tam się zjawiały pomi-
mo zakazów. Artyści osiedlali się na 
tym terenie z ostrożnością, stopniowo 
zdobywając akceptację sąsiadów oraz 
formalnych właścicieli. Twórcom nie 
zajęło wiele czasu poznanie istoty genius 
loci, ducha miejsca, na tej ziemi niczy-
jej i stopniowo umożliwiali również 
doświadczanie tego innym. Tymczasem 
budynki i ich wyposażenie obrosło hi-
storyczną patyną. Funkcje niektórych 
zabudowań, maszyn i sprzętu technicz-
nego były tajemnicze lub nieznane, arty-
ści postrzegali je z perspektywy historii 
sztuki, ale ponad wszystko spoglądali 
na nie z nowego, estetycznego punktu 
widzenia, stymulując w ten sposób oto-
czenie do poznawania ich na nowo.

W tym miejscu chciałbym zwrócić 
uwagę na moje artystyczne postępo-
wanie albo, bardziej poprawnie, arty-
styczną metodologię. W mojej pracy 
w muzeum wielokrotnie staram się 
patrzeć na rzeczy z perspektywy arty-
stów. Uważam, że spojrzenie twórcy jest 
bardzo istotne, szczególnie w przypadku 
wykorzystania przestrzeni stworzonej 
w innych niż artystyczne celach. Artyści 
widzą i zachowują rzeczy, konstelacje 
czy przestrzenie, których nie dostrzega-
my w rutynie naszego funkcjonowania. 
Inicjatywa w Zagłębiu Ruhry miała swo-
je konsekwencje – w 1987 roku w Zeche 
Carl, nieczynnej kopalni w Essen, od-
było się międzynarodowe sympozjum 
artystów. Po raz pierwszy ludzie sztuki 
otwarcie i z udziałem publiczności dys-
kutowali o alternatywnych sposobach 
wykorzystania postindustrialnej pusty-
ni. Te doświadczenia intensyfikowały 
się też na innych obszarach Zagłębia. 
Podczas zorganizowanej międzynarodo-
wej wystawy architektury poszczególne 
przykłady były pracowicie, ale sku-
tecznie, wyciągane na światło dzienne. 
Rząd i miejscy politycy zainteresowali 
się tematem, i w ten sposób w całym 
Zagłebiu Ruhry zaczęły powstawać en-
klawy kultury i sztuki.

Mimo ostrzeżeń artystów popełniono 
jednak historyczne i estetyczne błędy. 
Tanie mody wciąż zdobywały przewagę, 
tak że bezpowrotnie stracone zostały 
detale. Zdarzało się, że różni architekci 
oraz artyści wykonywali swoje realizacje 
bez uwzględnienia kulturowego tła tego 
regionu do tego stopnia, że zagrażało to 
jego autentyczności. Niemniej jednak 
można stwierdzić – inicjatywa artystów 
okazała się sukcesem pod tym wzglę-
dem, że przywrócono i podtrzymano 
tożsamość regionu. Z tego powodu Zag-
łębie Ruhry stało się stolicą kultury jako 
miejska aglomeracja.

W następującej dyskusji chciałbym 
wspomnieć kilka przykładów metamor-
foz nie-miejsc w miejsca kultury.

W roku 1964 jeden artysta zaini-
cjował ruch, który zdobył akceptację 
szerszego środowiska dopiero wiele lat 
później. Polegał on na odważnej wizji: 
dziedzictwo góniczej architektury może, 
i powinno, być postrzegane jako ważny 
element kultury industrialnej, z której 
ma szansę rozkwitnąć nowy przemysł 
kulturalny. W 1972 roku artysta ten 
zaczął zapraszać do współpracy innych 
podobnie myślących twórców. Sztuka 
zaczęła gościć w opuszczonej kopalni, 
a osoby odpowiedzialne za zakład 
pobierały niewielki czynsz, w zamian 
dbając przynajmniej w minimalnym 
stopniu o jego utrzymanie. Wśród 
społeczności artystycznej pojawił się 
właściwy jej dynamizm: otworzyły się 
drzwi, przybyli goście, kolekcjonerzy, 
przyjaciele i współpracownicy z innych 
branży. Wkrótce potem i muzycy od-
kryli, że rock, jazz i kopalnia idealnie ze 
sobą harmonizują. Wystawy, dyskusje, 
odczyty były coraz częstsze, w rezultacie 
tworząc bogaty program.

Piastowanie stanowiska kuratora 
Federalnej Wystawy Ogrodniczej 
[Bundesgartenschau] w roku 1997 
było dla mnie bardzo stymulujące. 
Przemysłowa pustynia została prze-
kształcona w kwitnący park krajobrazo-
wy szczególnego rodzaju. Na wystawie 
pod tytułem Ja jestem nawet w Arkadii 
[Auch ich in Arkadien] artyści zareago-
wali na miejsce, np. rzeźbiarz konkretny 
Diethelm Koch, prezentując rzeźbę 
Teufe (głębia), która w wyobraźni wcią-
ga widza do głębin stosu odpadów. Albo 
Milivoy Bijelic, który umieścił pełne 
symboli krystaliczne rzeźby wykonane 
z tłoczonego pyłu węgielnego naprzeciw 
poprzemysłowych ruin. To niewielkie 
przykłady prac zewnętrznych – do więk-
szych należą Bramme (płyta) Richarda 
Serry i dzieła Dani Karawana.

Od samego początku do dnia dzisiej-
szego zdarza się, że stare i nowe kory-
tarze i tereny nie są wykorzystywane 
w odpowiedni sposób. Uważam, że ten 
aspekt w kontekście naszych rozważań 
zasługuje na szczególną uwagę.

W Parku Krajobrazowym Duisburg 
Północny [Landschaftspark Duisburg-
Nord] kultura przemysłowa i natura 
jednoczą się na terenie o rozpięto-
ści około 180 ha, tworząc unikalny 
krajobraz parkowy. Stacja dmuchaw 
[Gebläsehallenkomplex] ze swoimi 
olbrzymimi rurami dowodzi jego wcze-
śniejszych funkcji. Maszyny zostały 
zachowane i „produkują” szczególną 
atmosferę tego miejsca.

Niemniej jednak, pierwszy koncert, 
na którym byłem w tej hali, Requiem 
Mozarta pod dyrekcją Kenta Nagano, 
okazał się porażką: surowa hala została 

wyremontowana za znaczną sumę – 
jednak ani muzyka nie pasowała do 
przestrzeni, ani przestrzeń do muzyki. 
Muzyka, sztuka zostały pogwałcone: nie 
mogły się w pełni rozwinąć. W przeci-
wieństwie do tego wydarzenia, sceniczna 
prezentacja Christopha Schlingensiefa 
na Triennale Ruhry [Ruhrtriennale], 
odnosiła się bezpośrednio do zastanych 
warunków. Artysta zaadoptował je jak 
własne, a przestrzeń pomogła mu w po-
wstaniu nowej formy sztuki.

Hala Stulecia [Jahrhunderthalle] 
w Bochum zosta ła wzniesiona 
w 1902 roku na Wys tawę Przemys łową 
w Düsseldorfie, a następnie przeniesiona 
i wykorzystywana jako hala maszynowa. 
Mojżesz i Aaron Arnolda Schönberga 
miał tu premierę. Reżyser odniósł się 
bezpośrednio do przestrzeni, tym sa-
mym nadając klasycznemu utworowi 
nowy wymiar, chociaż wielkim kosztem. 

Kompleks przemysłowy kopalni 
[Zeche Zollverein] w Essen był aktywną 
kopalnią złóż węgla w latach 1847–1986. 
W 1928 roku zapadła decyzja o budowie 
nowego szybu o mocy wydobywczej 
12000 ton węgla dziennie. Od strony ar-
chitektonicznej skłaniał się on ku stylo-
wi Bauhaus i był bardzo zaawansowany 
technologicznie; uważano go za pionier-
ski ze względu na jego pragmatyczną, 
funkcjonalną konstrukcję przemysłową 
i do dzisiaj określa się go mianem „naj-
piękniejszej kopalni na świecie”.

Po zamknięciu cały kompleks uzna-
no za miejsce historyczne i wpisano na 
światową listę dziedzictwa kulturowego.

Dzisiaj Zollverein stanowi cen-
trum przemysłu kreatywnego i kul-
turalnego. Znajduje się tu ścieżka 
muzealna „Droga Węgla” [Weg 
der Kohle], a w budynku kotłowni 
[Kesslhaus] częściowo przebudowanym 
przez Normana Fostera – Centrum 
Wzornictwa Nadrenii Północnej- 
-Westfalii, Centrum Choreograficzne 
i uznany na świecie Warsztat Ceramiczny 
Ma rga rethen höhe [Kera m ische 
Werkstatt Margarethenhöhe].

Dawna koksownia [Kokerei] mieści 
w sobie przestrzenie wystawiennicze 
dla sztuki współczesnej z instalacją 
Ilyi i Emilii Kabakov Pałac Projektów 
[Palast der Projekte] oraz Instytut 
Rezonansu Magnetycznego. W Casino 
Zollverein znajduje się restauracja.

W 2006 roku ukończony został 
budynek zaprojektowany przez japoń-
skie biuro architektoniczne SANAA. 
W roku 2009 nowe Muzeum Ruhry na 
stałe przeniesione zostało do tak zwane-
go gmachu płukania węgla.

Gazomierz Oberhausen o wysokości 
117,5 m i średnicy 67,6 m w momencie 
ukończenia w 1929 roku był najwięk-
szym zbiornikiem gazu w Europie. 
Został zamknięty w 1988 roku. Stanowi 
rozpoznawalny element industrialnego 

krajobrazu i wraz z innymi budynkami 
i dziełami sztuki tworzy panoramę 
Zagłębia Ruhry. Służy również za prze-
strzeń wystawienniczą. Pierwsza eks-
pozycja była konwencjonalna w swoim 
charakterze: złożona z malarstwa i ry-
sunków, niesatysfakcjonująca wizualnie, 
niemal śmieszna. Od strony konserwacji 
i klimatu – olbrzymie wnętrze nie speł-
nia standardów muzealnych. Wymaga 
ono nowych form prezentacji sztuki, 
właściwych miejscu – w zasadzie nowych 
form artystycznych. Stwarza to wielkie 
możliwości dla promocji sztuki i eduka-
cji artystycznej, możliwości, jakie oferu-
ją też bunkry. Instalacje Christo i Billa 
Violi – wciąż klasyczne – zadebiutowały 
właśnie tutaj.

W roku 1928 oddany do użytku został 
zbiornik fermentacyjny browaru Union-
Brauerei w Dortmundzie. Budynek ten, 
znany obecnie jako „Dortmund U”, 
służy za centrum sztuki i kreatywności. 
Jest to popękany i raczej mało atrakcyj-
ny blok, osamotniony wśród nieużytków 
w opuszczonej przestrzeni przemysło-
wej, imponujący, a jednocześnie nieco 
odpychający swoim wyglądem, z ośmio-
ma słabo oświetlonymi, jednakowymi 
piętrami. Stworzenie centrum sztuki 
w tym problematycznym i osobliwym 
relikcie nie było prostym zadaniem. 
Centrum opiera się na współpracy 
wielu jego użytkowników: Muzeum 
Ostwall, Stowarzyszenia Artystów 
Hartware MedienKunstVerein, wy-
działu kultury miasta Dortmund, 
Uniwersytetu Nauk Stosowanych 
w Dortmundzie [Fachhochschule 
Dortmund], Technicznego Uniwersytetu 
w Dortmundzie [Technische Universität 
Dortmund], Europejskiego Centrum 
Kreatywnej Ekonomii, stowarzyszenia 
Kino w U [Kino im U] i restauracji.

Podczas gdy zespół muzeum jest za-
dowolony ze skąpej ilości światła wpada-
jącego przez niewielkie otwory okienne, 
gdyż woli pracować przy kontrolowanym 
sztucznym oświetleniu, odwiedzający 
uważają światło, i wrażenia przestrzen-
ne za ważne. Architekci znaleźli sposób 
na umożliwienie doświadczenia budyn-
ku jako całości. W części wschodniej 
usunęli płyty sufitowe na wszystkich pię-
trach, w ten sposób między zewnętrzną 
ścianą a piętrami powstała sala równa 
wysokości budynku, co umożliwia od-
wiedzającym doświadczenie wymiarów 
i historii budowli. Jednocześnie hol sta-
nowi wizualny i fizyczny łącznik między 
piętrami a instytucjami; powstaje efekt 
synergii polegający na wielofunkcyjnym 
wykorzystaniu budynku.

Konkluzje moich obserwacji:

• duch miejsca, genius loci, powinien 
być eksplorowany, zachowany 
i komunikowany,

• historia i poprzednia funkcja 

powinny zostać zbadane 
i komunikowane,

• należy wziąć pod uwagę wygląd 
zewnętrzny – niech informuje, 
sygnalizuje i zaprasza,

• od samego początku, poza licznymi 
ekspertami, takimi jak politycy, 
ekonomiści planiści, architekci, 
współpracownicy muzealni, 
zdecydowanie należy włączyć do 
zespołu artystów o decyzyjnym 
głosie oraz – jeżeli to możliwe – 
„poprzednich użytkowników”,

• należy być niezwykle uważnym 
w stosunku do rzekomo 
funkcjonalnych czy wizualnie 
niepożądanych detali,

• trzeba być ostrożnym przy 
upiększaniu, technologizacji 
i modernizacji,

• warto zachować ostrożność przy 
konwencjonalnych formach 
prezentacji i przy konwencjonalnych 
formach sztuki,

• należy odważyć się na nowe formy 
sztuki,

• powinno się zaoferować artystom 
szansę na nowe formy ekspresji.

Dziękuję, drodzy koledzy, za Waszą 
uwagę, a Tobie, droga Doroto, za zapro-
szenie. Uważam, że znam Cię wystar-
czająco dobrze, by wierzyć, że kwestie 
zawarte w mojej konkluzji od samego 
początku poddawane były rozwadze 
– ale być może wciąż byłem w stanie 
udzielić jakiegoś bodźca. Jestem pewien, 
że jako bliska przyjaciółka artystów, bę-
dziesz w stanie uczynić uprzednie nie-
-miejsce istotnym miejscem dla artystów 
oraz przyjaciół sztuki we Wrocławiu 
i w Polsce. Dziękuję.

Hans Günter Golinski – historyk sztuki, 
kurator, dyrektor Museum Bochum

<  s. /p. 2 
Nie-miejsca stają się miejscami sztuki
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MISTYCZNE 
BARBARZYŃSKIE  
ZNUDZONE 

I W O N A  B I G O S

LANKES: Ano, jeśli tak pan stawia sprawę. A więc Lankes pomyślał 
sobie: kiedyś to wszystko się skończy. Bo przecież kiedyś to wszystko się 
skończy – tak czy owak – i wtedy pozostaną bunkry, bo bunkry pozostają 
zawsze, nawet jeśli wszystko inne diabli wezmą. I wtedy przyjdzie czas! 
Przyjdą stulecia i myślę... (chowa ostatniego papierosa). Pan kapitan nie 
ma przypadkiem jeszcze jednego papierosa? Dziękuję posłusznie. Więc 
przyjdą stulecia i przejdą ponad tym wszystkim jakby nigdy nic. Ale 
pozostaną bunkry, jak pozostały przecież piramidy. A potem, któregoś 
pięknego dnia przyjdzie tak zwany badacz starożytności i pomyśli sobie: 
jakie to wtedy, między pierwszą a siódmą wojną światową, były jałowe czasy 
dla sztuki: nieczuły szary beton, gdzieniegdzie dyletanckie, nieporadne 
zawijasy w stylu domowym nad wejściami do bunkrów – aż natknie się 
na Dorę cztery, Dorę pięć, Dorę sześć i siedem, zobaczy moje dziwne 
formacje strukturalne, powie sobie: popatrz tylko. Interesujące. Rzekłbym, 
magiczne, groźne, a jednak także uduchowione. Tutaj wypowiedział się 
geniusz, być może jedyny geniusz dwudziestego wieku, wypowiedział się 
jednoznacznie i po wszystkie czasy. Czy dzieło ma jakiś tytuł? Czy podpis 
zdradza mistrza? Jeśli pan kapitan przyjrzy się dokładnie i przechyli głowę, 
to tam między wyżłobionymi ukośnymi formacjami... 
 
BEBRA: Nie wziąłem okularów. Niech mi pan pomoże, Lankes. 
 
LANKES: Ano, tam jest napisane: Herbert Lankes, anno tysiąc 
dziewięćset czterdzieści cztery. Tytuł: MISTYCZNE, BARBARZYŃSKIE, 
ZNUDZONE. 
 
BEBRA: Tak mógłby pan nazwać nasze stulecie1.

Opisując scenę pierwszego spotkania 
Oskara z Lankesem podczas wizyty 
teatru frontowego Bebry w Bretanii, 
Günter Grass zabiera głos w dyskusji 
na temat znaczenia sztuki współcze-
snej w okresie powojennym. Blaszany 
bębenek powstawał w latach pięć-
dziesiątych XX wieku – w tym czasie 
prototyp literackiego malarza Herberta 
Lankesa – Herbert Zangs, kolega ze 
studiów Grassa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Düsseldorfie – tworzył 
swoje najważniejsze prace z pogranicza 
kolażu i malarstwa, tzw. Verweissungen 

(wybielenia), których znaczenie dla 
rozwoju informel art w Niemczech 
jest niezaprzeczalne. Właśnie tego 
postępowego i nietuzinkowego artystę 
osadził Grass w roli budowniczego 
Wału Atlantyckiego, a obiektem jego 
twórczości stał się bunkier. 

Powyższy cytat z najbardziej znanej 
powieści Güntera Grassa stał się dla 
mnie punktem wyjścia do postawienia 
pytania, dlaczego i w jaki sposób ów 
obiekt wojskowy został miejscem dzia-
łań artystycznych. Próbą odpowiedzi na 
nie jest wystawa Bunkry – mistyczne, 

barbarzyńskie, znudzone, gdzie bunkier 
jako architektoniczny artefakt staje się 
źródłem artystycznej inspiracji.

Blaszany bębenek został wydany 
w 1958 roku. W tym samym czasie Paul 
Virilio rozpoczął badania nad francuską 
częścią Wału Atlantyckiego, uwieńczo-
ne w 1975 roku w Paryżu wystawą jego 
zdjęć i tekstów pod tytułem Archeologia 
bunkrów. Tym, co najbardziej zafascy-
nowało Virilię, był jednak nie tylko bun-
kier jako obiekt, ale przede wszystkim 
przestrzeń przez niego zdefiniowana.

Myśląc o powodach, które 
przed prawie dwudziestu laty 
przyciągnęły moją uwagę do 
bunkrów, spostrzegam, że 
chodziło przede wszystkim o moją 
intuicję i pewną konwergencję 
między rzeczywistością tych 
budowli a ich położeniem 
nad morzem; konwergencję 
między moim postrzeganiem 
przestrzennych fenomenów, 
fascynacją pasem nadbrzeżnym 
a umiejscowieniem umocnień 
„Wału Atlantyckiego” 
skierowanych w dal i pustkę2.

Zapoczątkowaną przez Virilię dysku-
sję dotyczącą istnienia przestrzeni woj-
skowej i jej znaczenia dla współczesnego 
społeczeństwa kontynuują w swoich 
pracach, w mniej lub bardziej dosłowny 
sposób, artyści zaproszeni do udziału 
w tej wystawie: Magdalena Jetelová, 
Joanna Kosowska i Ricardo Stein. 
Każdy z nich wybrał temat bunkrów 
i poddał go własnej artystycznej inter-
pretacji. I choć wszyscy zdecydowali się 
na ten sam środek przekazu – fotografię 
– to wyniki ich prac różnią się znacząco. 
Okazało się, że tego typu budowla może 
zainspirować poprzez swoją bardzo 
specyficzną, właściwie modernistyczną, 
architekturę. Stać się miejscem projek-
cji i rozpoczęciem dyskusji o absurdzie 
fenomenu wojny. Czy też zapoczątkować 
artystyczny projekt badawczy na temat 
przestrzeni militarnej in re.

Oprócz wspólnego motywu artystów 
połączył również fakt, iż wszyscy wy-
brali Niemcy – kraj, z którego wywodzą 
się inżynierowie bunkrów – na miejsce 

tymczasowego pobytu. Magdalena 
Jetelová pochodzi z Czech i mieszka 
w Monachium oraz Düsseldorfie. Joanna 
Kosowska jest Polką, pracuje w Bremie, 
a od niedawna także w Berlinie. Ricardo 
Stein to obieżyświat, pomieszkujący od 
czasu do czasu w Bremie.

W latach 1984–1985 Magdalena 
Jetelová fotografowała liczne bunkry 
na Półwyspie Jutlandzkim u wybrzeży 
Morza Północnego, na których za po-
mocą techniki laserowej wyświetlała 
cytaty ze wspomnianej już książki 
Virilii. Powstałą w tamtym okresie 
dokumentację fotograficzną można 
obecnie podziwiać w formie lightboxów. 
W ten właśnie sposób artystka uwiecz-
niła sezonowe działania artystyczne, 
jakby chciała ochronić rozpadające się 
budowle z betonu, wystawione na nisz-
czące działanie piasku i morza, przed 
ostatecznym zniszczeniem. Ich ciężkie 
powierzchnie posłużyły jej za ekran, na 
którym wyświetlono abstrakcyjne poję-
cia, wskazujące jednak w bezpośredni 
sposób na pierwotną funkcję tych obiek-
tów oraz ich współczesną symbolikę: 
Absolute war becomes theatrality, An 
empty ark, or a little temple minus the 
cult; An object tended to become a sub-
ject. Być może chodziło również o zwró-
cenie uwagi na fakt, że nawet wieczny 
beton nie jest w stanie wygrać z czasem. 
I że może ów rozkład pomoże zatrzeć 
ślady wojny bez jednoczesnego zamazy-
wania historii, na co wskazują prace The 
essential is no longer visible czy też Area 
of violence. Możliwości interpretacji jest 
wiele, zaś wybrane cytaty podkreślają 
militarny charakter miejsca.

Joanna Kosowska obrała inną strate-
gię. Prezentowane fotografie stanowią 
część większego cyklu pt. O przestrzeni 
militarnej. Podczas tworzenia prac 
artystka dokumentowała pozostałości 
terenów wojskowych w Europie z cza-
sów II wojny światowej. Pejzaż Wału 
Atlantyckiego stanowi istotną część tego 
cyklu. Celowo sięgam po słowo „pejzaż”. 
Artystkę interesuje tu przede wszystkim 
przestrzeń, w tym zaś wypadku pejzaż, 
który poprzez obecność bunkrów uzy-
skuje inny wymiar. W przeciwieństwie 
do utartej ścieżki interpretacyjnej, gdzie 

bunkry postrzegane są jako budowle 
wojenne, w tym przypadku częściowo 
już zniszczone czy raczej pokonane 
przez naturę pomniki, stają się raczej 
elementem przedstawionego krajobrazu 
niż dowodem zbrodni. Niektóre z tych 
zdjęć są tak skomponowane, że trudno 
wychwycić pierwotną funkcję fotogra-
fowanych obiektów. Na pierwszy rzut 
oka obrazy Kosowskiej przypominają 
idylliczne pejzaże Ruisdaela. Dopiero 
po chwili dociera do nas fakt, że ruiny 
uchwycone na obrazie to nie wynik 
pracy romantycznego architekta krajo-
brazu, lecz dokumenty ciemnej karty 
historii minionego wieku. 

W porównaniu z fotografiami 
Kosowskiej prace Ricardo Steina 
odzwierciedlają inną strategię w kon-
frontacji z tematem. Artysta skupił się 
na rzeźbiarskiej formie bunkrów, ob-
serwując je miesiącami na wybrzeżu 
atlantyckim w pobliżu granicy hisz-
pańsko-francuskiej. Stein wyczekiwał 
na bezchmurne niebo, by za pomocą 
niezmąconej niczym jasności uwypuklić 
formę obiektów wojskowych. W odróż-
nieniu od Jetelovej i Kosowskiej artysta 
ten robił zdjęcia od strony oceanu. 
Uchwycone na niemal białym tle bun-
kry sprawiają wrażenie ogromnych 
rzeźb zawieszonych w powietrzu. Ta 
niecodzienna estetyka betonowych 
bloków fascynuje w zaskakujący sposób. 
Poprzez uwypuklenie cielesności stają 
się one mniej groźne. Dochodzi do swo-
istego odczarowania. Znika negatywne 
skojarzenie, powstaje dzieło sztuki. 

Czy bunkry okażą się piramidami 
naszego czasu? Nie wiadomo. Na pewno 
Grass nie jest odosobniony w swoim 
skojarzeniu bunkrów z obiektami sa-
kralnymi, również badający je Virilio 
zauważył:

Cała gama kulturowych 
reminiscencji przyszła mi do 
głowy: starożytne grobowce 
egipskie, grobowce etruskie, 
budowle Azteków…, tak jakby 
były te budowle lekkiej artylerii 
identyczne ze zwyczajami 
pochówku, jakby Organizacja 
Todt nic innego nie miała na 

myśli, tylko to, jak ostatecznie 
zorganizować przestrzeń 
sakralną…3 

Faktem jest, że bunkry najczęściej 
pozostawione są same sobie, na razie nie 
odkryto jeszcze potrzeby ich ochrony. 
Niezaprzeczalnie są symbolem wojny, 
choć artyści dostrzegli już ich magiczny, 
wiejący grozą, a zarazem duchowy wy-
miar.

Iwona Bigos – historyczka sztuki, kul-
turoznawczyni, kuratorka. Dyrektorka 
Gdańskiej Galerii Miejskiej, w której w 2011 
roku przygotowała i zrealizowała wystawę 
Bunkry – mistyczne, barbarzyńskie, 
znudzone

1. Günter Grass, Blaszany bębenek, 
tłum. S. Błaut, wyd. Oskar, Gdańsk 2009, 
s. 364–365.

2. „Wenn ich an die Beweggründe denke, 
die mich vor nun fast zwanzig Jahren zu 
den Bunkern hingezogen hatten, sehe 
ich wohl, dass es sich vor allem um eine 
Intuition und auch um eine Konvergenz 
zwischen der Realität des Bauwerkes 
und derjenigen seines Standortes 
am Meer handelt; eine Konvergenz 
zwischen meiner Aufmerksamkeit für die 
räumlichen Phänomene, die so starke 
Faszination der Küstenstriche und genau 
diesem Standort der zur Weite hin, zur 
Leere hin gelegenen Befestigungsbauten 
der Atlantikwalls”.  
Paul Virilio, Bunkerarcheologie, Passagen 
Verlag, Wien 2011, s. 17 (tłum. I. Bigos).

3. „Eine ganze Reihe kultureller 
Reminiszenzen kam mir in den Sinn: die 
altägyptischen Gräber, die etruskischen 
Gräber, die Bauten der Azteken...., so als 
sei dieses Bauwerk der leichten Artillerie 
mit der Besttaungsriten identisch, als 
hätte die Organisation Todt letzlich nichts 
anders im Sinn gehabt als einen skaralen 
Raum zu organisieren...” 
Op. cit., s. 19 (tłum. I. Bigos).

Ricardo Stein, fotografia, bez tytułu, bez daty 
photograph, untitled, undated
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MYSTICAL  
BARBARIC  
BORED

I W O N A  B I G O S

LANKES: Oh, all right, if you put it that way. This is how I figure it. When this war is 
over – one way or another, it will be over some day – well, then, when the war is over, 
the pillboxes will still be here. These things were made to last. And then my time 
will come. The centuries...(He puts the last cigarette in his pocket.) Maybe you’ve 
got another cigarette, sir? Thank you, sir...the centuries start coming and going, one 
after another like nothing at all. But the pillboxes stay put just like the Pyramids 
stayed put. And one fine day one of those archaeologist fellows comes along. And 
he says to himself: what an artistic void there was between the First and the Seventh 
World Wars! Dull drab concrete; here and there, over a pillbox entrance, you find 
some clumsy amateurish squiggles in the old-home style. And that’s all. Then he 
discovers Dora Five, Six, Seven; he sees my Structural Oblique Formations, and he 
says to himself, Say, take a look at that, very, very interesting, magic, menacing, and 
yet shot through with spirituality. In these works a genius, perhaps the only genius 
of the twentieth century, has expressed himself clearly, resolutely, and for all time. 
I wonder, says our archeologist to himself, I wonder if it’s got a name? A signature 
to tell us who the master was? Well, sir, if you look closely, sir and hold your head on 
a slant, you’ll see, between those Oblique Formations... 
 
BEBRA: My glasses. Help me, Lankes. 
 
LANKES: All right, here’s what it says: Herbert Lankes, anno nineteen hundred and 
forty-four. Title: MYSTICAL, BARBARIC, BORED.1.

BEBRA: You have given our century its name.

Describing the scene of the first meeting 
of Oscar and Lankes during Bebra’s front-
line theatre’s visit to Brittany, Günter Grass 
voices his opinion in the discussion on the 
role of contemporary art in the post-war pe-
riod. He writes The Tin Drum in the 1950s; 
at that time the prototype of the painter 
Herbert Lankes from the book – Herbert 
Zangs, Grass’ colleague from the Academy 
of Fine Arts in Düsseldorf, creates his most 
important works at the edge of collage 
and painting – so-called ‘Verweissungen’ 

(whitening) – which significance to the de-
velopment of German informel art is undeni-
able. It is this progressive and original art-
ist that Günter Grass puts in the role of the 
Atlantic Wall builder, and the object of his 
activity is a bunker.

The above excerpt of the most famous 
book by Günter Grass became my starting 
point in raising the question why and how 
this military object became a space for ar-
tistic activities. An attempt to answer this 

question consists in an exhibition Bunkers – 
mystical, barbaric, bored, where a bunker as 
an architectural artifact becomes a source of 
artistic inspiration.

The Tin Drum was published in 1958. At 
that time Paul Virilio began his research on 
French part of the Atlantic Wall, crowned in 
Paris, in 1975, with an exhibition of his pho-
tos and texts, entitled Bunker Archeology. 
However, what interested Virilio most was 
not a bunker merely as an object but, above 
all, a space that it defines.

When calling to mind the reasons that 
made the bunkers so appealing to me 
almost twenty years ago, I see it clearly 
now as a case of intuition an also as 
a convergence between the reality 
of the structure and the fact of its 
implementation alongside the ocean; 
a convergence between my awareness 
of spatial phenomenon – the strong 
pull of the shores – and their being 
the locus of the works of the ‘Atlantic 
Wall’ (Atlantikwall) facing the open 
sea, pointing into the void.2

The discussion about the existence of 
military space and its meaning for contem-
porary society, initiated by Virilio, is contin-
ued, in more or less literal way, in the works 
of the artists participating in this exhibition: 
Magdalena Jetelová, Joanna Kosowska and 
Ricardo Stein. Each of them chose the sub-
ject of a bunker and interpreted it artistically 
in their own way. And although they all de-
cided to work in the same medium – photog-
raphy – the results of their works are signifi-
cantly different. It turned out that this type 
of building can inspire with its very specific, 
modernist, as a matter of a fact, architecture. 
It can become a place of projections and be-
ginning of a discussion on the absurdity of 
the war phenomenon. It can initiate an ar-
tistic research project about military spaces 
in re. 

Apart from the common theme, what the 
artists had in common was choosing Germany 
– a country from which the bunker engineers 
originated – for a place of a temporary residence.

Magdalena Jetelová comes from Czech 
Republic and lives in Munich and Düssel-
dorf. Joanna Kosowska is Polish and works 
in Bremen, and since recently, also in Berlin. 
Ricardo Stein is a globetrotter, living in Ber-
lin from time to time.

Between 1984–1985 Magdalena Jetelová 
photographed numerous bunkers in Jutland 
along the shores of the North Sea, onto which 
she projected quotations from the mentioned 
book by Virilio, using a laser technique. The 
photo documentation made at that time can 
be seen on lightboxes today. In this way the 
artist immortalized the seasonal artistic ac-
tions, as if she wanted to protect the decay-
ing concrete buildings, exposed to damaging 
activity of sand and sea, against complete 
destruction. Their heavy surfaces served the 
artist as screens on which she presented ab-
stract notions, that at the same time directly 
pointed at the original function of those 
objects and their contemporary symbolics: 
Absolute war becomes theatrality, An empty 
ark, or a little temple minus the cult; An ob-
ject tended to become a subject. Perhaps it 
was also about calling attention to the fact 
that even everlasting concrete cannot con-
quer time.

And that perhaps this decay can remove 
traces of war without simultaneously eras-
ing history, which is pointed out in the works 
‘The essential is no longer visible’ and ‘Area 
of violence’. There are many possible inter-
pretations, and selected quotations empha-
size the military character of that place.

Joanna Kosowska chose a different strat-
egy. Exhibited photographs are a part of 
greater series On Military Space. Creating 
of the works, the artist documented the re-
mains of the European military areas from 
the World War II. The Atlantic Wall’s land-
scape constitutes a crucial element of the se-
ries. I deliberately use the word ‘landscape’. 
Above all, the artist is interested in space, 
and in this example it is a landscape which 
gains a new dimension due to the existence 
of the bunkers. In opposition to the usual 
interpretative strategy where bunkers are 
perceived as military buildings, in this case, 

partially already destroyed – or rather con-
quered by nature – monuments become an 
element of presented landscape rather than 
a crime evidence. Some of these photos are 
composed in a way that it is difficult to pick 
up the original function of depicted objects. 
At the first glance the images by Kosowska 
resemble idyllic landscapes by Ruisdael. It 
takes a while to realize that the ruins in the 
images are not results of a romantic land-
scape architect’s work but documents of the 
last century’s dark page of history.

Compared to the photographs by 
Kosowska, the works by Ricardo Stein reflect 
a different strategy in confrontation with the 
subject. The artist focused on the sculptural 
form of bunkers, observing them for months 
on the Atlantic coast near the Spanish-
French border. Stein waited for a cloudless 
sky to emphasize the form of the military 
buildings with an undisturbed brightness. As 
opposed to Jetelová and Kosowska, the art-
ist took the photographs from the ocean side. 
The bunkers, captured against an almost 
white background give an impression of huge 
sculptures suspended in the air. This unusual 
aesthetics of concrete blocks fascinates in 
a surprising way. Through the emphasis of 
the corporeality they become less threaten-
ing. What takes place is a certain disenchant-
ment. The negative association disappears, 
and a work of art is created.

Will bunkers turn out to be the pyramids 
of our times? Nobody knows. For certain, 
Grass is not alone in associating bunkers 
with sacral objects, also Virilio who studied 
them, noticed:

A complete series of cultural memo-
ries came to mind: the Egyptian mas-
tabas, the Etruscan tombs, the Aztec 
structures... as if this piece of artillery 
fortification could be identified as 
a funeral ceremony, as if the Todt 
Organization could manage only the 
organization of a religious space...3

It is a fact that more often than not, bun-
kers will be left to themselves, the necessity 

to preserve them has not been found yet. 
Undeniably, they are symbols of war, al-
though the artists have already noticed their 
magical, terrifying yet at the same time spiri-
tual, dimension.

Iwona Bigos – art historian, curator, the director 
of Gdańsk City Gallery where she was a curator 
of the exhibition titled: Bunkers: barbaric, 
mystical, bored

1. Günter Grass, The Tin Drum, trans. 
S. Błaut, ed. Oskar, Gdańsk 2009, 
p. 364–365.

2. „Wenn ich an die Beweggründe denke, 
die mich vor nun fast zwanzig Jahren zu 
den Bunkern hingezogen hatten, sehe 
ich wohl, dass es sich vor allem um eine 
Intuition und auch um eine Konvergenz 
zwischen der Realität des Bauwerkes 
und derjenigen seines Standortes 
am Meer handelt; eine Konvergenz 
zwischen meiner Aufmerksamkeit für die 
räumlichen Phänomene, die so starke 
Faszination der Küstenstriche und genau 
diesem Standort der zur Weite hin, zur 
Leere hin gelegenen Befestigungsbauten 
der Atlantikwalls”.  
Paul Virilio, Bunkerarcheologie, Passagen 
Verlag, Vienna 2011, p. 17 (trans. I. Bigos).

3. „Eine ganze Reihe kultureller 
Reminiszenzen kam mir in den Sinn: die 
altägyptischen Gräber, die etruskischen 
Gräber, die Bauten der Azteken...., so als 
sei dieses Bauwerk der leichten Artillerie 
mit der Besttaungsriten identisch, als 
hätte die Organisation Todt letzlich nichts 
anders im Sinn gehabt als einen skaralen 
Raum zu organisieren...” 
Op. cit., p. 19 (trans. I. Bigos).

Joanna Kosowska, Bateria Hanstholm, Jutlandia 2007 
Hanstholm Battery, Jutland 2007
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TRWANIE DORAŹNOŚCI. 
GDY CZAS RELATYWIZUJE 
TO, CO TYMCZASOWE. 
SZEŚĆDZIESIĄT LAT  
KUNSTHALLE 
RECKLINGHAUSEN

H A N S - J Ü R G E N  S C H W A L M

Fakt, że jedno ze źródeł niemieckiej 
sztuki lat pięćdziesiątych XX wieku 
leży w Zagłębiu Ruhry, zaskakuje, 
ponieważ przez długi czas sztuka i kul-
tura ogrywały tam jedynie podrzędną 
rolę. Jeszcze bardziej zagadkowe jest 
to, że owo źródło „wytrysnęło” na 
północnych peryferiach regionu gór-
niczego w Recklinghausen, mieście 
liczącym 120 000 mieszkańców, bez 
dostrzegalnych kulturowych tradycji, 
chociaż dzisiaj określane jest jako „dom 
Festiwalu Teatralnego w Zagłębiu 
Ruhry” [„Ruhrfestpielstadt”] – jednego 
z najstarszych i największych festiwali 
w Europie.

Historia Kunsthalle Recklinghausen 
jest ściśle powiązana z artystyczną 
grupą Junger Western. Po zakończeniu 
II wojny światowej Recklinghausen 
zmierzyło się ze wznowieniem swojej 
działalności kolekcjonerskiej i wysta-
wienniczej. Miejskie muzeum historii lo-
kalnej padło ofiarą ataku powietrznego 
w 1944 roku, a siedem lat wcześniej jego 
niewielka kolekcja sztuki nowoczesnej 
została uznana za „zdegenerowaną”, 
usunięta i zniszczona przez reżim nazi-
stowski. Jednak już w 1947 roku Franz 
Große-Perdekamp, który miał zostać 
później dyrektorem Kunsthalle, zapro-
sił zachodnioniemieckich artystów do 
sensacyjnej wystawy zaprezentowanej 
w dziale spożywczym centrum han-
dlowego; miejscu pustym z powodu 
braku artykułów na sprzedaż. Große- 
-Perdekamp z entuzjazmem odnosił się 
do założeń Bauhausu, z którymi zapo-
znał go przyjaciel z dzieciństwa i wykła-
dowca szkoły, Josef Albers, i zachęcił 
artystów do uformowania grupy. Grupa 
artystyczna Junger Western została  
założona w 1948 roku i poprzez 
swój coraz bardziej abstrakcyjny 
język nadała nowy wyraz podejściu 
do życia w przemysłowym regionie  
Renu i Ruhry. Jej siłą napędową był 
malarz Thomas Grochowiak, który, 
po nagłej śmierci Große-Perdekampa 
w 1952 roku, został dyrektorem 
Kunsthalle Recklinghausen na prawie 
30 lat.

Również w 1948 roku miasto 
Recklinghausen ufundowało Nagrodę 
Junger Western [Kunstpreis Junger 
Western], która początkowo przyznawa-
na była za największe osiągnięcia pod-
czas dorocznych wystaw grupy i jej gości. 
Od 1956 roku otworzyła się na wszyst-
kich artystów z Republiki Federalnej 
Niemiec; w 2011 roku została rozdana 
po raz trzydziesty trzeci. Kalejdoskop 
nazwisk zwycięzców, takich jak: Emil 
Schumacher, Gerhard Richter i – w tym 
roku – Michael Sailstorfer, składa się na 
krótką historię sztuki niemieckiej od 
1945 roku do współczesności. Kolekcja 
Kunsthalle Recklinghausen opiera się 
między innymi na dziełach laureatów 
tej nagrody.

Dzięki Große-Perdekampowi grupa 
Junger Western uzyskała quasi-oficjalny 
status i od 1950 roku objęła w posiada-
nie Kunsthalle – na tamte czasy bardzo 
atrakcyjną przestrzeń ekspozycyjną.

Na początku 1949 roku urząd miasta 
wprowadził plan „adaptacji naziemnego 
bunkra w okolicy stacji kolejowej do 
celów wystawienniczych”; członkowie 
Junger Western namawiali intensywnie 
do realizacji tego bogatego w symbo-
le zamysłu. Jednym z motywów była 
również idea wzbogacenia wspo-
mnianego już Festiwalu Teatralnego 
w Zagłębiu Ruhry o wystawę sztuki. 
Choć pierwotnie miało to być jedynie 
tymczasowe rozwiązanie, to jednak 
niegdysiejszy bunkier jest domem miej-
skiego Kunsthalle do dziś. Początkowo 
budynek miał zostać otwarty wystawą 
Junger Western, ale problemy o charak-
terze logistycznym pokrzyżowały ten 
zamiar. Działalność Kunsthalle zainau-
gurowała więc ekspozycja towarzysząca 
Festiwalowi Teatralnemu z Zagłębia 
Ruhry, trwająca od 21 czerwca do 30 
lipca 1950 roku – wystawa bardzo spek-
takularna, zorganizowana pięć lat po 
wojnie, pt. Niemiecka i francuska sztuka 
współczesna. Spotkanie. Prezentowała 
ona pokolenie przedwojennych arty-
stów (Max Beckmann, Otto Dix, Emil 
Nolde po stronie niemieckiej oraz Marc 
Chagall, Henri Matisse, Pablo Picasso 
po francuskiej), jak również twórców 
współczesnych (Hans Hartung i Pierre 
Soulages). Uczestnictwo w wystawie 
Junger Western umieściło grupę w cen-
trum międzynarodowej uwagi.

Poszukiwanie przestrzeni wysta-
wienniczych trwało bardzo długo. 
Z perspektywy miasta przestrzenie te 
powinny być wykorzystywane zarówno 
w celu prezentacji sztuki, jak również 
jako tradycyjne targi owocami, miej-
sca do wystaw komercyjnych, wystaw 
małych zwierząt itp. W końcu zaintere-
sowano się położonym w pobliżu stacji 
kolejowej bunkrem, który oczekiwał na 
demilitaryzację. Na początku planowa-
no w jego murach utworzenie hotelu, ale 
ten pomysł odrzucono z powodu złych 
doświadczeń innych miast przy tego 
typu przebudowach. Wtedy wysunęła 
swoje żądania położona w sąsiedztwie 
szkoła średnia i zaczęto rozważać 
umiejscowienie na szczycie bunkra sali 
gimnastycznej, która miała być również 
wykorzystywana jako przestrzeń wysta-
wiennicza (hala wystawiennicza miała 
początkowo mieścić się na szczycie, a nie 
wewnątrz budynku). Große-Perdekamp 
musiał zawzięcie protestować, by temu 
zapobiec.

Nasze miasto miało niewiarygodne 
szczęście – pisała prasa w sierpniu roku 
1950 – otrzymania z dnia na dzień prze-
strzeni wystawienniczej. Jeżeli betonowy 
blok nie mieściłby się tak czy inaczej na 
stacji kolejowej, nikomu w mieście nie 
przyszłoby na myśl wybudowanie w tych 
trudnych czasach hali wystawienniczej.

 Miasto jednak wciąż stało przed 
decyzją jak poradzić sobie z demilita-
ryzacją bunkra zgodnie z wymogami 
brytyjskich sił okupacyjnych. Czy 
powinien zostać zdetonowany – pytała 
prasa – a gruz pozostawiony tuż obok 
kolei, zapewne na dekady? Na szczęscie 
zrezygnowano z tych planów i powstał 
wspaniały budynek, którego można nam 

teraz zazdrościć. Jednym pociągnięciem 
wprowadziliśmy go do pierwszej ligi 
niemieckich instytucji sztuki.

Pierwsze plany przewidywały uloko-
wanie strefy wystaw czasowych (to zna-
czy Kunsthalle w ścisłym sensie) na dru-
gim piętrze, którego wysokość wynosić 
miała 5,8 m po usunięciu sufitu. Große-
-Perdekamp i Grochowiak protestowali 
zawzięcie również przeciwko temu po-
mysłowi. Ostatecznie usunięto trzy sufi-
ty i zbudowano dwie sale o powierzchni 
prawie 300 m2 i wysokości 4,1 m; parter 
zachował oryginalną wysokość 2,4 m. 
W pierwotnym założeniu front bunkra 
miał zostać otynkowany i ozdobiony 
dwiema dużymi rzeźbami, na szczęście 
wysokie koszty udaremniły te plany. 

Na parterze schron wyposażono 
w dwa biura: większe (16 m2) było 
jednocześnie kasą biletową i miejskim 
centrum turystycznym. To tam praco-
wał stenotypista, w tym samym czasie 
sprzedając bilety wstępu i katalogi 
oraz pełniąc funkcję stróża. Mniejsze 
pomieszczenie (12 m2) zajmowały biuro 
dyrektora, biblioteka i szatnia w czasie 
wernisaży. 

Z dzisiejszej perspektywy brzmi 
to skromnie, jednak z przestrzenią 
mierzącą trochę mniej niż 900 m2 
Kunsthalle Recklinghausen stanowiło 
prestiżowe centrum wystawiennicze 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX wieku i zapisało się w historii 
spektakularnymi wystawami. Dzięki 
corocznym wystawom sztuki połą-
czonym z Festiwalem Teatralnym 
w Zagłębiu Ruhry tematyczne ekspo-
zycje były w większym lub mniejszym 
stopniu zaplanowane: dzieła sztuki 
europejskiej z najwyższej półki zebrane 
zostały na wystawach o takich tytułach, 
jak: Ludzie i forma naszych czasów, 
Manifestacja europejskiego wspólnego 
stanowiska czy Piękno z ręki, piękno 
z maszyny. Od Tycjana i Rembrandta 
po Cézanne’a, Matisse’a i Van Gogha 
– niewyobrażalne dzisiaj w instytucji 
niespełniającej warunków konserwator-
skich. Jedynie niskie drzwi uniemożli-
wiały wypożyczanie, a potem pozyski-
wanie niektórych prac. Przez długi czas 
dzieła o wysokości większej niż 2,7 m 
nie mogły być wniesione do budynku. 
W 1961 roku Kunsthalle zaprezentowa-
ło sztukę i kulturę europejskich Żydów 
wystawą pod tytułem Synagoga – była to 
pierwsza placówka w Niemczech, która 
tego dokonała od czasu Holokaustu. 
W 1956 roku Kunsthalle zaczęło kolek-
cjonować ikony – znowu jako pierwsze 
w Niemczech – w ten sposób obecnie po-
siada najważniejszą ich kolekcję (poza 
krajami grekokatolickimi); jednocześnie 
powstały też podstawy kolekcji sztuki 
naiwnej, liczącej ponad 900 prac.

Od lat siedemdziesiątych cała po-
wierzchnia Kunsthalle Recklinghausen 
była wykorzystywana: 900 m2 czyni 
z niego obecnie raczej niewielką 
przestrzeń wystawienniczą. W 1979 
roku dobudowany został prosty aneks 
administracyjny, który umożliwił 
między innymi powstanie kawiarni. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad między 

kolejnymi wystawami sukcesywnie 
„patroszyliśmy” sale ekspozycyjne. 
Wszystkie instalacje od lat pięćdzie-
siątych do osiemdziesiątych – ściany 
zapewniające dodatkową przestrzeń do 
powieszenia obrazów, stare biura, ścien-
ne szafki na sprzęt, ukryte pomieszcze-
nia na obiekty z kolekcji – stopniowo 
padały ofiarą młotka i kilofa, przez co 
dzisiaj Kunsthalle stanowi biały sze-
ścian. Trzy bezokienne piętra połączone 
są zwykłymi schodami z jednej strony 
i, od niedawna, windą z drugiej. Panuje 
tu prostota: neonowe światła na suficie 
(rzadko używamy świateł punktowych) 
i szare asfaltowe płytki na podłodze, 
cztery białe ściany na każdym piętrze, 
dwa pomieszczenia z podporowymi ko-
lumnami, jedno bez. Te pomieszczenia 
nie narzucają się, można z nimi zrobić 
prawie wszystko, na wszystko pozwalają. 
Można prezentować tu ikony albo sztu-
kę śmieci.

Każde muzeum jest jak góra lodowa. 
Jedna trzecia to powierzchnia wysta-
wiennicza, dwie trzecie to infrastruktu-
ra. Kunsthalle Recklinghausen jest górą 
lodową stojącą na głowie. Tylko jedna 
trzecia budynku użytkowana jest dla 
infrastruktury instytucji: wszystko, do 
ostatniego kąta, jest wykorzystywane, 
a i tak przestrzeni nie wystarcza. To 
wymusza działania improwizowane, 
kreatywne, ale może też paraliżować. 
Ciągła dodatkowa praca – wieczne skła-
danie rzeczy na nowo, natychmiastowe 
odkładanie wszystkiego na miejsce, 
ponieważ wszystkie wydarzenia specjal-
ne, łącznie z programem edukacyjnym, 
muszą odbywać się w salach wystawien-
niczych – rekompensowana jest entuzja-
zmem artystów wobec budynku.

Zaprzestaliśmy wystaw tematycznych 
w roku 1992. Zamiast tego regularnie 
zapraszamy artystów do pracy z bun-
krem sztuki oraz dla niego, by oddać 
historię jego i okolicy. Jannis Counellis 
zaczął w 1993 roku. Otworzył okna wy-
chodzące na stację kolejową po drugiej 
stronie ulicy, reagując na nią w sposób 
artystyczny jako na reminiscencję 
historii górnictwa – artysta stworzył 
wspaniałe węgielne niebo, dla którego 
sufit musiał zostać przewiercony 150 
razy. Per Kirkeby rok później wszedł 
tu z monumentalną rzeźbą blokowego 
budynku, wywołującą różne skojarze-
nia, również te ze swastyką. W 1995 
roku Tadashi Kawamata wykorzystał 
drewniane wstawki, by umożliwić do-
świadczenie klaustrofobicznej bliskości 
niegdysiejszego bunkra. W roku 2007 
Magdalena Jetelová zatopiła parter 
wodą, a piętro wyżej na olbrzymich pod-
świetlarkach zaprezentowała fotografie 
swoich projekcji na temat bunkrów na 
atlantyckiej linii obrony – wszystkie w 
kompletnej ciemności. W 2008 roku 
Tatsuo Miyajima załadował 15 ton węgla 
na najwyższe piętro, a na szczycie tego 
kopca zainstalował tablicę numeryczną 
z diod LED. On również otworzył okno 
wychodzące na stację kolejową i kie-
rował swoim Pociągiem do Auschwitz 
podczas wystawy Pociąg czasu.

Bunkier sztuki w Recklinghausen 
dzięki swej prostocie, pozwalajacej na 
wszystko i wszystko znoszącej umożliwa 
artystom twórczy radykalizm. Na jego 
historii regularnie skupia się uwaga 
artystów, jego nieukształtowana jakość 
zawsze stanowi inspirację. Tak oto Ayse 
Erkmen na przykład stworzyła dla na-
szej kolekcji swoją Pracę światła i ciepła 
dla ściany ze światłem i ciepłem. Za na-
łożoną drewnianą ścianą można rozróż-
nić okna wybite w ścianach w 1950 roku, 
które od tamtego czasu pozostawały za-
mknięte. Podobnie jest ze znajdujacymi 
się kiedyś pod nimi grzejnikami

Kunsthalle Recklinghausen jest znów 
bardziej „bunkrem” niż mogło być 
w latach pięćdziesiątych. W owym czasie 
w mniejszym lub większym stopniu wy-
korzeniano jego historię jako budynku 
wojennego poprzez utworzenie wielkich 
otworów w ścianach, a potem pokrycie 
go z zewnątrz kolorem jasnoniebieskim. 
Dzisiaj odzyskaliśmy bunkier – po to, by 
nie utracić jego elastycznej płaszczyzny 
odzwierciedlającej kreatywność arty-
styczną. W 2011 roku budynek został 
przebudowany w celu zwiększenia jego 
wydajności energetycznej i dostosowa-
nia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Architekt Franz-Jörg Feja, wnuk Große-
Perdekampa, wykorzystał dostępne fun-
dusze i posunął się poza plany, restau-
rując betonową fasadę budynku tak, że 
nowy asfaltowoszary odcień podkreśla 
jego blokową masywność. Nigdy nie 
mieliśmy tak dużo bunkra – jako historii 
projektowanej w teraźniejszość i jako jej 
oczekiwanej metamorfozy.

Hans-Jürgen Schwalm – historyk sztuki, 
wicedyrektor Kunsthalle Recklinghausen; 
kurator i autor wielu wystaw i artykułów 
z dziedziny sztuki współczesnej 

AN ENDURING 
MAKESHIFT. WHEN 
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A PROVISIONAL 
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H A N S - J Ü R G E N  S C H W A L M

The fact that one of the sources of German 
art of the 1950s is to be found in the Ruhr 
region is surprising, since for a long period 
art and culture only played a subordinate 
role there. It is even more puzzling that this 
source ‘flowed’ on the northern periphery of 
the mining region, in Recklinghausen, a city 
of 120,000 inhabitants without an appreci-
able cultural tradition, though today it calls 
itself the ‘home of the Ruhr Theatre Festival’ 
[‘Ruhrfestspielstadt’] (after the Ruhr Thea-
tre Festival [Ruhrfestspiele], one of the old-
est and at the same time one of the largest 
theatre festivals in Europe, launched in 1947 
by the Confederation of German Trade Un-
ions [Deutscher Gewerkschaftsbund] and the 
city of Recklinghausen).

The history of the Recklinghausen Art 
Exhibition Hall [Kunsthalle Recklinghaus-
en] is closely interwoven with the artist group 
‘young west’ [‘junger westen’]. When the Sec-
ond World War came to an end, Reckling-
hausen was also faced with a complete restart 
of its exhibition and collection work. The 
city’s museum of local history had fallen vic-
tim to an air strike in 1944, and seven years 
previously the small collection of modern art 
had been declared ‘degenerate’, removed and 
destroyed by the Nazi regime. But in 1947 
Franz Große-Perdekamp, later to become 
the director of the Art Exhibition Hall [Kun-
sthalle], already invited West German artists 
to a sensational exhibition that he presented 
on the grocery floor of a department store, 
which was empty because of a lack of goods 
to offer. Große-Perdekamp was enthusiastic 
about Bauhaus ideas, to which his boyhood 
friend Josef Albers, who had been a Bauhaus 
teacher, had introduced him, and encouraged 
the artists to form a group; the artist group 
‘young west’ (after all, this was ‘the far west’ 
of the young Federal Republic of Germany) 
was founded in 1948, and with its increasing 
abstract pictorial language gave modern ex-
pression to the attitude to life in the indus-
trial region on the Rhine and Ruhr Rivers. 
The ‘motor’ of the group was the painter 
Thomas Grochowiak, who, after Große-Per-
dekamp’s sudden death in 1952 was director 
of the Recklinghausen Art Exhibition Hall 
for nearly 30 years.

It was also in 1948 that the City of 
Recklinghausen endowed the ‘young west art 
prize’ [‘Kunstpreis junger westen’] which at 
first was awarded for the best achievements 
at the annual exhibitions of the group and 
its guests. Since 1956 it has been open for all 
artists throughout the Federal Republic of 
Germany, and was awarded for the thirty-
third time in 2011. The kaleidoscope of the 
names of the award winners, among them 
Emil Schumacher, Gerhard Richter and – 
this year – Michael Sailstorfer, amounts to 
a brief history of German art from 1945 to 
this day. Hence, the acquisition of the works 
of the award winners is actually the focus 
of the collection of the Recklinghausen Art 
Exhibition Hall.

Thanks to Große-Perdekamp, the ‘young 
west’ group attained a quasi-official status, 
and from 1950 on it had the Art Exhibition 
Hall, an absolutely attractive exhibition  
venue for the time. 

At the beginning of 1949, the city council 
adopted the plan ‘to adapt the above-ground 
bunker near the train station for exhibition 
purposes’; the young westerners had can-
vassed intensively for this symbol-laden idea. 
Among the motives was the idea to supple-
ment the already mentioned Ruhr Theatre 
Festival with art exhibitions. Though it was 
at first intended as a provisional arrangement 
until a larger solution became possible thanks 
to increasing prosperity, the former bunker is 

home to the municipal Art Exhibition Hall 
to this day: an enduring makeshift. It was 
initially intended to open the building with 
a ‘young west’ exhibition, but scheduling dif-
ficulties thwarted the plan. Hence, the start 
was made with the first art exhibition of the 
Ruhr Theatre Festival from 21st June until 
30th July 1950 – a spectacular one, five years 
after the end of the war: German and French 
Contemporary Art – An Encounter. It pre-
sented artists of the pre-war generation such 
as Beckmann, Dix and Nolde on the German 
side, Chagall, Matisse and Picasso on the 
French side, but also contemporaries such as 
Hans Hartung and Pierre Soulages. The par-
ticipation of the ‘young west’ group placed it 
in the international limelight.

The search for exhibition spaces had gone 
on for a long time. According to the city’s 
outlook, these spaces were supposed to be 
used not only for art exhibitions, but also 
for the traditional fruit fair, for commercial 
exhibitions, small-animal shows and the like. 
All of a sudden, the bunker at the train sta-
tion, which was waiting to be demilitarised, 
came into the field of vision of all who were 
searching. At first it was planned to erect 
a hotel in the walls, but this idea was rejected 
because of the bad experience that other cit-
ies had had with such hotel conversions. Then 
the neighbouring secondary school made its 
claim, and a gymnasium, which was also in-
tended to be used as an exhibition hall, was 
considered for construction on top of the 
bunker (just as the idea was at first an exhibi-
tion hall on top of and not in the building). 
Große-Perdekamp had to protest vehement-
ly to prevent that. 

‘Our city had incredible good fortune,’ 
wrote the press in August 1950, ‘to get an 
art exhibition hall overnight. If the concrete 
block had not already been at the train sta-
tion, it would not have occurred to anyone 
at city hall to build an art exhibition hall in 
these difficult times.’ However, the city still 
faced the decision how to deal with the de-
militarisation of the bunker as demanded by 
the British occupying power. ‘Should it be 
detonated,’ asked the press, ‘and the rubble 
left lying near the train station, perhaps for 
decades?’ And thus arose, as the press finally 
exulted, ‘a splendid building for which we 
can be envied now that we have moved with 
one stroke into the front row of the German 
art institutes.’

The first plans envisaged accommodating 
the area for temporary exhibitions, that is, 
the art exhibition hall in the strict sense, in 
the second floor with a height of 5.80 metres 
after removal of a ceiling. Große-Perdekamp 
and Grochowiak protested vociferously 
against this plan, too, so that in the end three 
ceilings were removed and two halls of al-
most 300 square metres and 4.10 metres in 
height were built. However, the ground floor 
retained its original height of 2.40 metres. 
Incidentally, the front side of the bunker was 
supposed to be plastered and adorned with 
two large sculptures. Thankfully, the costs 
would have been too high, thwarting the 
intention.

On the ground floor, two offices were fur-
nished: The larger one (16 square metres) 
was at the same time the ticket office and the 
office of the city’s tourist office. This is where 
a stenotypist worked; at the same time she 
sold admittance tickets and catalogues, and 
was also employed as a watchperson. The 
smaller room (12 square metres) was used 
as the director’s office, as a library and as 
a wardrobe during opening celebrations. 

From today’s perspective, that sounds 
small and modest, but with an area just under 

Bunkier przy stacji kolejowej w Recklinghausen, 
kwiecień 1940, autor zdjęcia nieznany 
Bunker at Recklinghausen’s Main Station, April 1949, 
photographer unknown 

Wystawa Jannis Kounellis · Lineare Noturno (02.05–11.07.1993), trzecie piętro (fot. F. Ullrich) 
Exhibition Jannis Kounellis · Lineare Noturno (02.05–11.07.1993), third floor (photo: F. Ullrich)

Otwarcie wystawy Niemiecka i francuska sztuka współczesna. Spotkanie (21.06–30.07.1950), autor zdjęcia nieznany 
Opening of the exhibition German and French Contemporary Art. An Encounter (21.06–30.07.1950), photographer unknown 
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DEWIACJE. 
KOLEKCJA BOROSA 
W BERLINIE 

J E N S  C A S P E R

Dawny schron przeciwlotniczy 
z czasów II wojny światowej w centrum 
Berlina mieści w sobie dzisiaj przestrze-
nie wystawiennicze Kolekcji Borosa, 
prywatnej kolekcji dzieł sztuki współ-
czesnej. Schron, wpisany na listę chro-
nionych zabytków historycznych, został 
przebudowany w latach 2003–2008. By 
historia budynku się nie zatarła, zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz zachowa-
no wiele historycznych śladów i struktur. 
Stąd powstałe pomieszczenia nie mają 
nic wspólnego z białymi sześcianami, 
a jako przestrzenie wystawiennicze 
odstają od wszelkich norm i standardów.

Schron został wzniesiony w 1942 roku 
w czasie II wojny światowej na zbiegu 
ulic w mieszkaniowej dzielnicy Berlin- 
-Mitte – dystrykcie centralnym – dla nie-
mieckich kolei Deutsche Reichsbahn. 
Budynek należa ł do Bahnhof 
Friedrichstrasse – stacji kolejowej dwie 
przecznice dalej. Pierwotnie miał być 
wybudowany na trójkątnym obszarze 
między koleją, Friedrichstrasse i rzeką 
Sprewą, gdzie ponad dwadzieścia lat 
wcześniej Mies van der Rohe zaprojek-
tował swój rewolucyjny szklany drapacz 
chmur. Jednak te tereny nie były w sta-
nie udźwignąć zaplanowanej masy, zaś 
teren przy Reinhardtstrasse był wolny: 
domy na parceli zostały zbombardowa-
ne podczas wcześniejszych nalotów.

Pomysłodawcą schronu był architekt 
Karl Bonatz, młodszy brat bardziej zna-
nego Paula Bonatza, również architekta. 
Urodzony w Alzacji Karl, majac 44 lata, 
przyjechał do Berlina; był rok 1929. 
Trzynaście lat później został wyklu-
czony ze Stowarzyszenia Architektów 
Rzeszy (Reichsarchitektenkammer) 
z powodu małżeństwa z pół-Żydówką. 
Rozwiódł się z nią i w czasie wojny 
otrzymał tytuł Oberbunkerbaurat1 
(głównego rządowego oficera do spraw 
budowy bunkrów), a po wojnie został 
nawet Dyrektorem Departamentu 
Budownictwa i Mieszkalnictwa Senatu 
Berlina.

Projekt bunkra, bazujący na typologii 
opracowanej przez Bonatza, pozwa-
lał na ochronę do 2500 osób podczas 
alianckich nalotów. Jego struktura, 
podobnie jak cztery identyczne fasady, 
zainspirowana została architekturą 
palladiańską, sytuowaną na planie kwa-
dratu i cechującą się symetrią. Osiem 
wejść (po dwa z każdej strony budynku) 
połączonych było z ośmioma zewnętrz-
nymi schodami, splecionymi niczym 
podwójne spirale, co umożliwiało oso-
bom szukającym schronienia najszybsze 
wejście do bunkra. Ludzie gromadzili 

się na pięciu bezokiennych piętrach. 
Zewnętrzne ściany o grubości 1,8 m 
i dach o grubości 3 m okrywały wnętrze 
jak łupina orzecha.

Podobny schron, oparty na takich 
samych planach typologicznych, zo-
stał wzniesiony obok stacji kolejowej 
Berlin Schlesischer Bahnhof, obecnie 
Ostbahnhof, jednak został on rozebrany 
już pięć lat po jego powstaniu, w 1947 
roku. Nie do końca wiadomo, dlaczego 
bunkier przy Reinhardtstrasse nie zo-
stał zburzony po wojnie jak wiele innych 
zbudowanych przy trakcie. Najpraw-
dopodobniej uchroniło go przed tym 
bezpośrednie sąsiedztwo budynków 
mieszkalnych.

Powojenny Berlin był podzielony na 
cztery alianckie sektory. Mitte stało się 
częścią Sektora Sowieckiego, później-
szego Berlina Wschodniego – stolicy 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
(NRD). W pierwszych latach po wojnie 
budynek schronu wykorzystywany był 
przez Sowiecką Armię Czerwoną jako 
więzienie dla nazistów.

Przez stosunkowo stabilną, „natu-
ralnie” chłodną temperaturę panującą 
wewnątrz bunkier służył także za miej-
sce przechowywania owoców i warzyw. 
Dodane zostały aneksy, platformy zała-
dunkowe i winda, zburzono wewnętrzne 
ściany. Do upadku Muru Berlińskiego 
w 1989 roku budynek nazywano 
„Bananowym Bunkrem”. 

Po ponownym zjednoczeniu Niemiec 
bunkier został odkryty przez scenę 
techno i fetish jako miejsce imprez. 
Hardcore Gaber (rodzaj muzyki), 150 
do 180 uderzeń na minutę w ciemnych, 
dusznych pomieszczeniach bez okien, 
sztuczna mgła i światła stroboskopowe, 
kondensacja potu tańczących spływają-
cego ze ścian. „Bunkier” uważany był 
za jeden z najmocniejszych klubów na 
świecie. Imprezy S/M i fetish odbywały 
się, dopóki klub nie został zamknięty 
przez lokalne władze w połowie lat dzie-
więćdziesiątych. Przez lata budynek był 
niewykorzystywany, a jego właściciele 
często się zmieniali.

W 2003 roku Christian Boros zakupił 
bunkier w celu adaptacji budynku do 
pełnienia funkcji wystawienniczych (jest 
właścicielem dużej kolekcji sztuki) oraz 
mieszkaniowych (berliński apartament). 
Urodzony w Zabrzu Boros przybył do 
Berlina z Wuppertal w Zachodnich 
Niemczech. Kolekcjonować sztukę 
współczesną zaczął w wieku 18 lat. 
Przez lata jego kolekcja się rozrastała, 
nigdy jednak nie znaleziono odpowied-
niej przestrzeni, by zaprezentować ją 
publicznie. Jedynie od czasu do czasu 

część kolekcji wypożyczana była przez 
muzea i tam pokazywana. Większość 
dzieł sztuki trzymano w domu lub w ma-
gazynach. 

Planowanie oraz przebudowa schro-
nu trwały pięć lat. Dodane po wojnie 
ścianki, aneksy, platformy załadunkowe 
i winda zostały zlikwidowane. Aby 
umożliwić wejście do planowanego 
apartamentu na dachu, należało przero-
bić i przebić się przez dach: 150 metrów 
sześciennych betonu musiało zostać 
wyciętych z płyty dachowej. Spadzista 
wylewka, pokrywająca bunkier na gru-
bość 1 metra, musiała zostać usunięta, 
dodatkowo dokonano „kształtowania 
krajobrazu”, sadząc drzewa i budując 
basen. Do wykonania tych prac wcią-
gnięto na dach kilka gąsienic, z których 
część ważyła ponad 20 ton metrycznych. 
Hałas i wibracje ciągnęły się przez mie-
siące. Wychodząc z podziemnego metra 
mniej więcej sto metrów dalej, można 
było usłyszeć, czy prace remontowe 
są właśnie przeprowadzane. Mimo że 
okolica bunkra była już wtedy dosyć 
zamożna, nikt nie narzekał na hałas.

Zastane przestrzenie mierzyły od 
2 do 2,3 m wysokości, czyli niewystar-
czająco do wystawiania prac o więk-
szych formatach. Z monolitycznego 
betonowego budynku należało usunąć 
sufity, jednak wyliczenia inżynierów, 
wykonane oczywiście według norm 
niemieckich, były zaskakujące: budynek 
wymagał dodatkowego wzmocnienia, by 
częściowe usunięcie sufitów było możli-
we. Aby uzyskać pewność co do pomia-
rów, zamówiono testy na miejscu, które 
wykazały, że ich częściowe usunięcie 
nie stanowiłoby problemu. Zatrudnieni 
inżynierowie kontynuowali jednak 
testy, chcieli bowiem ustalić ostateczną 
wytrzymałość na obciążenie sufitów... 
Pomiary musiały zostać przerwane, jako 
że to sprzęt testujący, a nie sufity, mogły 
nie wytrzymać. 

Sufity zostały częściowo rozebrane 
przez odpiłowanie przy wykorzystaniu 
diamentowej technologii cięcia, a na-
stępnie rozbite na kawałki i usunięte 
ręcznie. Liczba pomieszczeń zmniej-
szyła się ze 120 do 80. Stworzono serię 
różnych modeli kontroli interwencji 
w budynku: fizyczne modele z kartonu 
w różnych skalach oraz cyfrowe, wir-
tualne wizualizacje. Niektóre z modeli 
nie pokazywały nic poza interwencjami, 
inne prezentowały faktyczną fizyczną 
strukturę budynku. Jednak zburzenie 
pierwszego sufitu zmieniło nasze całko-
wite doświadczenie przestrzeni, a tym 
samym nasz sposób postrzegania, co 
należy zrobić dalej. Decyzje dotyczące 
struktury trzeba było korygować na 
miejscu, a potem testować w biurze. 
Nielinearny proces projektowania, 
oparty na doświadczeniu 1:1, trwał do 
ostatecznego zakończenia przebudowy, 
nawet podczas wykonywania konstruk-
cji apartamentu na dachu.

Powstała nieprzerwana przestrzeń, 
ciągnąca się przez cały budynek. 
Architekci 

połączyli klaustrofobiczne 
pomieszczenia, by utworzyć atria, 
stworzono kąty widzialności, 

zrobiono przestrzeń dla 
dużych rzeźb, a wąskie cele 
przekształcono w bogaty labirynt 
pokojów, przenikających się, 
wpadających i otwierających na 
siebie niczym we wczesnej willi 
Le Corbusiera. Casper dokonał 
dosłownej dekonstrukcji bunkra: 
rozłożył, rozebrał, uczynił 
bardziej otwartym i żartobliwym, 
wynalazł zmyślny, ruchomy system 
tworzenia pomieszczeń przez ich 
zabranie 2. 

W czasach NRD ślady II wojny 
światowej, takie jak dziury po kulach, 
charakteryzowały fasady całej wschod-
niej części miasta, jako że większość 
zabudowań nie została odnowiona po 
wojnie. W Mitte zaledwie dziesięć lat po 
zjednoczeniu Niemiec większość z tych 
śladów już nie istniała. Fasady pokryte 
zostały izolacją, gipsem i nową farbą. 
Znikły wszystkie dziury po kulach, tak 
jakby wojny nigdy nie było.

Aby utrzymać pierwotny surowy cha-
rakter budynku bunkra, zdecydowano 
się nie przykrywać jego fasad. Nie poło-
żono żadnej izolacji cieplnej ani wylew-
ki. Ściany zewnętrzne zostały po prostu 
oczyszczone i odnowione. Podobną 
strategię zastosowano w środku budyn-
ku. Przestrzenie wystawiennicze nie 
posiadają izolacji cieplnej. Istnieje jedy-
nie minimalny system grzewczy, nie ma 
klimatyzacji. Wnętrze nie spełnia zatem 
ogólnych standardów przestrzeni wysta-
wienniczych, dyktowanych zazwyczaj 
przez firmy ubezpieczeniowe.

Architektura white cube polega na 
eliminacji detali i idealnym wykończe-
niu. Chcieliśmy potraktować bunkier 
inaczej. Ściany zostały oczyszczone 
i jedynie otynkowane oraz/lub pomalo-
wane w miejscach, gdzie podstawa do-
minowałaby nad przyszłymi wystawami. 
Za decyzją, co otynkować i pomalować 
na biało, nie stał żaden abstrakcyjny 
matematyczny algorytm. Tynk i farba 
nakładane były według zastanych wa-
runków przestrzennych.

Ślady użytkowania budynku jako 
schronu zostały zachowane, tak jak 
i jego późniejsze funkcje. Zachowano 
instalacje i wyposażenie, jak drzwi czy 
pozostałości po wcześniejszym systemie 
klimatyzacji, i jeżeli było to możliwe, 
naprawiono te, które tego wymagały. 
Namalowane krzyże, logo Klubu można 
znaleźć w całym budynku. Drewniane 
kołki, pozostałości po rurach odprowa-
dzających wodę w betonie i w wylewce 
mówią o wcześniejszym przeznaczeniu 
pomieszczeń.

Oryginalny budynek został wzniesio-
ny w nienormalnych warunkach przez 
przymusowych robotników. Nadanie 
mu obecnego kształtu wymagało także 
wielokrotnego odejścia od regulamino-
wych standardów. Mimo że struktura 
została zupełnie otwarta, pozyskane 
nowe pomieszczenia są raczej niewielkie 
i przestrzennie złożone w porównaniu 
do typowych sal wystawienniczych. 
Pierwsza wystawa, otwarta w roku 2008, 
skupiała się na rzeźbach, świetlnych 
i przestrzennych instalacjach [room in-
stallations] oraz działaniach performa-
tywnych. Żadnych obrazów, prac na pa-
pierze – nie wiadomo było bowiem, jaki 
klimat będzie panował w przestrzeni po 
przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych. 
Wszystkie działania wystawiennicze 
wymagały odwagi zleceniodawcy i stale 
zmuszały architektów do porzucenia 
standardowych ścieżek.

Do roku 2008 Boros i jego żona 
Karen Lohmann zgromadzili około 400 
prac takich artystów, jak Damien Hirst, 
Olafur Eliasson, Elizabeth Peyton, 
Wolfgang Tillmans, Anselm Reyle, 
Manfred Pernice, Tobias Rehberger, 
John Bock, Wilhelm Sasnal i Michel 
Majerus. Właściciele Kolekcji przyjaź-
nią się z większością autorów, dlatego 
wspólnie z nimi przechadzali się po 
bunkrze i decydowali, które przestrze-
nie najlepiej przyjęłyby dzieła.

Większość prac została zaaranżowana 
i zainstalowana przez samych artystów. 

Każda praca prowadziła 
indywidualną negocjację 
z tą trudną do opanowania 
przestrzenią, i w ten sposób każdy 
artysta stworzył in situ nowe 
rozwiązania instalacyjne dla 
swojej pracy 3. 

W bunkrze oglądać można na przy-
kład Zeittraum no. 7 (2004) niemieckiej 
artystki Katji Strunz. Przed zakupem 
do kolekcji dzieło eksponowane było 
w pozycji mniej więcej horyzontalnej na 
wielkiej ścianie w typowych przestrze-
niach wystawienniczych, i mogło być 
ogarnięte wzrokiem w całości w ciągu 
sekundy. Obecnie praca znajduje się 
w jednej z najbardziej złożonych prze-
strzeni bunkra, zajmując 4 piętra i nie-
zliczone ściany. 

Praca i przestrzeń przenikają się 
w sposób tak komplementarny, 
że ma się poczucie, iż zostały one 
stworzone dla siebie 4. 

Nie istnieje punkt widzenia, który 
pozwoliłby na całościowe spojrzenie 
na pracę w jednym momencie. Trzeba 
przejść przez wystawę, piętro po piętrze, 
by mieć na nią ogląd.

Polska artystka Monika Sosnowska 
przerobiła i zaadaptowała swoją czarną 
emaliową instalację z drewna Bez tytułu 
(2008) 

do tego wyjątkowego 
przestrzennego environmentu. 
Zakupiona jako >>obiekt 
o ostrych krawędziach, który łączy 
przestrzenie<<, przelatuje przez 
parter jak piorun 5. 

Praca Tobiasa Rehbergera Arroyo 
Grande 30.04.02-11.08.02 (2002) to 
labirynt wielokolorowych pasków 
Velcro, porcelanowych gniazdek, ka-
bli i żarówek o różnych rozmiarach, 
generujących kalifornijskie warunki 
świetlne. Podobne instalacje Rehbegera 
prezentowane na innych wystawach są 
równie ekspansywne, jednak zazwy-
czaj się je okrąża. Przechodząc przez 
Kolekcję Borosa, trzeba wkroczyć 
w Arroyo Grande i przejść przez pracę. 
To zupełnie inne, bardzo intensywne 
doświadczenie.

Christian Boros i Karen Lohmann 
razem z dziećmi zamieszkują teraz apar-
tament na szczycie bunkra. W 2004 roku 
wystosowano pozwolenie na budowę 
w tym miejscu domu jednorodzinnego 
z wielką nadziemną piwnicą. 

Dom na dachu bunkra i wydobyty 
krajobraz ekspozycyjny są 
wyjątkową formą tego, co 
w teorii architektury nazywa się 
nałożeniem – konwersją nie tylko 
przestrzenną, ale też ideologiczną, 
triumfem amerykańskiego 
modernizmu nad teatralnym 
grzmieniem nazistowskiej 
architektury – bungalowa – 
i wolnego rozplanowania nad 
bunkrem6. 

Pierwotne pozwolenie na budowę 
i oddzielenie mieszkania od bunkra 
w pewien sposób sugerują, że rozdzie-
lenie życia prywatnego kolekcjonera 
i jego kolekcji jest możliwe. Nie jest. 
Mieszkanie na szczycie budynku rów-
nież zawiera przestrzenie wystawienni-
cze, w których rodzina Borosa zamiesz-
kuje. Nawet w łazienkach znajdują się 
dzieła sztuki. Ekspozycja w bunkrze 
dostępna jest dla każdego; oprowadza-
nie po budynku odbywa się co weekend, 
jednak mieszkanie stanowi zamkniętą 
przed zwiedzającymi strefę prywat-
ną. Z powodu wielkiej popularności 
miejsca należy pamiętać o dokonaniu  
rezerwacji.

Jens Casper – architekt, wykładowca, 
profesor wizytujący na brandenburskiej 
Politechnice w Cottbus
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Wykonanie realizacji adaptacji bunkra 
Architektura: Realarchitektur, Jens Casper 
z Petrą Petersson i Andrew Strickland 
Zespół: Wolfgang List, Bernadette Krejs, 
Karin Maria Derix, Dorina Siewert 
Inżynierowie strukturalni: Ingenieurbüro 
Herbert Fink, Christian Bergholz, Berlin
Kosztorysant Budowlany: A+O Berlin
MEP: Rentschler i Riedesser, Berlin 
Landscaping: bbz Landschaftsarchitekten, 
Timo Herrmann, Berlin
Kierownictwo Budowy: Thomas Heesing, 
Berlin

900 square metres, the Recklinghausen Art 
Exhibition Hall was a prestigious exhibition 
centre in the 1950s and 60s, and made his-
tory with spectacular exhibitions. With the 
annual art exhibitions in conjunction with 
the Ruhr Theatre Festival, the thematic ex-
hibitions were more or less invented: top-
level works of European art were brought 
together under titles such as Man and Form 
in our Times, Manifestations of European 
Common Ground and Beauty from the 
Hand, Beauty from the Machine: from Titian 
and Rembrandt to Cézanne, Matisse and 
Van Gogh – unimaginable today for an insti-
tute that does not meet conservation stand-
ards. Only the low door heights thwarted  
some borrowing, later also acquisitions; for 
a long time, sizes above 2.70 metres could not 
be brought into the building. In 1961, the Art 
Exhibition Hall presented the art and culture 
of European Jewry under the title Synagoga – 
the first exhibition venue in Germany to do so 
after the Holocaust. In 1956 the Hall began 
to collect Icons – again the first exhibition 
venue to do so in Germany – so that it now 
has the most important Icon collection out-
side of the Orthodox countries; at the same 
time, the foundation was laid for a collection 
of naïve art, which now comprises more than 
900 works.

Since the 1970s, the Art Exhibition Hall 
of Recklinghausen has been overtaken on all 
sides; with its 900 square metres it is today 
a rather small exhibition venue. In 1979 a sim-
ple annex was built for administration, reliev-
ing the space limitations and making a cafete-
ria possible. In the past two decades we have 
successively ‘gutted’ the exhibition rooms, al-
ways between two exhibitions and at our own 
initiative. All installations from the 1950s to 
the 80s – walls with additional hanging space, 
the old offices, wall closets for materials, con-
cealed rooms for collection items – gradually 
fell victim to hammer and pick so that the Art 
Exhibition Hall is today a white-cube build-
ing: three windowless floors linked by a sim-
ple stairwell on the one side and recently a lift 
on the other. Everything is simple: neon light 
on the ceiling (we rarely use spotlights) and 
grey asphalt tiles on the floor, four white walls 
on every storey, two rooms with load-bearing 
columns, one without. These are rooms that 
do not impose themselves, with which almost 
anything can be done and conversely which 
permit everything. Icons can be presented 
just as well as trash art.

A museum is like an iceberg. One-third is 
exhibition surface, two-thirds for infrastruc-
ture. The Recklinghausen Art Exhibition 
Hall is an iceberg standing on its head. Only 
one-third of the building is used for museum 
infrastructure: Everything is exhausted to 
the last corner, and it is still too small. That 
compels improvised work, creativity, but it 
can also paralyse. The constant extra work – 
always assembling things anew, immediately 
putting things away because all special events, 
including the educational programme, has to 
take place in the exhibition rooms – is com-
pensated simply by the artists’ enthusiasm for 
the building. 

We discontinued thematic exhibitions in 
1992. Instead, we regularly request artists to 
work with and for the art bunker, to reflect 
its and the region’s history. Jannis Kounellis 
started in 1993. He opened the windows to 
the train station on the other side of the street, 
reacting to it artistically; as a reminiscence of 
the history of mining he created a wonderful 
coal sky for which, however, the ceiling had 
to be drilled 150 times. Per Kirkeby followed 
one year later with a monumental building-
block sculpture that was open to associations 
and was nonetheless reminiscent of the form 
of the swastika. In 1995, Tadashi Kawamata 
used wooden inserts to make it possible to ex-
perience the claustrophobic closeness of the 
former bunker. In 2007, Magdalena Jetelová 
flooded the ground floor with water and pre-
sented in huge light boxes on the next floor 
photographs of her projections on bunkers 
of the Atlantic defence line – all in complete 
darkness. Or 2008: Tatsuo Miyajima had 15 
tonnes of coal loaded into the top floor, and 
inserted his LED number displays into this 
heap. He, too, opened the window to the 
train station and ran his ‘Time Train’ on the 
ground floor: Time Train to Auschwitz.

The Recklinghausen art bunker provokes 
great artistic radicalism with its simplicity, 
which permits everything and endures every-
thing. Its history is regularly the focus of 
artistic attention, its unshaped quality is al-
ways an inspiration. Thus, Ayse Erkmen, for 
example, created her Work of light and heat 
for a wall with light and heat for our collec-
tion. Behind the superimposed wooden wall 
the windows that were blasted into the walls 
in 1950 and have since been closed can be 
recognised, as can the heaters that used to be 
under them.

Today,the Recklinghausen Art Exhibition 
Hall is again more of a ‘bunker’ than it could 
have been in the 1950s. In 1950 it more or 
less eradicated its history as a war building 
with large wall openings, later with light blue 
exterior painting. Today, we have recaptured 
the bunker – so as not to lose it as a flexible 
surface for reflecting artistic creativity. In 
2011, the building was converted to be energy 
efficient and handicapped accessible. The ar-
chitect Franz-Jörg Feja, a grandson of Große- 
-Perdekamp, used the available financing 
skilfully, and went beyond the plans by hav-
ing the concrete façade of the building re-
stored so that the new asphalt-grey painting 
emphasises its block-like bulkiness. We have 
never had so much bunker – as history pro-
jecting into the present and as history’s for-
ward-looking metamorphosis.

Hans-Jürgen Schwalm – art historian, deputy 
director of Kunsthalle Recklinghausen; curator 
and author of many exhibitions and articles on 
contemporary art

Widok bunkra Borosa z zewnątrz, fot.: © NOSHE, zdjęcie pochodzi ze strony Kolekcji Borosa: www.sammlung-boros.de 
Boros bunker seen from the outside, photo: © NOSHE, Photo courtesy of the Boros Collection website: www.sammlung-boros.de
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An enduring makeshift…

Christian Boros, fot.: © NOSHE, zdjęcie pochodzi ze 
strony Kolekcji Borosa: www.sammlung-boros.de  
photo: © NOSHE, photo courtesy of the Boros 
Collection website: www.sammlung-boros.de
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Monika Sosnowska, untitled, 2005, fot.: © NOSHE zdjęcie pochodzi ze strony Kolekcji Borosa: www.sammlung-boros.de 
Untitled, 2005, photo: © NOSHE, photo courtesy of the Boros Collection website: www.sammlung-boros.de

Santiago Sierra, Konstrukcja i instalacja form pokrytych smołą o wymiarach 75×75×800 cm, z przeznaczeniem do dwóch pomieszczeń, 2002, fot.: © NOSHE zdjęcie pochodzi ze strony Kolekcji Borosa: www.sammlung-boros.de 
Construction and installation of tar-coated forms of 75×75×800 cm organized in two spaces, 2002, photo: © NOSHE, photo courtesy of the Boros Collection website: www.sammlung-boros.de
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MIESZANKA  
WYBUCHOWA

Ł U K A S Z  W O J C I E C H O W S K I

Dziś budynek Muzeum Współczes-
nego Wrocław stoi przy placu Strzegom-
skim niczym monumentalny pomnik. 
Autonomiczny, niemal abstrakcyjny ba-
stion w pustce wytworzonej przez trój-
pasmowe ulice i niezagospodarowane 
działki dokoła. Poza nazwą nie ma śladu 
po placu Strzegomskim – zastąpiły go: 
ruchliwe skrzyżowanie, przejścia pod-
ziemne i stacja benzynowa. Pierwotny 
kontekst schronu zniknął. Teraz wzdłuż 
ulicy Legnickiej rozciągają się bloko-
wiska, a samochody rozpędzają się tu 
nawet do setki.

Armia Czerwona otoczyła Twierdzę 
Wrocław na początku lutego 1945 roku. 
Podczas ataku najbardziej ucierpiały ob-
szary położone w południowej i zachod-
niej części miasta. Paradoksalnie miasto 
zniszczono już po tym, jak w Jałcie 
narysowano nowe granice w Europie 
Centralnej i Wrocław przypadł Polsce 
(konferencja jałtańska zakończyła się 11 
lutego, dopiero 4 dni później oddziały 
radzieckie zostały zmuszone do ataku 
na miasto). Fanatyczny upór nazistow-
skich dowódców Twierdzy doprowadził 
do zniszczenia Wrocławia w ponad 80 
procentach. 

Ale nie tylko radzieckie pociski 
zniszczyły Wrocław. Duże straty mia-
sto poniosło podczas przygotowań do 
obrony. Naziści wysadzali np. budynki 
narożne, próbując zablokować w ten 
sposób skrzyżowania przed sowieckimi 
czołgami. Niszczono wieże jako punkty 
orientacyjne dla lotnictwa. 

Jednym z największych paradoksów 
tej bitwy była decyzja o utworzeniu 
lotniska w centrum Wrocławia. Pas 
startowy szerokości 300 m miał biec 
od mostu Grunwaldzkiego do mostu 
Szczytnickiego. Był to desperacki ruch, 
mający na celu umożliwienie lądowa-
nia samolotom z zaopatrzeniem dla 
broniących się. Jednak żaden masywny 
transportowiec JU-52 ani drewniany 
szybowiec typu DFS 230 nie zdołał tu 
wylądować. Według miejskiej legendy 
odleciała stąd tylko jedna maszyna – 
mały Storch z uciekającym komendan-
tem Twierdzy. 

Aby utworzyć pas startowy, zniszczo-
no wiele niedawno ukończonych budyn-
ków, jak Archiwum Miejskie, którego 
zbiory spalono na miejscu. Zburzono 
neogotycki kościół Marcina Lutra. 
Ścięto pylony mostu Grunwaldzkiego, 
aby nie zahaczały o nie samoloty. Przy 
morderczej pracy zginęło kilkanaście 
tysięcy robotników przymusowych, 
także Niemców. Straty w ludziach po-
większały się w wyniku nieustannych 
ataków radzieckich Kukuruźników, 
których zadaniem było powstrzymanie 
tej budowy.

Schron Strzegomski jako jeden z nie-
wielu budynków wzdłuż ulicy Legnickiej 
nie został zniszczony przez ogień arty-
leryjski. Czerwonoarmiści postępowali 
od zachodu, ponieważ wcześniej zdobyli 
strategiczne małe lotnisko na Gądowie. 
Cała dzielnica wokół bunkra została 
niemal zrównana z ziemią. Stojący obok 
kościół zniszczyli wycofujący się naziści. 

Plac Strzegomski nie był kiedyś je-
dynie skrzyżowaniem dróg. Przy jego 
wschodniej pierzei znajdował się zielony 
teren z małą architekturą. Wzdłuż zbie-
gających się ulic ciągnęły się kamienice 
i budynki przemysłowe. Nad całością 
górowały wieże kościoła św. Pawła 
z przedpolem w postaci zielonego skwe-
ru, na którym teraz stoi schron. 

Budynek jest największym z czte-
rech zbudowanych w tamtym okresie 
w Breslau naziemnych schronów obrony 
przeciwlotniczej, zaprojektowanych 
przez Richarda Konwiarza – ambitnego 
architekta niemieckiego pracującego 
od 1909 roku w biurze radcy budow-
lanego miasta Maksa Berga. W 1933 
roku, w obliczu przyjętej w Niemczech 
ustawy o czystości rasowej, Konwiarz 
mógł stracić prawo wykonywania za-
wodu ze względu na nazwisko. W tym 
czasie spotkało to Poelziga, Scharouna, 
Gropiusa i innych. Konwiarz podpisał 
jednak wiernopoddańczy list do Adolfa 
Hitlera, co uchroniło go przed losem 
wybitniejszych kolegów. 

Konwiarz (którego jednym z więk-
szych osiągnięć jest współpraca z Maksem  
Bergiem przy Hali Stulecia) nie tylko 
projektował dla nazistów obiekty mili-
tarne, ale także poprzez przyjęte roz-
wiązania estetyczne wychwalał Trzecią 
Rzeszę. Jego schrony przeciwlotnicze 
nawiązywały do stylu imperialnego 
i do architektury napoleońskiej – co 
było jawnym pochlebstwem dla wodza. 
W 1939 roku oddał do użytku rozbu-
dowany Stadion Olimpijski – lepiej 
przygotowany do partyjnych pokazów 
siły reżyserowanych przez Goebbelsa. 
Być może to, że Konwiarz w 1933 roku 
nie chciał stracić pracy, nie jest jeszcze 
powodem do oskarżania go. Ale fakt, 
że 9 lat później (w 1942 roku), kiedy hi-
tlerowska machina wojenna rozkręciła 
się na dobre, nie powstrzymał się przed 
narysowaniem nazistowskiego symbolu 
(orła trzymającego w pazurach emble-
mat ze swastyką) na fasadzie swojego 
budynku, wyklucza raczej możliwość 
nazywania go zdawkowo znanym archi-
tektem, co czynią dziś media.

Wysokie schrony przeciwlotnicze 
miały wpisywać się w zabudowę miesz-
kaniową i udawać zwykłe budynki.  

Takie obiekty powstawały także 
w Hamburgu, Berlinie, Wiedniu, gdzie 
stanowiły elementy systemu obrony 
czynnej jako wieże przeciwlotnicze 
z miejscami przeznaczonymi na cięż-
kie działa. Wrocławski bunkier nie był 
przystosowany do pełnienia takiej roli. 
Podczas obrony miasta funkcjonował 
jako szpital polowy. Ponieważ był to 
obiekt militarny, zachowało się niewiele 
zdjęć z tamtego okresu – znam tylko 
jedno sprzed zimy 1945 roku. Widać na 
nim, jak ulicą Legnicką przechadzają się 
członkowie Hitlerjugend w brunatnych 
koszulach.

Schron był ostatnim punktem oporu 
małej grupy esesmanów. Trudno było 
ich podejść – ze względu na rzut obiektu 
rozwiązany na planie koła. Rosjanie 
zdobyli bunkier pod ostrzałem ciężkich 
karabinów maszynowych, wysadza-
jąc fragment portyku wejściowego. 
Budynek jednak nie został znacząco 
uszkodzony.

Po wojnie wokół schronu wzniesiono 
z prefabrykatów nowe osiedla bloków. 
Otoczenie całkowicie się zmieniło. 
Z budynku wpisanego w kontekst rów-
nomiernych pierzei ulic przekształcił 
się w wolno stojący obiekt pozbawiony 
odniesień przestrzennych. Na miejscu 
kościoła św. Pawła powstał nowoczesny 
budynek Dolmedu autorstwa Anny 
i Jerzego Tarnawskich – jedno z wybit-
niejszych osiągnięć polskiej architektu-
ry późnomodernistycznej na Ziemiach 
Odzyskanych, choć ignorujące zupełnie 
kontekst schronu. Po 1989 roku w bun-
krze i przyległym budynku parterowym 
istniały hurtownie i sklepy, oględnie uj-
mując o niskiej jakości oferty i przestrze-
ni. Na szczycie budynku umieszczono 
okrągłą reklamę Coca-Coli. Dwa lata 
temu odnowiono elewację budynku i na 
fasadzie zrealizowano mural Stanisława 
Dróżdża pt. Klepsydra. Powstał tam, 
gdzie Konwiarz planował umieścić go-
dło III Rzeszy.

Muzeum Współczesne Wrocław było 
wyjątkowe już na etapie powstawania. 
Dyrektorka Dorota Monkiewicz oparła 
ideę instytucji na koncepcji Muzeum 
Sztuki Aktualnej, przedstawionej przez 
Jerzego Ludwińskiego w 1966 roku. 
W programie użytkowym znalazły 
się: otwarta strefa miejska dostępna 
z ulicy, powierzchnie dla artystów do 
dowolnego zagospodarowania oraz klu-
bokawiarnia i kafejka – obie poza strefą 
biletowaną.

Drugi unikalny element stanowi sam 
kształt budynku (bardzo charaktery-
styczny obiekt o silnie zdefiniowanych 
cechach przestrzennych), który miasto 
Wrocław przeznaczyło do pełnienia 
funkcji tymczasowej siedziby Muzeum. 
W ówczesnym stanie klaustrofobiczne 
wnętrze labiryntu składało się z dziesią-
tek pomieszczeń i korytarzy, w których 
– ze względu na plan koła – orientacja 
była niemal niemożliwa. Niestety, nie 
ostały się żadne oryginalne elementy 
wyposażenia schronu – nie było śladu 

po stalowych drzwiach czy urządzeniach 
technicznych, znaleźliśmy jedynie znisz-
czone fragmenty instalacji alarmowej, tj. 
rozbite skrzynki z ebonitu nienadające 
się do zachowania.

Schron to sześciokondygnacyjny 
budynek w konstrukcji żelbetowej, ze 
ścianami zewnętrznymi grubości 1,1 m 
i stropodachem o grubości 2,5 m. Wokół 
trzonu rozplanowano trzy kręgi obsługi-
wane przez dwie klatki schodowe i dwie 
dodatkowe pary otwartych schodów 
wachlarzowych wewnątrz.

Pierwszym krokiem w procesie ada-
ptacji obiektu na potrzeby Muzeum 
Współczesnego Wrocław było wyburze-
nie wszystkich ścian działowych i skucie 
większości tynków. Celem takich dzia-
łań było wydobycie najistotniejszych 
cech unikalnego budynku poprzez 
odkrycie żelbetu z charakterystycznym 
pionowym deskowaniem i maksymalne 
otwarcie zaginającej się przestrzeni. 
Oryginalnie ściany były otynkowane 
i najprawdopodobniej pomalowane na 
biało, ale pod tą warstwą znajdował się 
dużo ciekawszy, unikalny beton – można 
więc powiedzieć, że z konserwatorskie-
go punktu widzenia zdecydowaliśmy się 
na krytyczną renowację schronu. 

Nowe połączenia przestrzenne to 
ażurowy szyb windowy w centralnym 
pierścieniu, zakratowane otwory po 
wtórnym szybie dźwigu towarowego 
i dwukondygnacyjna pustka na pozio-
mie ekspozycji. Na dachu powstały taras 
i cylindryczna szklana przestrzeń, która 
mieści kawiarnię – do niej poprowadzo-
no nowe schody przebijające się przez 
żelbetowy stropodach grubości 2,5 m. 

Drzwi na głównych osiach budynku 
wypełnione są szkleniem. Istniejące 
otwory w ścianach, gdzie tylko było 
to możliwe, nie zostały zamurowane, 

a wypełnione siatką z blachy cięto-cią-
gnionej o dużych oczkach, aby nie za-
mykać przestrzeni, ale otrzymać podział 
funkcjonalny. 

Uzyskana przestrzeń została podkre-
ślona detalami wykończenia wnętrza. 
Otworowania żelbetowej struktury nie 
zostały ukryte za materiałami okładzi-
nowymi. Widoczne są ślady po piłach 
diamentowych, młotach i wiertłach. 
W miejscach cięć uwidoczniły się struk-
tura betonu oraz pręty zbrojeniowe. 
Nowe elementy konstrukcyjne – sta-
lowe belki trzymające strop i schody 
z widocznymi połączeniami – zostały 
pokryte jedynie warstwą pożarową i far-
bą. Wszystkie nadproża stalowe w miej-
scach poszerzeń otworów oraz w nowych 
ścianach również są widoczne. Nowe 
ścianki działowe z cegły pomalowano, 
aby widoczna była ich budowa, a także 
aby odróżniały się od istniejącej tkanki 
obiektu. Posadzki betonowe nie zostały 
pokryte dodatkową warstwą wykończe-
niową.

Wszystkie instalacje prowadzone 
natynkowo bez obudów zostały do-
brane w przemysłowym charakterze. 
Materiały nie są malowane, pozostawio-
no ich oryginalny industrialny wygląd. 
Dominuje tu stal ocynkowana. Oprawy 
oświetleniowe to głównie belki świe-
tlówkowe.

Stałe umeblowanie dostosowane jest 
do cylindrycznej przestrzeni wewnętrz-
nej. Lady informacyjne i barowe uzyska-
ły kształt łukowy. Pozostałe meble, ta-
kie jak szafki, półki i siedziska wpisane 
zostały w otwory w łukowych ścianach 
pomiędzy kręgami.

Kabina windy osobowo-towarowej 
jest przeszklona, dzięki czemu widać 
z niej przestrzeń wewnętrznego trzonu 
uzyskanego poprzez wyburzenie stro-
pów międzykondygnacyjnych. Powstały 

pion, ciągnący się od parteru po nową 
część budynku na dachu, podkreślony 
został zielonym kolorem, z zachowa-
niem struktur powierzchni pozostałych 
po robotach rozbiórkowych. Ten sam 
akcent kolorystyczny zastosowano na 
posadzce dachowej kawiarni i jej tarasu, 
tu w postaci powłoki żywicznej. Wnętrze 
kawiarni pozostaje w kontraście do po-
zostałej klaustrofobicznej przestrzeni 
w istniejącej strukturze. W całości prze-
szklone ściany zewnętrzne, normatywna 
wysokość pomieszczenia, żyrandole 
i obszerny taras z widokiem na panora-
mę miasta nadają pomieszczeniu szcze-
gólny charakter.

Podczas budowy wykonawca niejed-
nokrotnie natykał się na pozostałości po 
materiałach wybuchowych. Ciekawostką 
okazał się również cmentarz ofiar cho-
lery znajdujący się pod całym terenem 
otaczającym budynek, przynależny do 
nieistniejącego już kościoła, na którym 
Niemcy planowali utworzyć plac zabaw.

Samotnie stojący przy ruchliwej ulicy 
budynek schronu jest pierwszym obiek-
tem kulturalnym o dużym znaczeniu 
w tej części miasta. Sztuka współczesna 
i tragiczna historia Wrocławia tworzą 
pozytywną mieszankę wybuchową, 
która być może jest w stanie wysadzić 
mentalne, żelbetowe mury oddzielające 
mieszkańców okolicy od zawartości 
MWW. 

Łukasz Wojciechowski – architekt, 
publicysta, prowadzi blog o architekturze: 
niepokoje.wordpress.com, członek zespołu 
projektującego adaptację schronu na 
MWW: CH+ Architekci i VROA Architekci

DEVIATIONS.  
BOROS COLLECTION, 
BERLIN

J E N S  C A S P E R

A former Second World War air-raid shel-
ter in the city center of Berlin today houses 
exhibition spaces of the Boros Collection, 
a private collection of contemporary art-
works. The shelter, listed as a protected 
historic monument, has been converted be-
tween 2003 and 2008. To keep the history of 
the building perceptible, inside as well as on 
the outside of the building, many of the his-
torical traces and structures found were pre-
served. Hence the resulting spaces are not 
white-cubish at all, and as exhibition spaces, 
they deviate from all kinds of regulations and 
standards.

The bunker was erected in 1942 during 
the Second World War on a street corner 
in a mainly residential neighbourhood in 
Berlin-Mitte – the central district – for the 
Deutsche Reichsbahn, the German rail-
ways. The building belonged to Bahnhof 
Friedrichstrasse, a railway station two blocks 
away. Originally it was intended to be built 
on the triangular site between the station, 
Friedrichstrasse, and the River Spree, where 
more than twenty years before Mies van 
der Rohe projected his revolutionary glass 
skyscraper. But the ground was not able 
to take the proposed loads, and the site at 
Reinhardtstrasse was available: the houses 
on the plot were bombed away during previ-
ous air raids.

The architect was Karl Bonatz, a younger 
brother of the more famous Paul Bonatz, 
an architect as well. Karl Bonatz, born in 
Alsace, came to Berlin in 1926 aged forty-
four. Thirteen years later he was excluded 
from the Reich Architectural Association 
(Reichsarchitektenkammer) because he was 
married with a half-Jew. He divorced her, 
and became ‘Oberbunkerbaurat’1 (chief gov-
ernmental bunker building officer) during 
the war, and even Director of the Building 
and Housing Department of the Senate of 
Berlin after the war.

The design of the bunker, based on a ty-
pology developed by Bonatz, allowed to pro-
tect up to 2.500 people during allied air 
raids. The structure, like the four identical 
façades, was inspired by Palladian architec-
ture, laid out square and symmetrical. Eight 
entrances, two on either side of the building, 
were connected to eight interior stairs, inter-
twined like double helices, which enabled 

people seeking protection to enter the build-
ing as quickly as possible. The people were 
seated on five identical windowless floors. 
The outer walls 1.80 metres thick, and the 
roof slab 3,00 metres thick, covered the inte-
rior like a nutshell.

A similar bunker, based on the same typo-
logical plans, had been erected next to the 
railway station Berlin Schlesischer Bahnhof, 
now Ostbahnhof. It was pulled down again 
just five years after its erection, in 1947. The 
reason why the bunker on Reinhardtstrasse 
was not torn down after the war, like many 
other bunkers erected during the Second 
World War, is unknown. Most probably the 
immediate neighbourhood to residential 
buildings saved it from demolition.

Post-war Berlin was divided into four al-
lied sectors. Mitte became part of the Soviet 
Sector, the later East Berlin, capital of the 
socialist German Democratic Republic 
(GDR). In the first years after the war the 
building was used as a Nazi prison by the 
Soviet Red Army.

Due to its relatively stable ‘natural’ cool 
climate the bunker later was used as a fruit 
and vegetable storage. Property walls, an-
nexes, loading platforms and a lift were 
added, interiors demolished. Until the fall of 
the wall in 1989 the building was the ‘Banana 
Bunker’.

After the German reunification the tech-
no and fetish scene discovered the bunker 
as a party location. Hardcore Gabber, 150 
to 190 bpm in dark stuffy spaces without 
any windows, artificial fog and stroboscope 
lights, condensation of dancers’ sweat flow-
ing down the walls. ‘The Bunker’ was consid-
ered to be one of the hardest clubs on earth. 
S/M and fetish parties took place until the 
club was shut down by the local authorities 
in the mid 1990s. The building remained un-
used for years, the owners changed several 
times.

In 2003 Christian Boros purchased the 
bunker in order to adapt it for his collec-
tion. Boros, born in Zabrze, Poland, came to 
Berlin from Wuppertal in West Germany. He 
started collecting contemporary artworks at 
the age of eighteen. The collection grew over 
the years, but there never was a space to show 
it publicly. Most of the artworks were kept at 

home (visible) or in warehouses (invisible). 
Only from time to time parts of the collection 
were exhibited in museums, on loan. Boros 
demanded spaces to show artworks, a week-
end house in Berlin, he purchased a bunker, 
and commissioned a young architect.

Planning and conversion took five years. 
Property walls, annexes, loading platforms 
and the lift added after the war were 
demolished. To make the future roof top 
apartment accessible the roof needed to 
be remodelled and penetrated: 150 cubic 
meters of concrete had to be cut out of the 
roof slab. A sloped screed, covering the roof 
up to one metre high, had to be removed, 
additional ‘landscaping’ was done for trees 
and a water pool. Several Caterpillars, some 
weighing more than 20 metric tons, were 
lifted up to the roof to do all these works. 
Noise and vibrations lasted months and 
months. Leaving the U-Bahn (underground 
metro) on Friedrichstrasse some hundred 
metres away, one could hear if the works 
were undergoing or interrupted. Although 
the area around the bunker was already kind 
of sophisticated, no-one complained about 
the noise.

The spaces found had a clear height of  
2–2.30 metres, not enough to exhibit larger 
formats. Ceilings had to be removed from 
the monolithic concrete building. But the 
calculations of the structural engineers, 
done according to the German regulations 
of course, were surprising: the building re-
quired additional reinforcements to allow 
the partly removal of ceilings. A massive 
bunker, reinforced.

Site tests needed to be commissioned, paid 
and done. Those tests showed: the partly re-
moval of ceilings would be no problem, the 
remaining ceilings were able to take the re-
quired loads. The engineers commissioned 
continued the site tests as they wanted to find 
out the ultimate breaking load of the ceil-
ings… the tests had to be broken off finally, 
as the testing equipment rather than the ceil-
ings were about to break.

Ceilings were partly removed, sawn using 
diamond cutting technology, then, broken 
into pieces, removed by hand. The number of 
rooms was reduced from 120 to 80. To con-
trol the interventions within the building we 
produced a series of different models: physi-
cal models made from cardboard in different 
scales, and digital, virtual models. Some of 
the models only showed the interventions, 
nothing else, others showed the actual physi-
cal structure. But the first ceiling demolished 
changed our whole spatial experience, hence 
the way we perceived what was the right thing 
to be done next. Structural decisions needed 
to be revised on site and later on tested in the 
office. A non-linear design process based on 
1:1 experience on site took place, continued 
to the complete finish of the transformations, 
even during the constructions of the apart-
ment on the roof top.

A continuous space was created through-
out the building. The architects 

connected the claustrophobic rooms 
of the bunker to form atria, created 
angles of visibility, made space for 
large sculptures and transformed the 
narrow cells into a generous labyrinth 
of rooms that run into each other, 
overlap and break open like an early 
Le Corbusier villa. Casper literally 
deconstructed the bunker: he took it 
apart, removed, made it more open 
and playful, invented an artful, mobile 
system of creating rooms by taking 
away.2

During GDR times the traces of the 
Second World War, such as bullet holes, 
characterised the façades all over the eastern 
parts of town, as most of them were never 
refurbished after the war. In Mitte, only ten 
years after the German reunification, most 
of these traces were gone already. The fa-
çades were covered with insulation, plaster 
and new paint. All bullet holes were gone, as 
if the war never happened.

In order to keep the rough and original 
character of the bunker building, it was 
decided not to cover the façades. No ther-
mal insulation has been applied, no final 
screed has been made. The façades were just 
cleaned and structurally refurbished. The 
many traces and marks covering them were 
treated individually on site. A similar strat-
egy has been exercised for the interior of the 
building. The exhibition spaces do not have 
any thermal insulation. There is only a mini-
mal heating system and no air conditioning. 
Thus the spaces do not meet generic stand-
ards for exhibition spaces, which are gener-
ally dictated by the insurances.

White cube architecture is all about the 
elimination of details, and perfect execution. 
We wanted to treat the bunker different. 
Walls were cleaned, and only rendered and / 
or painted where the found would have been 
dominated future exhibits. No abstract math-
ematical algorithm has been applied as a ba-
sis for the decisions what to render and paint 
white, or what to keep. Render and paint fol-
lowed the found spatial circumstances.

Traces of the use as a shelter were kept 
as well as of the other subsequent uses. 
Elements and fittings such as doors or re-
mains of the former air conditioning system 
were kept, and repaired where possible or 
necessary. A painted cross, the logo of the 
Club, can be found everywhere in the build-
ing. Wooden dowels, and remains of waste 
water pipes within the concrete and screed 
are talking about the former uses of the 
rooms.

The original building was erected under 
abnormal conditions by forced labourers. 
To transform the building into what it be-
came numerous deviations from regulation 

standards were necessary. Alhough the 
structure was opened up completely, the 
resulting new spaces are rather small and 
spatially complex compared to generic ex-
hibition spaces. The first exhibition, which 
opened in 2008, focussed on sculptures, 
room and light installations as well as perfor-
mance works. No paintings, no paperworks, 
as it was not known how the climate within 
the structure would develop after all the con-
struction works. All this demanded a client 
with courage, and it permanently forced the 
architects to leave standard tracks.

Up to 2008 Boros and his wife Karen 
Lohmann had put together ca. 400 works 
by artists such as Damien Hirst, Olafur 
Eliasson, Elizabeth Peyton, Wolfgang 
Tillmans, Anselm Reyle, Manfred Pernice, 
Tobias Rehberger, John Bock, Wilhelm 
Sasnal and Michel Majerus. They befriend 
most of the artists. With the artists they 
walked the bunker, and together they de-
cided which spaces would best support the 
artworks. 

Most of the works were staged and in-
stalled by the artists themselves. 

Each work developed into an individ-
ual negotiation with this difficult-to-
master space and, as such, each artist 
developed new site-specific installa-
tion solutions for their work.3 

Zeittraum no. 7 (2004) for example, a work 
by German artist Katja Strunz, is on view in 
the bunker. Before having been purchased 
for the collection it was shown more or less 
horizontally on a huge wall in a generic ex-
hibition space, and could be seen all at once 
– within a second. Now the work is installed 
in one of the most complex spaces within 
the bunker, covering 4 storeys and countless 
walls. 

The work and the space intertwine in 
such a complementary fashion that it 
feels as though they were created for 
one another. 

There is no viewpoint which would allow 
to look at the whole work at once. One needs 
to walk through the exhibition, from one sto-
rey to another, to get an overview.

Polish artist Monika Sosnowska altered 
and adapted her black enamel wooden in-
stallation Untitled (2008) 

to fit this unique spatial environment. 
Bought as an ‘object with sharp edges 
that connects spaces’, it bolts through 
the ground floor like lightning.5

Tobias Rehberger’s Arroyo Grande 
30.04.02–11.08.02 (2002) is a labyrinth of 
multicoloured Velcro strips, china sockets, 
wires and lighting bulbs in varying dimen-
sions, providing Californian light conditions. 

Similar Rehberger installations on view in 
other exhibitions are also expansive, but one 
usually walks around them. Walking through 
Boros Collection one needs to enter Arroyo 
Grande, and walk through it. A completely 
different, very intensive experience.

Christian Boros and Karen Lohmann to-
gether with their kids are now living in an 
apartment on top of the bunker. In 2004 
Building permission was issued for a single 
family house with a huge overground cellar. 

The house on the roof of the bunker 
and the excavated exhibition land-
scape are a special form of what is 
called superimposition in architectural 
theory – not merely a spatial, but also 
an ideological conversion, a triumph of 
American modernism over the theatri-
cal thundering of Nazi architecture 
– of the bungalow and the free layout 
over the bunker.6

Both, the initial building permission and 
the separation between apartment and bun-
ker, in a way tell the story that there might be 
a separation between the private life of the 
collectors and their collection. It isn’t. The 
apartment on top of the building consists of 
exhibition spaces as well. The family lives 
in exhibition spaces. Even the bathrooms 
house artworks. Artworks are everywhere. 
The exhibition in the bunker can be visited 
by everyone. Guided tours take place every 
weekend. Due to the great success reserva-
tions need to be made. But the Apartment 
remains private, and is not on view.

Jens Casper – architect, lecturer, he currently 
holds a Guest Professorship at the Brandenburg 
University of Technology Cottbus 
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NOTATKI O/NA 
BETONIE

B A R T E K  L I S

Dla małego chłopca odkrywanie 
świata rozpoczyna się zawsze od eksplo-
rowania najbliższej okolicy. Urodziłem 
się i dorastałem w Gdańsku, w nad-
morskiej dzielnicy Brzeźno, w której 
dziecięca wyobraźnia przede wszystkim 
żywiła się wyprawami do tajemniczego 
parku. Tam miały miejsce podchody, 
bitwy na śnieżki, budowanie domków 
na drzewach oraz walki podwórko-
wych band. Dodatkowej magii miejscu 
zabaw dodawał fakt, że odbywały się 
one w otoczeniu starych, powstałych 
jeszcze przed I wojną światową, bun-
krów. Bateria Plażowa z 1896 roku oraz 
kompleks schronów zbudowanych w la-
tach 1908–1914 – trudno o wspanialszą 
scenografię do zabaw dla dorastającego 
chłopca zaczytanego w Wyspie skarbów 
i Przypadkach Robinsona Crusoe. 

Nie pamiętam, ile to razy planowa-
liśmy wyprawy w głąb ciemnych, źle 
zabezpieczonych bunkrów. Zawsze by-
liśmy o krok od przygody naszego życia 
(i może jego końca?), o której z całą pew-
nością obszernie opowiadałby podróż-
niczy program National Geographic. 
Jednak to, co niegdyś było mistyczne, 
barbarzyńskie (a przez to pasjonujące), 
ostatecznie się znudziło… bo (chyba) 
każdy chłopiec kiedyś dorasta i gubi 
swoją Nibylandię. Dzisiaj, gdy po latach 
odwiedzam czasami Park Brzeźnieński, 
uporządkowane alejki, ugładzone krze-
wy i – co najważniejsze – „osiwiałe” 
bunkry, niczym nie przypominają mi 
już tych majestatycznych, rosłych be-
tonowych stalagmitów, którym bardzo 
niewiele brakowało do kamiennych 
posągów moai z Wyspy Wielkanocnej.

Po latach los ponownie przy-
wiódł mnie do „bunkra”. Muzeum 
Współczesne Wrocław w grudniu 
2011 roku zorganizowało konferencję 
(»Pozostały bunkry, jak pozostały 
przecież piramidy« – Instytucje kultury 
w betonie), podczas której starano się 
naszkicować fenomen architektury 
użytkowej – niegdyś militarnej lub prze-
mysłowej – a dzisiaj pełniącej funkcje 
kulturalne (np. artystyczne). Zaproszeni 
goście opowiadali o tym, jak sztuka mie-
rzy się z postmilitarnymi artefaktami, 
jak je na nowo opowiada lub znajduje 
dla nich inne niż dotychczasowe funkcje 
(Dorota Monkiewicz, Iwona Bigos). 
Niemieccy kuratorzy (Hans-Jürgen 
Schwalm, Hans Günter Golinski) 

przedstawili pasjonującą „archeologię” 
zmiany pierwotnych funkcji wybranych 
budynków: Schwalm mówił o bunkrze 
w niemieckim mieście Recklinghausen, 
który aktualnie jest siedzibą prestiżowej 
galerii sztuki najnowszej, zaś Golinski 
opowiadał o innych budynkach z prze-
mysłowego regionu Zagłębia Ruhry, 
w których zlokalizowano rozmaite 
instytucje kulturalne. Architekci (Jens 
Casper, Łukasz Wojciechowski) mówili 
między innymi o trudnościach i wyzwa-
niach, jakie stoją przed instytucjami 
kulturalnymi użytkującymi „betonowe”, 
powojenne budynki. Działające na wy-
obraźnię, nierzadko zachwycające ar-
chitekturą (czasami wręcz konkurującą 
z wystawianymi w ich wnętrzach dzieła-
mi) wnoszą do opowieści o sztuce współ-
czesnej całą siatkę sensów. Semantyka 
tych miejsc może być tak samo atutem, 
jak i niechcianym dziedzictwem, utrud-
niającym kuratorską pracę.

Na marginesie tych historii szczegól-
nie ciekawe wydały mi się dwa wątki. 
Pierwszy wiąże się z wystąpieniem dr. 
Hansa-Jürgena Schwalma (Trwanie 
doraźności . Gdy czas relatywizuje 
to co tymczasowe. Sześćdziesiąt lat 
Kunsthalle Recklinghausen). Prelegent 
opowiadając o historii galerii sztuki, 
którą zarządza i która mieści się w daw-
nym bunkrze, zwrócił uwagę, że co jakiś 
czas wystawiane są w niej prace mie-
rzące się w jakimś sensie z wojennym 
dziedzictwem tego miejsca. Wydaje się, 
że nawet poprzez pozbawienie owych 
budynków ich pierwotnej funkcji nie 
można całkowicie zapomnieć o historii 
tych miejsc. Schrony i bunkry już zawsze 
będą przede wszystkim świadectwem 
pewnej ludzkiej działalności wpisanym 
w większą wojenną narrację. Opowieść 
o cierpieniu, tęsknocie czy utracie wyda-
je się bardziej spójna, prawdziwsza [?], 
jeśli pokazywana jest w takich, auten-
tycznych, lokacjach. Przestrzenie tego 
typu są zatem „skazane” na podobne 
nawiązania, na uporczywe, powracające 
pytania o „genezę i historię betonu”, 
w otoczeniu którego oglądamy sztukę. 
Architektura militarna nie powinna 
więc dawać się całkowicie uplastycznić, 
ulepić, podporządkować, gdyż nie o mo-
nolog aktualnych gospodarzy tu chodzi, 
lecz o dialog. Trudna do okiełznania 
budowla, dzięki wsłuchaniu się w jej 
opowieść, może tylko pomóc kuratoro-
wi/kuratorce.

Uwag i d r.  Hansa Gü ntera 
Golinskiego o nadawaniu pofabrycznej 
architekturze nowych – kulturalnych 
funkcji przywiodły mi na myśl pewną 
refleksję. Gwałtowna industrializacja 
europejskich miast, która miała miejsce 
w XIX i na początku XX wieku, wiązała 
się z istotnymi przeobrażeniami w ob-
szarze życia społecznego. „Postęp” (ka-
pitalistyczne interesy klas panujących) 
domagał się coraz większej dyspozycyj-
ności siły roboczej. Wykorzystywanie 
ponad miarę robotników było faktem, 
który naukowo starał się opowiedzieć 
także Karol Marks. W swoich analizach 
filozof posługiwał się między innymi 
określeniem „alienacji pracy”. Odnosi 
się ono do sytuacji, w której praca jest 
zdegradowana do pełnienia roli środka 
utrzymania się przy życiu. Przestaje 
być celem – staje się środkiem do celu. 
Sama praca zaczyna być odczuwana jako 
czynność obca, narzucona człowiekowi, 
od której najchętniej by się uwolnił. 
Poprzez nadmierny wyzysk i niewy-
starczające uczestnictwo robotników 
w wygenerowanym zysku dokonuje się 
symboliczne odebranie pracy człowie-
kowi (w tym satysfakcji z jej wykony-
wania, która może być źródłem ludzkiej 
godności). Koncepcja ta skojarzyła mi 
się z potencjalnym niebezpieczeństwem 
dokonania ponownego, metaforycznego 
wyalienowania robotników z ich dzie-
dzictwa. Adaptując postindustrialną 
przestrzeń do pełnienia nowych – kul-
turalnych (np. artystycznych) funkcji; 
zamieniając fabrykę w galerię sztuki, 
łatwo popełnić grzech zapomnienia 
o tym, dla kogo to miejsce kiedyś było 
(chcąc, nie chcąc) środkiem uniwersum. 
Wszystko jest kwestią wyboru: albo 
oddamy zrewitalizowaną, uzupełnioną 
o najlepsze przykłady współczesnego 
dizajnu przestrzeń osobom, które nie 
wyrastają z tego robotniczego dziedzic-
twa, nie rozumieją go i być może poznać 
go wcale nie zamierzają, albo postaramy 
się choć w części przekazać ją ponownie 
tym, których cienie i głosy jeszcze gdzieś 
pozostały. Ponownie pojawia się hasło 
dialogu miejsca, wraz z jego całą historią 
i semantyką, z treścią, jaką zamierzamy 
wypełnić odnowione mury. Dobrze jeśli 
w programie takiej instytucji kultury 
znajdują się działania niewykluczające 
tych, którzy z różnych społecznych 
względów są ubożsi o pewne kulturowe 
kompetencje.

Może notowanie na betonie nie jest 
łatwe, ale już pisanie o nim okazuje się 
być zadaniem bardziej twórczym niż by 
to się mogło początkowo wydawać…

Bartek Lis – socjolog, kurator programu 
naukowego Muzeum Współczesnego 
Wrocław

NOTES  
ON 
CONCRETE

B A R T E K  L I S

For a little boy, the discovering of the 
world always begins with exploring the clos-
est surroundings. I was born an raised in 
Brzeźno, a seaside district of Gdańsk, where 
child’s imagination was, above all, excited 
with the trips to a mysterious park. There we 
played hare and hounds, had snowball fights, 
backyard gang fights and built tree houses. 
Additional magic of the place of our games 
was created by the fact that they took place in 
the surrounding of bunkers, built even before 
the First World War. The Strand Battery of 
1896 and the complex of shelters construct-
ed between 1908–1914: there can hardly 
be a better scenery for games of an adoles-
cent boy obsessed with Treasure Island and 
Robinson Crusoe.

I do not remember how many times we 
planned trips inside the dark and badly se-
cured bunkers. We were always one step 
from the adventure of our lifetime (or maybe 
its end?), which would be doubtlessly fea-
tured on National Geographic programme. 
However, what was mystical, barbarian (and 
thus fascinating) at that time, became boring 
in the end... because (probably) every boy 
grows up one day and loses his ‘Neverland’. 
Today, when I sometimes visit Brzeźnieński 
Park after all those years, the ordered alleys, 
smoothed shrubs and, most significantly, the 
‘grizzled’ bunkers do not resemble those 
majestic, robust (as they appeared then) con-
crete stalagmites bringing to mind the moai 
(stone statues) of the Easter Island.

Years later the fate brought me to a ‘bun-
ker’ again. In December 2011, Wrocław 
Contemporary Museum organized a con-
ference (»The Pillboxes stay put just like the 
pyramids stayed put« – Cultural institutions in 
concrete), during which the phenomenon of 
utilitarian architecture formerly perform-
ing military or industrial functions and now 
finding new, artistic / cultural uses, was be-
ing discussed. Invited guests were debating 
on how art deals with post-military artifacts, 
how it re-tells them or provides them with 

new functions that are different from the 
original (Dorota Monkiewicz, Iwona Bigos). 
German curators (Hans-Jürgen Schwalm, 
Hans Günter Golinski) presented fascinat-
ing ‘archeology’ of the shift from the origi-
nal functions of selected buildings. Schwalm 
was talking about a bunker in a German city 
Recklinghausen, which currently houses 
the prestigious gallery of contemporary art, 
while Golinski spoke about other build-
ings in the industrial Ruhr region in which 
various cultural institutions have found their 
home. The architects (Jens Casper, Łukasz 
Wojciechowski) were talking, among other 
things, about the difficulties and challenges 
faced by cultural institutions that use the 
‘concrete’, post-war buildings. Exciting the 
imagination, often delighting with their ar-
chitecture (sometimes even competing with 
the artworks exhibited inside), they bring 
a whole network of meanings and sense into 
the story of contemporary art. Semantics of 
those places can be equally their asset and an 
undesired heritage making curatorial work 
more difficult.

In the context of these stories, I found 
two threads particularly interesting. The 
first one is related to the speech given by Dr 
Hans-Jürgen Schwalm (‘An enduring make-
shift. When time relativizes a provisional. 
Sixty Years Kunsthalle Recklinghausen’). 
Talking about the history of the Kunsthalle 
he is a director of, and which is located in 
a former bunker, the speaker pointed out that 
once in a while there were works that literally 
referred to the war heritage of that place. It 
appears that even depriving the buildings 
of their former functions, it is impossible to 
wholly erase the semantics of those places. 
Shelters, bunkers will forever remain, above 
all, a testimony of certain human activity 
inscribed in a different, greater war narra-
tive. A story about suffering, longing or loss 
seems more coherent, more true (?) if pre-
sented in so authentic surroundings. The 
spaces of this kind are therefore ‘doomed’ 
to such references, to persistent questions 
on the ‘origins and history of concrete’, sur-
rounded by which we perceive art. The mili-
tary/defense architecture should not allow 
for its modeling or subordination, because it 
is not about a monologue of the current own-
ers but about a dialogue. The building that is 
not easy to tame, can only help a curator if its 
stories are being intently listened to.

The remarks of Dr Hans Günter Golinski 
about providing the post-industrial architec-
ture with new, cultural functions, brought 
to my mind the following thought: rapid in-
dustrialization of European cities that took 
place in the 19th and at the beginning of the 

20th century, was related to the fundamental 
transformations in the sphere of social life. 
‘Progress’ (capitalist interests of the rul-
ing classes) demanded increasingly greater 
availabilities of the labor force. Exploitation 
of the workers was a fact, which also Karl 
Marx intended to prove scientifically. In his 
analyses, the philosopher used such term as 
‘alienation of labor’. It refers to a situation 
where labor’s main role is survival. It is no 
longer a goal – it becomes means to achieve 
it. Labor itself becomes considered as an al-
ien activity imposed on a person who would 
most preferably liberate themselves from it 
if they could. Excessive exploitation and the 
workers’ inadequate participation in the re-
sulting profit takes labor away from a person 
(including a satisfaction with doing it which 
can be a source of one’s dignity) on a sym-
bolic level. This concept reminded me of 
a potential danger of another metaphorical 
alienation of workers from their heritage. 
Adapting a post-industrial space to a new, 
artistic / cultural role, turning a power sta-
tion into an art gallery, it is easy to forget that 
the particular space used to be (nolens volens) 
a centre of somebody’s universe. Everything 
is a matter of choice: we can either give the 
space, revitalized and supplemented with the 
best examples of contemporary design, to the 
people of no working class or industrial her-
itage, who do not understand it and do not 
intend to, or we can try at least partially hand 
it over to those, whose shadows and voices 
have remained somewhere inside. Again 
there is an issue of a dialogue with a space, 
together with its whole history and seman-
tics, its contents with which we wish to fill the 
renovated walls. It is good if a programme of 
such an institution features activities that in-
clude those who, because of different, social 
circumstances, possess lower cultural and 
linguistic competence. Perhaps noting on 
concrete is not easy, and writing on it turns 
out to be a more creative activity than you 
would originally think...

Bartek Lis – sociologist, curator of research 
programme at Wrocław Contemporary Museum 

EXPLOSIVE MIXTURE
Ł U K A S Z  W O J C I E C H O W S K I

Today, the building of Wrocław Con-
temporary Museum stands at Strzegomski 
Square like a colossal monument. Autono-
mous, almost abstract, a bastion within the 
emptiness created by the three-lane roads 
and surrounding undeveloped areas. There 
is no trace of the Square apart from the name 
that has remained – it has been replaced by 
busy crossroads, underpasses and a gas sta-
tion. The original context has disappeared. 
Today, blocks of flats stretch along Legnicka 
Street and cars speed up to 100 km/h.

The Red Army surrounded the Breslau 
Fortress at the beginning of February 1945. 
The areas that suffered most from the attack 
were located in the North and West parts of 
the city. Paradoxically, the city was destroyed 
after the new Central European borders 
had been drawn in Yalta and Wrocław was 
handed over to Poland (the Yalta Conference 
finished on 11th February, and the Russian 
troops were given an order to attack the city 
only 4 days later). Fanatic obstinacy of the 
Nazi commanders of the Fortress led to the 
destruction of Wrocław in over 80%.

But it was not only the Russian bullets 
that destroyed Wrocław. The city suffered 
great loss during preparations for its defense. 
The Nazis would for example blow up cor-
ner houses, this way blocking the crossroads 
from Soviet tanks. Towers were being de-
stroyed too, as they served the air forces as 
landmarks.

One of the greatest paradoxes of this bat-
tle was the decision to build an airport in the 
center of Wrocław. A runway of 300 meters 
was supposed to stretch from Grunwaldzki 
Square to Szczytnicki Bridge. It was a des-
perate move, allowing the landing of aircrafts 
providing the citizens defending themselves 
with supplies. However, neither any massive 
JU-52 transport aircraft nor wooden DFS 
230 glider managed to land here. According 
to an urban legend only a single machine de-
parted from here – a small Storch with an es-
caping Fortress commander on board.

Many buildings that had been raised not 
long ago were destroyed to build the runway, 
such as the City Archive, which collection 
was burnt on site. Martin Luther neo-gothic 
church was demolished. The pylons of the 
Grunwaldzki Bridge were cut off so that the 
aircrafts would not catch on them. During the 
murderous work a dozen thousand of forced 
laborers, including Germans, died. The 
losses in people increased as a result of the 
continuous attacks by Soviet Kukuruzniks, 
which aim was to stop this construction.

Strzegomski shelter, as one of the few 
buildings located along Legnicka Street, was 
not destroyed by the artillery. Red Army sol-
diers came from the West, because they had 
previously captured a strategic small airport 
in Gądowo. The whole district surrounding 
the bunker was razed to the ground. The 
church located nearby was destroyed by the 
retreating Nazis.

Strzegomski Square was not just cross-
roads at that time. Its Eastern frontage 
was a green area with low architecture. 
Tenements and industrial buildings stretched 
along the intersecting streets. The whole 
neighborhood was dominated by the tow-
ers of St. Paul’s church with a foreground 
of a green square where the shelter is now 
located.

The building is the biggest of four over-
ground air-raid shelters built in Breslau at 
that time. They were all designed by Richard 
Konwiarz – an ambitious German archi-
tect who, since 1909, had been working at 
the building officer’s office, Max Berg. In 
1933, facing the racial purity bill enacted 
in Germany, Konwiarz could have lost his 
right to perform his profession due to his sur-
name, which happened to Poelzig, Scharoun, 
Gropius and others at that time. Konwiarz, 
however, wrote an obsequious letter to Adolf 
Hitler and that protected him against the fate 
of his more talented colleagues.

Not only did Konwiarz (whose one of the 
major advantages is that he collaborated 
with Max Berg on the Centennial Hall) de-
sign military buildings for the Nazis but 
also, through assumed aesthetic solutions, 
praised the Third Reich. His air-raid shelters 
referred to the Imperial style – Napoleonian 

architecture – which was an obvious flattery 
of Hitler. In 1939 he completed the extension 
of the Olympic stadium – prepared for the 
party’s shows directed by Goebbels. Perhaps 
the fact that Konwiarz did not want to lose 
his job in 1933 is not a good enough reason 
to accuse him. However, 9 years later (1942), 
when Hitler’s meat machine unwound for 
good, he did not stop himself from painting 
the Nazi symbol (an eagle clutching swastika 
emblem) on a representational façade of his 
building and this rather excludes a possibility 
to describe him casually as a famous archi-
tect, as media do today.

Tall air-raid shelters were supposed be 
inscribed in the housing architecture and 
pretend to be regular buildings. Such objects 
were also being erected in Hamburg, Berlin, 
Vienna. There, they were elements of active 
defence systems, serving as anti-aircraft tow-
ers with spaces designed for heavy cannons. 
Wrocław’s shelter was not prepared for that 
role. During the city’s defence it served as 
a field hospital. Since it was a military build-
ing, not many photographs from that period 
have been preserved – so far I know of only 
one that had been taken before the winter 
of 1945. It depicts members of HJ in brown 
shirts walking down Legnicka Street.

The shelter was the last point of resist-
ance of a small group of SS men. Due to the 
object’s circular ground plan, it was difficult 
to approach them. The Russians seized the 
building under the fire of heavy machine 
guns, blowing up a part of the entrance por-
tico. The building was not severely damaged, 
though.

After the war, a new tower block estate 
made of prefabricated materials was built in 
the area surrounding the shelter. The neigh-
bourhood changed dramatically. From the 
building inscribed in the context of regular 
street frontages, it turned into a detached ob-
ject devoid of any spatial references. Where 
St. Paul’s church used to be, now stands 
a modern building of Dolmed designed 
by Anna and Jerzy Tarnawski – one of the 
greatest achievements of Polish late mod-
ernist architecture on regained territories, 
although completely ignoring the context of 
the shelter. After 1989, the shelter and the 
contiguous single-storey building housed 
wholesalers and shops, to put it mildly, of low 
offer and space quality. There was a round 
Coca-cola advert on the top of the building. 
Two years ago the elevation of the building 
was renovated and the mural Hourglass by 
Stanisław Dróżdż was executed on the fa-
çade. It was placed exactly where Konwiarz 
had planned to put Third Reich emblem.

Wrocław Contemporary Museum was 
special already at the stage of planning. 
Director Dorota Monkiewicz based the insti-
tution’s idea on the concept of the Museum 
of Actual Art, presented by Jerzy Ludwiński 
in 1966. The application program has includ-
ed the open City Zone accessible from the 
street, spaces free for the artists to use, a club 
and a café – both beyond the ticketing zone.

The second unique factor is the cuba-
ture that the city of Wrocław donated to 
the Museum. A very characteristic object of 
strongly defined spatial features. In its state 
of that time – claustrophobic labyrinth in-
terior of tens of rooms and corridors where 
– because of the circular ground plan – sens-
ing the direction was almost impossible. 
Unfortunately, no original elements of the 
shelter’s equipment have remained – there 
was no trace of steel door or technical de-
vices, all we found were damaged parts of 
an alarm system, that is broken ebony boxes 
impossible to preserve.

The shelter is a six-storey building of 
a ferro-concrete construction, with the ex-
terior walls of 1,1 metres thick and a ceiling 
of 2,5 metres thick. Around the core, three 
rings are operated by two staircases and two 
additional pair of fan stairs inside.

The first step to adapt the building to the 
requirements of the Wrocław Contemporary 
Museum was a demolition of all partition 

walls and pulling out most of the plaster. The 
aim was to extract the most important quali-
ties of the unique building by uncovering 
the ferro-concrete of the characteristic hori-
zontal planking to open the arched space to 
maximum. The original walls were plastered 
and most probably painted white, but under 
this layer lied more interesting and unique 
concrete – you can say therefore, that from 
the perspective of restoration, we decided on 
a critical renovation of the shelter.

New spatial combinations are open-work 
elevator shaft in the central ring, grated holes 
after the secondary shaft of a freight lift and 
a two-storey empty space on the exhibition 
level. A terrace was built on the roof top, to-
gether with a cylindrical glass cubature that 
will house a café – new stairs, that will break 
through the 2.5 metres thick, ferro-concrete 
ceiling, will lead there.

The doors on the main axes are glazed. 
Existing openings in the walls, where it was 
possible, have not been bricked up, but filled 
with a fence of plate with large holes so as not 
to confine the space but to achieve functional 
partitions.

The resulting space has been emphasised 
with interior finishing details. Pre-drilling 
of the ferro-concrete structure has not been 
covered with the siding materials. The traces 
of diamond saws, hammers and drills are vis-
ible. The structure of concrete and arm rods 
is traceable in the cutting places. New ele-
ments of the construction – steel tie-beams 
with visible joints have been covered only 
with a fire-protection layer and paint. All 
steel lintels where the openings have been 
extended and in the new walls are visible as 
well. New brick partition walls have been 
covered with paint only, so that their struc-
ture would be visible, and so that they could 
be distinguished from the existing tissue of 
the object. Concrete flooring has not been 
covered with any finishing layer.

All installations carried out on plaster, 
without casing, have been selected in indus-
trial style. The materials are not painted, 
their original industrial appearance has been 
preserved. Galvanized steel dominates here. 
Lighting fittings are mostly beams of dis-
charge lamps.

Permanent furnishing has been adjusted 
to the cylindrical interiors. Info desks and 
bar counters have taken arched shape. The 
rest of the furniture such as shelves, cases 
and seats has been installed in the niches in 
the arched walls between the rings.

The passenger-freight elevator cabin is 
glazed. From the inside you can see the space 
of the inner core, achieved by the demoli-
tion of ceilings between the storeys. The 
resulted perpendicular, stretching from the 
ground floor to the roof top, has been em-
phasised by a chartreuse colour, preserving 
the structures of surfaces that remained after 
the deconstruction works. The same colour 
accent has been applied on the café floor 
and the terrace, here in a form of a resin-
ous coat. The café interiors contrast with the 
rest of the existing structure’s claustropho-
bic space. Completely glazed exterior walls, 
a normative height of the room, chandeliers 
and a vast terrace overlooking panorama 
of the city provide the space with a unique 
character.

During the construction, the Contractor 
would repeatedly come across the remains 
of the explosives. What was also interesting 
was a cemetery of cholera victims, located 
beneath the whole ground surrounding the 
shelter, belonging to the now non-existent 
church. The Germans planned to build 
a playground there.

Although standing alone on a busy street, 
the building is the first cultural object of 
great significance in this part of Wrocław. 
Contemporary art and tragic history of the 
city create an explosive mixture that can 
blow up the mental, ferro-concrete walls that 
separate the citizens of the area from the con-
tents of Wrocław Contemporary Museum.

Łukasz Wojciechowski – an architect, publi-
cist, runs a blog about architecture: niepokoje.
wordpress.com, a member of the team design-
ing the adaptation of the shelter for Wrocław 
Contemporary Museum: CH+ Architekci and 
VROA Architekci

Makieta schronu przy pl. Strzegomskim powstała na 8. Przegląd Sztuki SURVIVAL (org. Fundacja ART TRANSPARENT).  
Projekt wykonawczy: Jacek Pawlikowski, wykonanie: MCW Studio, (fot. A. Ciach) 
Model of shelter at Strzegomski Sq. created for 8th Art Review SURVIVAL (org. ART TRANSPARENT Contemporary Art Foundation).  
Author of the project: Jacek Pawlikowski, execution: MCW Studio, (photo: A. Ciach)
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