
Jerzy Bereś, „Żywy pomnik pt. Arena”. Projekt powstał w 1970 roku. 

Na białej ścianie przestrzeni Muzeum, w białej, prostokątnej ramce znajduje się wykonany 

czarną kreską rysunek o wymiarach 30 na 42 centymetry. W centralnej części obrazu 

wyrysowany jest okrąg z zaznaczoną poziomą linią średnicą. W górnym półokręgu, nad 

zaznaczonym środkiem znajduje się punkt o nieregularnym kształcie przypominającym 

gwiazdkę. W dolnym jest sześć punktów układających się w okrąg. Na zewnątrz, równolegle 

wokół brzegu okręgu w równych odstępach wyrysowanych jest trzynaście krótkich kresek. 

Nad rysunkiem, w lewym, górnym rogu znajduje się odręczny napis wielkimi literami: Żywy 

pomnik pod tytułem „Arena”. W lewym dolnym rogu notatka – „usytuowanie jest dowolne”. 

Data: 12 marca 1970 i podpis autora. 

Z prawej strony rysunku jest kolumna z tekstem pisanym wielkimi literami: „Na znośnej 

glebie wyznaczyć płaszczyznę w kształcie koła o średnicy 25 metrów. Podzielić na połowę 

linią prostą. Pole północne wybetonować, pole południowe przygotować do uprawy. W 

wyczuwalnym środku pola wybetonowanego osadzić pionowo pień grubego drzewa 

korzeniami do góry [słowa: pień grubego drzewa są zapisane pogrubioną kreską]. W polu 

południowym posadzić sześć młodych drzew [trzy ostatnie słowa są pogrubione] (w kółko, 

jak na rysunku), tego samego gatunku co pień. W środku koła umieścić stałą, jednoosobową 

ławkę [jednoosobową ławkę – zapisane grubą kreską]. Wokół wyznaczonego pola, w 

odstępie potrzebnym na wydeptaną ścieżkę, ustawić szereg ławek parkowych. W momencie, 

gdy młode drzewa bedą dostawać liście, korzenie drzewa martwego należy pomalować na 

zielono. Czynność tą należy powtarzać corocznie wiosną. Adnotacja pierwsza: Wyrwać z 

korzeniami, względnie wykorzystać powalone drzewo, o średnicy pnia około jednego metra, 

liściaste, najlepiej dąb. Po oczyszczeniu z ziemi, korzenie dokładnie umyć, koronę odciąć. 

Przed osadzeniem w betonie, zdezynfekować dla ochrony przed grzybem i robakami. 

Dezynfekcję należy dokonywać każdego, następnego roku trwania pomnika. 

Z lewej strony kolumny z tekstem znajduje się zapis: Adnotacja trzecia: Ławkę belki bez 

oparcia osadzić tak, by jedna noga była w betonie, druga w ziemi. Z lewej strony ramki z 

rysunkiem znajduje się czarno-biała fotografia. 

Koncepcję tej pracy stworzył Jerzy Bereś, rzeźbiarz i performer. Po raz pierwszy dzieło 

zostało częściowo zaprezentowane w 1972 roku na Wyspie Piasek we Wrocławiu, z okazji 

piątego Festiwalu Kultury Studentów Polski Ludowej. W 1983 roku zniknęło z tej przestrzeni, 

by powracać na miejsce dwukrotnie – w 1994 i 2010 roku z okazji czterdziestej rocznicy 

Sympozjum. Studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zgodnie z wytycznymi twórcy, 

co roku na wiosnę malują korzenie drzewa na zielono. 


