
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanym do wystawy „Nowa 

normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70”, która opowiada o niezwykłym 

wydarzeniu, do którego doszło 50 lat temu w naszym mieście. Sympozjum Plastyczne 

Wrocław ‘70 zostało zorganizowane z okazji 25. rocznicy zakończenia drugiej wojny 

światowej, po której zmieniono granice Polski. Jedną ze zmian było włączenie na zachodzie 

tzw. Ziem Odzyskanych. Decyzją ówczesnych władz PRL Wrocław, jako największe miasto 

tego obszaru, stanowił centrum obchodów rocznicy. Sympozjum było spotkaniem artystów 

(czyli tych, którzy tworzą sztukę), krytyków (czyli tych, którzy oceniają sztukę) i teoretyków 

sztuki (czyli tych, którzy tworzą wiedzę o sztuce). W wyniku Sympozjum powstały projekty 

prac, które miały służyć przestrzeni publicznej, a więc wspólnym częściom miasta Wrocławia. 

Po zniszczeniach wojennych i w ramach intensywnej zabudowy miasta nowymi budynkami 

działania artystów miały uczynić powstające osiedla bardziej atrakcyjnymi, ciekawszymi. 

Zgodnie z wizją ówczesnych władz państwa i miasta, projekty artystów miały, symbolicznie 

związać ziemie należące przed wojną do Niemiec z odbudowującą się Polską. Władze 

Wrocławia szczególnie zachęcały twórców do lokalizowania projektów w miejscach 

dotkniętych zniszczeniami wojennymi, widząc w instalacjach czy rzeźbach szansę na 

stworzenie nowych symboli dla polskiego miasta. W przedsięwzięcie byli włączani architekci, 

urbaniści, robotnicy oraz lokalne zakłady produkcyjne, których zadaniem była pomoc 

artystom w realizacji prac. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się również prace 

konceptualne, które skupiały się nie na realizacji dzieła sztuki, lecz na stojącym za nim 

pomyśle. W latach 60. i 70. XX wieku na całym świecie nastąpił przełom w myśleniu o sztuce 

– zaczęto doceniać jej niematerialny wymiar. Koncepcja dzieła oraz sposób i czas jego 

powstania były ważniejsze od formy. W Polsce kolebką dla nowego postrzegania sztuki stał 

się Wrocław, to tu rozkwitała polska sztuka neoawangardowa (nurt, który rozwijał się po 

drugiej wojnie światowej i zakładał m.in., że sztuka może zmienić świat). Znaczącą rolę w tym 

procesie odegrał krytyk sztuki Jerzy Ludwiński – autor oryginalnej koncepcji Muzeum Sztuki 

Aktualnej i założyciel Galerii pod Moną Lisą, który po raz pierwszy zaproponował ideę 

zorganizowania Sympozjum we Wrocławiu w 1966 roku. W trakcie Sympozjum udało się 

zrealizować zaledwie jeden projekt: „Kompozycję pionową nieograniczoną. Dziewięć 

strumieni koloru na niebie” Henryka Stażewskiego – instalację świetlną którą tworzyło 

dziewięć promieni kolorowych świateł. Pozostałe koncepcje, które powstały w 1970 roku, nie 

umarły w świadomości lokalnego środowiska artystycznego, jednak musiały poczekać na 

realizację. O projektach Jerzego Beresia, Tadeusza Kantora i Barbary Kozłowskiej, które 

powstały już po 1970 roku dowiecie się z opisów, które dla Was przygotowaliśmy. Poza 

projektami prac zrealizowanych, przygotowaliśmy również opis pracy „Układ otwarty / 

Kompozycja przestrzenna” Wandy Gołkowskiej – dzieła, które powstało dwa lata przed 

Sympozjum i zainspirowało zgłoszony przez artystkę pomysł. Wystawa „Nowa 

normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70” poza projektami prac zgłoszonych na 

Sympozjum oraz innymi materiałami archiwalnymi prezentuje również prace artystek i 

artystów współczesnych, którzy odnoszą się do pomysłów zgłoszonych na Sympozjum czy też 



szerzej – do idei miasta w ogóle. Dwie współczesne prace, które dla Was wybraliśmy to 

neonowa instalacja Rafała Jakubowicza, przywołująca ideę Jerzego Ludwińskiego oraz 

miejska rzeźba Kuby Bąkowskiego, która odpowiada na problemy współczesnych miast. 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkim materiałami i wędrówek szlakiem sympozjalnych 

projektów: od Żywego pomnika pt. „Arena” Jerzego Beresia na wyspie Piasek, poprzez 

przystanek obok zaskakującego „Krzesła” Tadeusza Kantora w okolicy Teatru Współczesnego, 

aż na Zachód Wrocławia, by zobaczyć instalację Barbary Kozłowskiej w parku Popowickim. 

Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi Sympozjum lub uwagami odnośnie 

przygotowanych materiałów piszcie śmiało na adres edukacja@muzeumwspolczesne.pl. 


