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Finalizujemy oto Lubelskie Spotkania Plastyczne, uruchomione w lutym 1976 roku z inicjatywy wojewódzkich
władz partyjnych, a realizowane programowo przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego oraz miejscowe zakłady pracy. W imprezie uczestniczyło około 70 artystów z różnych ośrodków kraju,
którzy w osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, liczących 40 tysięcy mieszkańców, pozostawili kilkadziesiąt dokumentów swojej działalności, do których
należą malowidła ścienne, rzeźby, elementy informacyjno-estetyczne i celowo zorganizowane miejsca o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym.

Plastyczne

Kamiński

Artystów Plastyków i Naukowców. Dyskusje prowadzono
na terenie tamtejszych Zakładów Azotowych — głównego mecenasa imprezy - ale jego idea i praktyka zasadniczo różniły się od celu, jaki charakteryzował Lubelskie Spotkania Plastyczne. „ Z a d a n i e m Sympozjum stwierdzał regulamin puławski - jest: zgromadzenie razem artystów, teoretyków i naukowców; codzienna praca twórcza artystów i towarzyszące jej wypowiedzi teoretyków i naukowców, dyskusje i konwersatoria związane z problematyką powstawania i funkcjonowania dzieła sztuki w warunkach współczesnej cywilizacji". Natomiast w założeniach ideowo-programowych Lubelskich
Spotkań Plastycznych znajdujemy bardziej konkretne
dyrektywy praktycznego działania. „Prace, które powstaną w Lublinie w postaci rzeźb, malarstwa monumentalnego, układów i rozwiązań przestrzennych, projektów ciągów ulicznych, zieleńców, placów zabaw dla
dzi eci itp., będą dowodem praktycznej realizacji założeń socjalistycznej twórczości oraz jej funkcji i związków
z życiem społeczeństwa. Nie chodzi bowiem o tradycyjne „upiększenie" miasta, lecz o integrację sztuk plastycznych w środowisku urbanistycznym i próbę twórczej ingerencji w kształtowanie środowiska socjalistycznego społeczeństwa".

Pora więc, aby zbilansować dokonania, odpowiedzieć na pytanie, czy spełnione zostały założenia ideowo-programowe Spotkań i jakie jest dziś miejsce inicjatywy lubelskiej w całokształcie podobnych przedsięwzięć, podejmowanych ostatnio w kraju. Warto też
sformułować kilka ogólniejszych wniosków, których
przesłanki redagowała praktyka organizacyjna i artystyczna Spotkań, ponieważ, jak się wydaje, mogą one
okazać się przydatne w przyszłości - także na innym
terenie. Nie od rzeczy będzie poza tym zrekonstruowanie społecznego stosunku do imprezy, rozwijającej się
w środowisku o tyle specyficznym, że uwrażliwionym na
kwestie estetyczne otoczenia, w którym bytuje, i o tyle
typowym, że pod względem stratyfikacji socjologicznej
nie odbiegającym w zasadzie od innych nowych dzielnic miasta, które liczy dziś ogółem prawie 320 tysięcy
obywateli, posiada pięć wyższych uczelni, rozwinięty
przemysł motoryzacyjny, maszynowy i spożywczy.

Mówiąc krótko: w Puławach chodziło o - nazwijmy
to tak — ontologię sztuki współczesnej, podczas gdy
Lublin skoncentrował uwagę na sferze pragmatycznej,
która, co chyba najważniejsze, w swojej artykulacji artystycznej nie miała wiele wspólnego z sympozjum
sprzed lat dziesięciu, zapowiadającym takie na przykład zjawiska, jak konceptualizm.

Zacznijmy od sprawy podstawowej: Spotkania zorganizowano nie dysponując w istocie żadnymi poważniejszymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Owszem,
dziesięć lat temu odbyło się w Puławach I Sympozjum

W jednym momencie obie imprezy spotkały się: w d ą żeniu do wyprowadzenia sztuki z salonu na ulicę, w
środowisko ludzkiej egzystencji. Trudno przecież powiedzieć, aby pod tym względem rola Puław miała charak-
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ter pionierski. Jak wiadomo, rok wcześniej odbyło się
I Biennale Form Przestrzennych w elbląskich zakładach
przemysłu maszynowego „ Z a m e c h " i wtedy właśnie, po
raz pierwszy w takiej skali, dzieła sztuki pojawiły się na
ulicach miasta — via hale fabryczne.
Warto też przypomnieć, że po sympozjum puławskim
pozostały do dziś nikłe tylko ślady. Nie ukazało się zapowiadane w 1966 roku wydawnictwo w językach polskim i francuskim, w którym miały być umieszczone reprodukcje fotograficzne wszystkich prac wykonanych
w „Azotach" oraz teksty referatów. A myślano o sprawie na serio, obawiając się zarazem swoistej klęski
urodzaju, skoro komisja programowa zastrzegała się, że
przyjmie do druku tylko teksty „najbardziej oryginalne". W trudnych do ustalenia okolicznościach przepadło ponadto wiele dzieł powstałych w Puławach,
wiadomo tylko, że drewnianą mobilę jednego z lubelskich artystów po prostu porąbano w celach gospodarczych. Rozproszyli się też ludzie, którzy organizowali
sympozjum.
W konsekwencji po Puławach 1966 pozostało mgliste
wyobrażenie, jakieś opowieści — które w żadnym wypadku nie mogły inspirować czy w inny sposób służyć
animatorom Lubelskich Spotkań Plastycznych.
W zapomnienie poszło też bardzo interesujące
przedsięwzięcie wojewódzkiej instancji partyjnej, która
przed rokiem 1970 zorganizowała w Lubelskiej Fabryce
Samochodów Ciężarowych wielką konferencję aktywu
politycznego i gospodarczego regionu, poświęconą
propagandzie wizualnej w zakładzie pracy. Wbrew nazewnictwu, była to impreza po części korespondująca
z ideą trwałej obecności sztuki w środowisku społecznym, czego dowodem był fakt, iż właśnie na tę okoliczność fabryka uporządkowała swoje pomieszczenia inna sprawa, kierowano się bardziej gustem potocznym,
niż zasadami wzornictwa przemysłowego. Ważne jednak, że już wówczas myślano o plastyce jako narzędziu
kształtowania przestrzeni społecznej.
W kronice lubelskich przedsięwzięć kulturalnych
można zatem znaleźć fakty o treści choćby pokrewnej
Spotkaniom, lecz za sprawą ogólniejszych uwarunkowań, w znacznym stopniu generowanych przez hierarchię potrzeb zbiorowych, nie wiązały się one w ciąg
na tyle spójny, aby kwestię „sztuki w życiu" wprowadzić
w obieg zagadnień o niejako codziennej aktualności.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że wspomniane imprezy sygnalizowały pojawienie się przekonania o potrze-

bie jakiejś istotnej, funkcjonalnej reorientacji twórczości artystycznej.
Można wszakże powiedzieć, że Lubelskie Spotkania
Plastyczne miały precedensy w skali krajowej. Wcześniej bowiem grupa plastyków pomalowała kamieniczki
rynku w Krapkowicach, w 1972 roku narodziły się w
Ustce Ogólnopolskie Artystyczne Warsztaty Tworzyw
Sztucznych, dwa lata później Koszalin zafundował sobie barwne kompozycje na elewacjach i ścianach
szczytowych budynków śródmieścia, co podobno tak
odmieniło miasto, że „Ludzie, wracający tu po paru
miesiącach, interweniują u kolejarzy lub pędzą do pociągu, z którego dopiero co wysiedli, będąc przekonanymi, że znaleźli się w nie znanym mieście" — jak to
obrazowo przedstawił dziennikarz gdańskiego „Czasu".
Porównanie tych przedsięwzięć z lubel kim nie wchodzi jednak w rachubę ze względu na skalę naszej imprezy, wielokrotnie większą od wspomnianych. „Spotkania — zacytujmy raz jeszcze dokument programowy odbywają się na terenie osiedli Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, największego (40 tys. mieszkańców)
i najbardziej zróżnicowanego mikrośrodowiska Lublina.
Zarząd LSM od siedmiu lat systematycznie doskonali
osiedla na „słonecznych wzgórzach", dotychczas jednak brak było tam tzw. małej architektury i jakichkolwiek rozwiązań plastycznych. Wprowadzenie dzieł sztuki
do miejsc pracy i zamieszkania jest ważnym czynnikiem
w wychowaniu estetycznym środowiska i podkreśla walory tej pięknej dzielnicy Lublina".
Rozległość przestrzenna terenu, zróżnicowane gabaryty i kubatury obiektów, odmienność architektoniczna
poszczególnych jednostek osiedlowych, gęstość zaludnienia — to wszystko stawiało przed inicjatorami Lubelskich Spotkań Plastycznych zupełnie nowe problemy
natury koncepcyjnej, organizacyjnej i materiałowej. Czy
im podołali?
Spotkania zainaugurował dwudniowy zjazd 39 artystów w Lublinie, podczas którego Marian Bogusz, komisarz pierwszego etapu imprezy, przedstawił jej cele i założenia programowe. Poza tym zapoznano plastyków
z terenem i podstawowymi kwestiami natury organizacyjno—materiałowej. Było to w lutym 1976 roku.
Cytowane już założenia ideowe prowadziły do następujących stwierdzeń: „Twórcy zaproszeni do udziału
w Spotkaniach reprezentują różne kierunki i tendencje
artystyczne, co daje możliwość konfrontacji postaw i za-

prezentowania często przeciwstawnych form wypowiedzi artystycznych w postaci konkretnych prac".
Dokument obiecywał ponadto „swobodną
działalność twórczą" oraz „możliwość konsultowania projektów z kolegami i fachowcami innych branż", a także
warunki do „wymiany poglądów w atmosferze życzliwej
dyskusji".
Pomijając pewną ogólnikowość niektórych sformułowań, założenia podnosiły rzecz niebagatelną w tego rodzaju przedsięwzięciu: możliwość roboczego kontaktu
ze specjalistami innych profesji.
Niektórzy z uczestników lutowego zjazdu zwracali
przecież uwagę, że skala inicjatywy lubelskiej i projektowane przez nią skomplikowanie problemów wręcz domagają się większej koncentracji na sferze teoretycznej.
W tej dziedzinie — argumentowali — nie wypracowała
jeszcze plastyka polska żadnych modeli, jest to w gruncie rzeczy tabula rasa. Sugestie te nie trafiły do przekonania komisarzowi imprezy. Rzecznicy refleksji teoretycznej, faktycznie będącej u nas w powijakach, mieli
sporo słuszności, ale warto przypomnieć, że najbardziej
nawet rozdyskutowane sympozja w Polsce nie doprowadziły jakoś do konkretnych materialno-estetycznych
rezultatów, czego klasycznym już przykładem „Wrocław
70". Nie znaczy to, oczywiście, że zaniedbanie teorii
wzmacnia praktykę.
Wkrótce potem ( 2 6 - 2 8 marca) odbyło się drugie
spotkanie, podczas którego 72 autorów przedstawiło
projekty plastycznej organizacji osiedli LSM. Jak to już
kiedyś zauważyłem, treść ekspozycji okazała się wypadkową istniejącego stanu rzeczy (w sferze architektury
i urbanistyki), oczekiwań organizatorów (akcentujących
zagadnienie ścian szczytowych budynków, po części
elewacji oraz placów zabaw dla dzieci i samodzielnych
„elementów estetycznych"), a także - sposobu rozumienia problematyki przez samych artystów. W rezultacie otrzymaliśmy projekty, które ogólnie, biorąc pod
uwagę rozległość i złożoność koncepcji, można było
podzielić na trzy grupy: integracyjną, pozornie integracyjną i autonomiczno-galeryjną.
Do pierwszej należały propozycje Jana Berdyszaka,
który wchodził w skład większego zespołu, zainteresowanego osiedlem im. Henryka Sienkiewicza. Po przyjęciu generalnych założeń, członkowie tego zespołu indywidualnie projektowali wybrane fragmenty przestrzeni, konsekwentnie uwzględniając takie zagadnienia,
jak zieleń, oświetlenie, oznakowanie ciągów komunika-

cyjnych i poszczególnych bloków mieszkalnych. Wykluczono przy tym użycie farby i tzw. materiałów zastępczych na rzecz ceramiki barwnej.
Jan Berdyszak potraktował wybraną przez siebie
część osiedla jako wnętrze, którego długa oś widokowa
zostanie zamknięta formą rzeźbiarską, Po stronie bloków południowych autor zaproponował coś w rodzaju
obszaru swobodnej inicjatywy mieszkańców. Miały to
być wydzielone w ziemi kwadraty o bokach 3 X 3 m,
służące chętnym do dowolnych celów: ogrodniczych,
ekspozycyjnych itp. Część północną organizować miały
równoległe pasma trawy, piasku, kwiatów, szpaleru
bukszpanowego z ławkami - biegnące wzdłuż bloków.
Artyści wchodzący w skład tego zespołu niejako omijali zastaną architekturę, koncentrując swoją uwagę na
dookolnej przestrzeni, którą artykułowali zgodnie z hipotetycznym rytmem życia mieszkańców osiedla, z ich
potrzebami psycho-fizycznymi, co można uznać za niekłamaną wartość tego projektowania. Kiedy jednak
uwzględniali w swoich projektach ściany szczytowe,
proponowali rozwiązania tyle dyskretne, co mające na
uwadze wydobycie funkcji informacyjnych. Przykładem
propozycja Jana Ziemskiego, który na białych ścianach
trzech stojących obok siebie 11-kondygnacyjnych wieżowców umieścił czarne kropki: trzy, dwie i jedną,
przejrzyście identyfikując obiekty.
W jednym przecież przypadku ściany szczytowe zostały całkowicie wyłączone ze struktury budynków - oczywiście w sensie wizualnym. Emilia Bohdziewicz i Ryszard Winiarski zaproponowali pokrycie tych wielkich
płaszczyzn vitromozaikq z iluzyjnym pejzażem, który
miał „wziąć odwet na architekturze", dewastującej naturalny krajobraz swoim ciężarem i geometryczną formą.
Opracowania tego licznego zespołu, interesujące w
swoim zamyśle integracyjnym, zmierzającym do racjonalnego uporządkowania przestrzeni społeczno-urbanistycznej, doczekały się częściowej tylko realizacji.
Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie otwiera poważny
problem: techniczny i, powiedzmy, kooperacyjny.
Niektórzy artyści - uczestnicy Lubelskich Spotkań
Plastycznych - nie uwzględnili w trakcie projektowania
możliwości techniczno-materiałowych, jakimi dysponowali organizatorzy, mimo że o tego rodzaju mocach
i zasobach zostali wcześniej poinformowani. W rezultacie pewna grupa opracowań, skądinąd wartościowych,
nie doczekała się realizacji. Dotyczy to właśnie pejzażowej vitromozaiki, której wykonanie - przy pomocy
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metody fotogrametrycznej - wymagało niesłychanej
precyzji.
Kwestia tzw. kooperacji posiada szerszy kontekst,
eksponujący zarówno dwuznaczny status plastyków,
podejmujących działania w obrębie przestrzeni zorganizowanej wcześniej przez innych specjalistów - tu:
architektów — jak i pilną konieczność uregulowania
formalno-prawnego sprawy współdziałania artystów z
innymi twórcami. O t o bowiem ciekawy w sumie projekt
wspomnianego zespołu okazał się
kontrowersyjny
wobec generaliów zastanej sytuacji urbanistycznej.
„Przedstawiona nam koncepcja — stwierdził inż. Jan
Frąk, kierownik administracji osiedla im. Henryka Sienkiewicza — w sposób zasadniczy ingeruje w dotychczasowy stan osiedla i w sposób zasadniczy zmienia układ
zieleni, dróg i funkcje poszczególnych jego części. Nie
została zachowana zasada uzupełnienia przez plastyków tego, co zrobili urbaniści i architekci. Nastąpił natomiast proces projektowania od nowa, bez uwzględnienia istniejącego stanu..."
Interesujące przy tym, że próba daleko posuniętej ingerencji plastyczno-funkcjonalnej odbyła się na terenie osiedla nowego, wzniesionego systemem OWT,
praktycznie uniemożliwiającym architektom swobodę
działania, hamującym inwencję. Schematyczny i jakoś
smutny pejzaż urbanistyczny wprost zachęcał artystów
do przekształceń, do wprowadzenia momentów korespondujących z ludzką wrażliwością. Stąd owa naturalistyczna kompozycja z vitromozaiki, propozycja stawu
z rzeźbiarską kolumienką i „poletek Pana Boga".
Natomiast w osiedlach starszych, o panoramie zróżnicowanej gabarytowo i kondygnacyjnie oraz wyposażonej w zieleń, artyści świadomie ograniczyli się do
takich rozwiązań, które ewokowały ściszony dialog z
otoczeniem. „ O s i e d l e Piastowskie — wyjaśniła Barbara
Zbrożyna, współautorka płaskorzeźbionych form z piaskowca, rytmicznie przebiegających cały teren — wydało
nam się organizacją zieleni bardzo ładną, dość konsekwentną, miękką, jakąś bardzo humanistyczną. Nie
wydawało nam się słuszne, aby wchodzić w to bardzo
intensywnym, dominującym działaniem". W rezultacie
powstało jedno z najciekawszych dzieł Spotkań nawiązujące - co ważne - do nazwy osiedla i jego ulic:
zarówno stylistyką, jak i treścią przedstawień wykutych
w piaskowcu. G o d n e przy tym uwagi, że pierwsze propozycje rysunkowe i ikonograficzne wyszły od dzieci

mieszkających w osiedlu, które zostały odpowiednio
pobudzone do działania przez Barbarę Zbrożynę.
Z podobnym szacunkiem plastycy odnieśli się do
najstarszego osiedla LSM: im. Adama Mickiewicza,
charakteryzującego się niewysoką architekturą i bujną
zielenią. „ N i e chcieliśmy tego psuć, postanowiliśmy
postawić tylko formy przestrzenne, które mogłyby wzbogacić i architekturę i zieleń" - powiedział jeden z
plastyków.
Z koncepcją osiedla jako wnętrza zetknęliśmy się
ponadto w projekcie zespołu śląskiego, złożonego z
artystów katowickich, opolskich i gliwickich. To opracowanie również można zaliczyć - obok propozycji dla
osiedla im. Henryka Sienkiewicza - do integrujących,
albowiem uwzględniając różnorakie funkcje przestrzeni społeczno-urbanistycznej konsekwentnie zmierzało
do indywidualizacji osiedla im. Zygmunta Krasińskiego. „Celem projektowanego pasma rekreacji — komentowali swoją ofertę Alina i Andrzej Grzybowscy, członkowie zespołu - jest wzbogacenie wyrazu przestrzennego osiedla. Kształtowanie »podłogi« osiedla pozwala zidentyfikować »swój« dom i umożliwia nawiązanie
kontaktów między mieszkańcami". Poza barwnymi pasmami, które niejako łączyłyby obiekty, a zarazem rozbijały monotonię wielkich bloków, autorzy proponowali
rozrzucenie w osiedlu niewielkich form betonowych,
powtarzalnych, mogących służyć jako ławeczki, pergole,
przeplotnie etc. Na tym terenie widzieli także miejsce
na pomnik poety.
Znaczna część tych sugestii została zrealizowana; w
sferze pomysłu pozostał m. in. wspomniany pomnik,
jako że otoczenie architektoniczne nie gwarantowało
mu dobrych warunków ekspozycji.
W projektach wszystkich członków zespołu śląskiego
dużo uwagi poświęcono potrzebom dzieci. Szczególnie
interesujące okazały się przy tym propozycje Anieli
Kuenne i Zygfryda Dudzika, którzy opracowali m. in.
teren przedszkola kierując się zasadą „uczyć bawiąc".
Litery alfabetu wyryte w cementowej posadzce i wymalowane na sześcianach o formach zaokrąglonych, bezpiecznych, plansze do ekspozycji plastyki dziecięcej,
drewniane zabawki _ oto przykładowy rejestr rozwiązań, autoryzowanych przez dwoje artystów, którzy proponowali ponadto konstrukcję w rodzaju labiryntu do
zabaw dziecięcych, obszar otoczony „ p a l i s a d ą " oraz
brodzik. I w tym właśnie miejscu stykamy się z kolejną
trudnością realizacyjną, nie mającą nic wspólnego ze

sztukq, lecz z obyczajowością i instytucjami higieny
publicznej.
Wspomniani artyści widzieli ową „ p a l i s a d ę " z wikliny, nie doceniając, jak się zdaje, dziecięcej skłonności
do destrukcji. „ N a tym osiedlu proponuję palisady nie
z plecionej wikliny, bo to dzieci w ciągu trzech dni wykończą, ale z pali, okrąglaków, z odpadów z budowy"
— zrewidował projekt inżynier, jeden z konsultantów
Spotkań, a przy tym człowiek mieszkający w LSM. Tego
rodzaju obawy wypowiadano również przy projektach
zakładających użycie rur neonowych i niskich punktów
oświetleniowych. Niestety, poszanowanie dla mienia
społecznego - nawet o randze artystycznej - jest jeszcze tak niskie, że w jakiś sposób, jak widać, determinuje praktykę twórczą.
Wielu autorów widziało w osiedlach brodziki, małe
wodospady itp., co samo w sobie można by uznać za
racjonalne, tym bardziej w Lublinie, który od dawna
cierpi na brak basenów — gdyby nie obowiązujące,
przepisy sanitarne, uzależniające kąpiel w takich sadzawkach od wielu warunków, raczej niemożliwych do
spełnienia.
Tego typu „ d r o b i a z g i " przekreśliły szanse realizacji
niejednego projektu, unaoczniając zarazem skomplikowanie przedsięwzięcia uruchomionego w Lublinie. Pokonywanie rozlicznych trudności natury technicznej, materiałowej, legislacyjnej, uświadomienie sobie społeczno-obyczajowych determinant działania artystycznego
- te momenty przydały przecież Lubelskim Spotkaniom
Plastycznym charakter swoistego
laboratorium
idei kreowania przestrzeni
społeczno-urbanistycznej
przy pomocy sztuki, z którego wyników mogą korzystać
animatorzy kolejnych imprez o podobnych celach
i aspiracjach. Można tu wtrącić, że z punktu widzenia
autorów prac nie zrealizowanych jest to wątpliwa pociecha. Prawda, ale warto też pamiętać, że określonego etapu doświadczeń ominąć nie sposób.
Spotkania ujawniły, jak nieodzowna jest współpraca
plastyków ze specjalistami innych branż podczas imprezy o takim charakterze i takiej skali. Gdyby artyści
mieli okazję do wcześniejszej i dłuższej konsultacji
swoich zamierzeń z architektami czy inżynierami budownictwa, uniknęliby na przykład projektowania dekoracyjnych form na wysięgnikach, które chcieli wprowadzić w mury ścian szczytowych. Owszem, pręty metalowe mogłyby utrzymać się w płycie żerańskiej, ale pod
warunkiem przebicia jej na wylot — aż do mieszkania.

Nawet jednak wówczas, gdyby lokatorzy z uszanowaniem pochylili się nad drutem o walorach artystycznych,
to rychło zmieniliby zdanie ze względu na uciążliwe
dźwięki powodowane przez wiatr przewijający się między prętami na zewnątrz budynku. Inni autorzy nie proponowaliby zapewne półeczek, uskoków itp. na elewacjach - jeśliby wiedzieli, że lessowa gleba pyli wysoko,
osadzając się na każdym załamaniu muru, a potem
ścieka wraz z deszczem smugami brudu po ścianach.
Wszystkie te uchybienia projektowe wyszły na jaw
już podczas dyskusji nad propozycjami artystów, rozwijanych z udziałem architektów i inżynierów budownictwa, kierowników osiedli oraz mieszkańców LSM.
Organizatorzy zapewnili autorom szeroką konsultację:
fachową i obywatelską.
Wydaje się przecież, że szerszy instruktaż specjalistyczny przydałby się uczestnikom Spotkań już w trakcie
pierwszego zjazdu, połączonego z wizją lokalną terenów Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Oprócz członków ZPAP w imprezie brali też udział
studenci Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS,
uczniowie Mariana Bogusza, który wykładał wówczas
malarstwo w tej uczelni. Ich ofertę przypisałem do grupy pozornie integracyjnej, nie używając zresztą tego
określenia w sensie pejoratywnym, jako że projekty studentów dodatnio wyróżniały się wśród innych propozycji, pokazanych na wystawie otwierającej I etap Spotkań. Młodzi autorzy zajęli się miasteczkiem uniwersyteckim i innymi obiektami UMCS, ujmując ów obszar w
schemat ideowy, którego poszczególne fragmenty nosiły takie nazwy: „ u l , pasieka, nektarium, matecznik,
owocarnia". Posługując się malarstwem a'la komiks,
betonowymi i malowanymi „ j a b ł k a m i " , bramami w formie podków - autorzy skutecznie rozbili monotonię
budynków uniwersyteckich, nasycając całą okoliczną
przestrzeń atmosferą zabawy, radości, ale i lirycznej zadumy. Jeśli jednak najstarsze domy akademickie przekształcili malarstwem w „parowozy", tytułując planszę
„burzycielka przestarzałych podkładów myślowych", to z
gmachem nowego rektoratu obeszli się bardziej serio,
proponując na owym „ u l u " delikatne malarstwo geometryczne, różnicowane walorowo w rytmie kolejnych
kondygnacji. Projekt ten zyskał uznanie superarbitra
Spotkań, profesora Jerzego Hryniewieckiego, który w
ogóle zalecał obdarzenie studentów swobodą działania
w obrębie dzielnicy uniwersyteckiej, deklarując przy tym
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przekonanie, że kolejny rocznik słuchaczy wspomnianego instytutu po prostu przemaluje dzieła poprzedników.
Projekty studentów nie zostały zrealizowane z powodów całkowicie niezależnych od organizatorów. Zresztą,
po części od początku traktowano je jako wprawki studyjne, etiudy.
I etap Spotkań poddał pod dyskusję również projekty, które można scharakteryzować jako autonomiczno-galeryjne. Chodzi o propozycje rzeźbiarskie, prześwity pod domami i takie rozwiązania przestrzenne innego
rodzaju, które mogą funkcjonować niezależnie — w
pewnym stopniu - od otoczenia, a na pewno nie wiążą się z konkretną sytuacją w sposób bezwzględny, integralny. W tym miejscu warto wnieść pewną uwagę
ogólniejszej natury.
Otóż niektórzy z uczestników Spotkań akcentowali
częstokroć, że nowoczesne kreowanie przestrzeni społeczno-urbanistycznej nie może mieć nic wspólnego z
dekorowaniem zastanych obiektów, ozdabianiem ich
malowidłami czy elementami rzeźbiarskimi. Owszem,
twierdzili, rzeźba lub fresk mogą pojawić się w osiedlu,
które trafiło akurat na deskę projektową artysty, ale
tylko jako przemyślany rezultat ogólniejszej koncepcji,
ufundowanej na idei scalającej wszystkie bez mała
funkcje danego obszaru i zmierzającej do czegoś w rodzaju humanizacji przestrzeni... Dyskusyjna to jednak
teza. Ostatecznie w strukturze każdej jednostki osiedlowej można znaleźć dogodne miejsce, coś w rodzaju salonu wystawowego, wręcz zachęcające do ulokowania
samodzielnego, autonomicznego dzieła sztuki, poddającego się indywidualnej kontemplacji. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę obecną sytuację w dziedzinie
„plastyka w osiedlach mieszkaniowych", można zrozumieć intencje zawarte w wypowiedziach owych artystów, uznając je za programowe, a więc świadomie
skrajne w swych treściach. Inna sprawa, że próby
wejścia z całościową koncepcją plastyczną na teren
już zorganizowany przez architektów i urbanistów, kończą się albo zasadniczym konfliktem między stronami, albo kompromisem. Spotkania uzmysłowiły zresztą ów problem, zapisując operację po stronie wartości
poznawczych - wartych szczególnej uwagi.
Organizatorzy LSP, popierani przez mieszkańców
okolicznych bloków, oddali rzeźbiarzom do dyspozycji
dwie łagodne i zazielenione skarpy, flankujące kameralną, 300-metrową alejkę wzdłuż ul. Filaretów, poprzedzającą osiedle im. Adama Mickiewicza. W takiej sce-

nerii powstała galeria rzeźby plenerowej, wypełniona
obecnie kilkunastoma dziełami: wykutymi w rnarmurze,
wykonanymi w drewnie, metalu i kamieniu pińczowskim.
Są to prace, dopowiedzmy, różnej wartości: od znakomitej w organizacji bryły i wewnętrznych napięciach
realizacji Edwarda Łagowskiego, poprzez konsekwentnie rozwiązane „sylwetki" Edwarda Sitka i Stanisława
Radwańskiego, sugestywne w wyrazie formy metalowe
Jerzego Rudzińskiego, aż do rzeczy wręcz nieposłusznych autorskiej dłoni. Zgódźmy się, że niektóre prace
źle się с z u j ą w kameralnej przestrzeni i powinny być
przeniesione w inne miejsce. Dotyczy to także wyróżniającej się poziomem artystycznym rzeźby E. Łagowskiego. W sumie lokalizację galerii należy uznać za
fortunną: ciąg spacerowy zapewnia rzeźbom widownię,
a ukształtowanie terenu umożliwia sensowne komponowanie eksponowanych dzieł.
Realizacje rzeźbiarskie znalazły się ponadto w osiedlu im. Marii Konopnickiej (liryczne kompozycje animalistyczne Władysława Frycza, wykonane z metalu), Piastowskim (wspomniane już kształtki B. Zbrożyny oraz
abstrakcyjna forma Mariana Śwista i Ryszarda Lisa),
im. Henryka Sienkiewicza (dzieło Jana Ziemskiego). W
osiedlu mickiewiczowskim ulokowano - na wniosek
artystów - małe rzeźby kamienne, przedstawiające
zwierzęta i przejęte w depozyt z Centralnej Składnicy
Muzealnej w Kozłówce. W osiedlu im. Bolesława Prusa
metalowe formy rzeźbiarskie zaakcentują elewacje nowego budynku zarządu LSM.
Różne okoliczności sprawiły, że nie doszło do realizacji modeli rzeźbiarskich Bronisława
Chromego:
dwóch figuralnych oraz fontanny, przewidzianych dla
osiedla im. Juliusza Słowackiego. Sprawa nie została
definitywnie zamknięta i można spodziewać się, że
przynajmniej „Kolarze" staną w przyszłym ośrodku
sportowym LSM, w wąwozie między ulicami Zana i
Mieszka I.
Sporo trudności materiałowo-technologicznych oraz
dyskusji wywołały kompozycje, którymi pokryto kilkanaście prześwitów w blokach osiedli: im. im. Juliusza
Słowackiego i Marii Konopnickiej. Z braku szlachetniejszego tworzywa autorzy posłużyli się stłuczką szklaną, farbą, cegłą szamotową, w pewnych przypadkach
- ogólnodostępnymi płytkami ceramicznymi. Tylko ten
rejestr, zredagowany przez życiową konieczność, wystarczająco głośno podpowiada, z jakimi trudnościami
musieli borykać się gospodarze Spotkań, chcąc zaopa-

trzyć artystów w odpowiednie materiały. Nawet uzyskanie białego cementu bywało poważnym problemem.
Ostatecznie kompozycje prześwitów spełniają dwie
ważne funkcje: indywidualizacji i identyfikacji poszczególnych fragmentów budynków, liczących nierzadko po
kilkaset metrów, oraz estetyczną. Mam tu na uwadze
realizacje Mariana Bogusza, Jerzego Budziszewskiego,
Leszka Nadstawnego oraz współpracujących z nimi kolegów (osiedle im. Juliusza Słowackiego), a także malowidła Andrzeja Nowackiego wykonane w osiedlu im.
Marii Konopnickiej we współpracy z Andrzejem Skoczylasem, gdzie autorzy posłużyli się cytatami z twórczości pisarki. Opracowane w innej technologii (drewno) prześwity w osiedlu im. Henryka Sienkiewicza również spełniają wspomniane funkcje, a projektowali j e :
Zofia Kopel-Szulc i Henryk Szulc.
Byłoby przecież błędem pedagogicznym pominąć
milczeniem fakt wręcz niechlujnego wykonawstwa jednego z prześwitów (ze skrzynką pocztową) w osiedlu
im. Juliusza Słowackiego. Rzucających się w oczy, irytujących niedoróbek nie da się niczym usprawiedliwić.
Dodajmy, bo okazja, że niektóre kompozycje wspomnianego osiedla zostały już „uzupełnione" swawolną
twórczością dzieci oraz młodzieży.
Różnorodne projekty i realizacje 41 twórców pracujących w 18 zespołach wiązały się z I etapem Lubelskich Spotkań Plastycznych, który zgodnie z założeniami zakończył się 15 września 1976 roku. Niedługo potem Kolegium Rzeczoznawców PSP w Warszawie rozpatrzyło i zaopiniowało prace zlecone do realizacji
przez Komitet Organizacyjny Spotkań. Ustosunkowano
się do 33 realizacji — 16 kwalifikując jako wykonane
na dobrym poziomie artystycznym, 4 na zadowalającym,
3 na wybitnym. 10 odrzucono, ponieważ nie spełniały
one podstawowych kryteriów artystycznych.
Do II etapu przystąpiło 46 plastyków, skupionych w
19 zespołach. Sympozjum, które towarzyszyło inauguracji tej części Spotkań ( 2 4 - 2 5 maja 1977 r.) nie miało
już tak twórczego charakteru, jak pierwsze, otwierające całą imprezę. W masie przyczyn karskich wystąpień i retoryki, w polemikach na drugorzędne tematy
umknęły uwadze zebranych refleksje wokół spraw zasadniczych, autoryzowane przez niektórych artystów
i architektów.
10 grudnia 1977 roku Kolegium Rzeczoznawców PSP
zaopiniowało prace zlecone^ d o realizacji w ramach

II etapu. Z 51 dokonań 46 uznano za dobre, a 4 za
zadowalające.
W niektórych osiedlach artyści nadal pracują i
prawdopodobnie będą jeszcze pracować, bowiem formalne zakończenie imprezy nie jest równoznaczne z
przerwaniem wszelkich działań plastycznych w osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która sukcesywnie i w miarę możliwości — zamierza kontynuować dzieło, zainicjowane w 1976 roku. Na obrzeżach dwóch osiedli powstanie na przykład unikalna w
kraju, bo interesująca także pod względem plastycznym ścieżka zdrowia, zaprojektowana przez Barbarę
Sosnowską-Bałdygową i Stanisława Bałdygę, a sfinansowana przez wojewódzkie władze sportu i turystyki.
Wspomnieć też trzeba o drugim froncie Lubelskich
Spotkań Plastycznych, bez którego trudno sobie wyobrazić pomyślną — choć na pewno nie pozbawioną potknięć i błędów - ich realizację. Mam na myśli lubelskie
zakłady pracy, które wspomagały imprezę różnego rodzaju sprzętem technicznym i środkami transportu oraz
materiałami. Lubelskie Fabryki Wag, „Permedię" (barwniki) i kilka innych zakładów śmiało można zaliczyć do
grona mecenasów dzieła, które powstało w obrębie
LSM. Nie sposób też pominąć milczeniem wysiłku, jaki
włożył w realizację projektów zakład remontowy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kierowany przez H.
Zmysłowskiego.
Spotkaniom towarzyszyło kilkanaście wystaw plastycznych, organizowanych właśnie w zakładach pracy, domach i klubach kultury, co także wydaje się godne naśladownictwa na innym terenie, przy okazji rozwijania podobnych inicjatyw. Ich autorami byli uczestnicy LSP.
A że Lubelskie Spotkania Plastyczne faktycznie zainicjowały nową sytuację w sferze uczestnictwa sztuki
w kształtowaniu przestrzeni społeczno-urbanistycznej,
może świadczyć to, że z ich właśnie doświadczeń skorzystano w kilku miastach kraju, gdzie uruchomiono
pokrewne przedsięwzięcia. Inspiratorska rola Lublina
wobec Chełma czy Włocławka zdaje się nie ulegać
kwestii. Pewne powiązania dostrzec też można między
Spotkaniami, a imprezą w Łańcucie, późniejszą przy
tym od lubelskiej.
O d 1962 roku urządzane są w Lublinie ogólnopolskie wystawy plastyczne, które z czasem zyskały nazwę
„Przeciw wojnie". O d kilku lat w Kazimierzu Dolnym
odbywają się ogólnopolskie plenery malarskie z udzia-
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łem artystów zagranicznych. Malarze z różnych ośrodków kraju spotykają się rokrocznie na plenerach w
Kraśniku. O d pewnego czasu Muzeum Okręgowe zaprasza do Kluczkowic, gdzie) kiedyś przebywali W o j ciech Gerson i Stanisław Witkiewicz — malarze zajmujący się refleksją nad rzeczywistością, którą można
wyrazić tylko metaforycznie. Biuro Wystaw Artystycznych
uznane zostało za jedno z najlepszych w Polsce. Z interesującymi ofertami z zakresu foto-artu, sztuki video,
konceptualizmu i activite występuje od dawna galeria
„Labirynt". ZPAP liczy w Lublinie 126 członków, Koło
Młodych - 45; organizacja związkowa powstała tutaj
już w 1936 roku.
Lubelskie Spotkania Plastyczne nie narodziły się w
próżni artystycznej. Za niejako naturalny rezultat к I im a t u, w jakim powstały i rozwijały się, można przy
tym uznać organizowaną właśnie stałą galerię dzieł
malarskich, rzeźbiarskich i graficznych, które podarowane przez uczestników LSP gospodarzom imprezy,
znajdą w niedalekiej przyszłości ba rdzo dobre miejsce
ekspozycji w wieżowcu wznoszonym u zbiegu ulic: Filaretów i Zana. Do galerii trafią też fotografie projektów zrealizowbnych w ramach Spotkań i inne dokumenty przedsięwzięcia.
Ó w klimat, ośmielamy się powiedzieć — dobry klimat, wokół Lubelskich Spotkań Plastycznych mógł
powstać także1 z tego względu, iż władze partyjne województwa od początku patronowały imprezie, a ówczesny I sekretarz KW PZPR, Ryszard Wójcik, był właściwie jednym ? głównych jej inicjatorów. O t o fragment
wypowiedzi, ilustrujący sposób rozumienia problematyki Spotkań przez R. Wójcika, człowieka wybitnie zasłużonego dla rozwoju kultury lubelskiej.:
„Znamy rozmiary budownictwa mieszkaniowego założone w uchwałach partyjnych, wiemy, że nie/dobór
mieszkań stanowi w naszych warunkach problem społeczny. Ale metody uprzemysłowione z konieczności
wnosić będą do naszych osiedli monotonię, więc podjęcie wysiłku w celu upiększenia istniejących i niedopuszczenia do owej monotonii w osiedlach powstających jest chyba ze wszech miar wskazane i pożyteczne.
W dalszej perspektywie spowodowałoby odróżnienie
miasta od miasta...
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Wydaje się, że w stosunku do osiedli i budynków,
które będą wznoszone, odpowiednie wydatki trzeba
przewidzieć w kosztach budownictwa. Obecnie plastycy poprawiają to, co zostało stworzone przez architek-

tów i wykonawców. Przy budowie nowych osiedli odpowiednie założenia powinno się uwzględnić już w fazie projektowania...
Warto byłoby również zastanowić się nad tym już
dziś, w fazie realizacji osiedla na Czechowie, aby plastycy mogli włączyć się do prac projektowych. W ten
sposób moglibyśmy zrealizować naszą perspektywiczną
wizję osiedli mieszkaniowych...
Byłyby to chyba wartości nie tylko artystyczne1, a więc
dostarczające jakichś przeżyć estetycznych, emocjonalnych, ale także wychowawcze, przyczyniające się do
budzenia zdrowego patriotyzmu".
Zbliżony sens miała wypowiedź Stanisława Kukuryki, prezesa Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, a niegdyś — współorganizatora i pierwszego prezesa LSM.
„To, co już zostało zrobione, jest dużym osiągnięciem, równoznacznym z aktywnym podjęciem inicjatywy
przez środowiska plastyków i architektów. Na ogół architekci uważają, że oni są twórcami osiedli i inni twórcy nie są przy tym potrzebni. Dlatego cieszy mnie
wspomniana integracja. Dużym osiągnięciem jest również to, że zdołano wywołać tak duże, autentyczne zainteresowanie mieszkańców LSM imprezą. Tak się składa, że patriotami tego miasta jesteśmy wszyscy: i ci,
którzy budują, i ci, którzy projektują.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję; jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj zrobiono".
Warte skupionej uwagi są też refleksje Mieczysława
Białasa, dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, który przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu LSP:
„To przedsięwzięcie nie zostało wymyślone przy biurku, lecz podyktowało je życie, oczekiwania mieszkańców osiedli, którzy są już znużeni banalną geometrią
nowych bloków. Naturalnie, nie wszystkie propozycje
mogliśmy zrealizować ze względu na ograniczenia
techniczne, materiałowe itp., uważam przecież, że w
rozsądnej perspektywie czasu wiele co ciekawszych
projektów można by jeszcze zmaterializować. Wiem, że
inne dzielnice Lublina, np. Tatary chętnie powitałyby plastykę w swoich osiedlach. A doświadczenia
Spotkań redagują wniosek całkiem zachęcający do kolejnych inicjatyw; okazało się bowiem, że przedsięwzięcie tego rodzaju wcale nie wymaga szczególnie wielkiego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Kto powinien inspirować takie sprawy, czuwać nad nimi? Pla-

styk wojewódzki, fachowiec na odrębnym etaeie, może w randze zastępcy dyrektora wydziału gospodarki
przestrzennej. Staramy się utworzyć takie stanowisko w
Lublinie.
Oczywiście, przedsięwzięcia o skali Lubelskich Spotkań Plastycznych niosą, z sobą pewne trudności. Niemniej jednak zachęcam inne miasta kraju do rozwijania naszej inicjatywy. Inna sprawa, że najbardziej racjonalne byłoby włączenie plastyków w proces projektowania architektoniczno-urbanistycznego już we wstępnej jego fazie.
Dodam na koniec, że w Lublinie plastycy wykonali
sporo prac społecznie, czyniąc to z własnej inicjatywy".
Obecnie, w momencie finalizacji Lubelskich Spotkań
Plastycznych, trudno jeszcze zlokalizować miejsce im-

prezy w całokształcie inicjatyw ogólnopolskich, zmierzających do bardziej sensownego, ludzkiego kształtowania przestrzeni społeczno-urbanistycznej.
Mamy
przecież podstawy sądzić, że nie jest to miejsce drugorzędne. Poza wymienionymi, świadczy o tym fakt, że
część projektów z LSP prezentowana była przez Centralny Zarząd Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego na wystawie w Paryżu, zorganizowanej pod
auspicjami UNESCO i prezentującej współczesne koncepcje zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych. Również za granicą przedstawiał swój projekt A. Grzybowski, który na zlecenie Polskiej Akademi*
Nauk szczegółowo opracował ideę i realizacje związane z osiedlem im. Zygmunta Krasińskiego, ujmując
rzecz całą także w modelu teoretycznym.
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Lubelskie S p o t k a n i a P l a s t y c z n e
w opiniach i k o m e n t a r z a c h

Prof, dr Jerzy Hryniewiecki, superarbiter LSP:
— Nie przypuszczałem, że tak szerokie i pełnowartościowe będą poszczególne rozwiązania. Na początku
wypowiem jednak parę wątpliwości, które mnie ogarnęły. Pierwsza rzecz: stosunkowo mało projektanci korzystali z najlepszego i najtańszego materiału, z którego można kształtować teren, a mianowicie z ziemi, z układów ziemnych. Trzeba pamiętać, że jeśli mamy
prostopadłościenne bloki mieszkaniowe, to wtedy teren powinien falować. Naturalnie, wielu projektantów
wykorzystało istniejące i zróżnicowane ukształtowanie
powierzchni osiedli, ale mnie się zdaje, że dzisiaj można kształtować wspanialej, jeszcze bardziej dramatycznie. Sfalowanie jest też ważne przy podziale funkcjonalnym osiedla, umożliwia np. wyodrębnienie miejsc
ciszy, tak potrzebnych ludziom starszym. Zresztą autorzy dla dzieci zrobili wszystko, a dla dorosłych bardzo
mało. U nas się utarło, że dla rekreacji dorośli muszą
jechać daleko za miasto, nad jeziora. A na miejscu,
w osiedlu, nic im się nie oferuje.
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Druga rzecz, która przewija się przez całą wystawę — naturalnie dzięki architektom, którzy b u d o w a li osiedla — to są ściany szczytowe. W ogóle trudna
z nimi sprawa. Jeśli w Warszawie na starych kamienicach ściany te upstrzono potwornymi wielkimi reklamami, które zmniejszają skalę miasta i budynków, to
warto się zastanowić, czy tych powierzchni nie rozwiązać inaczej: unikając narracji. Budynek jest bryłą, a
ściana szczytowa to nie kiełbasa odcięta w pewnym
miejscu i posiadająca fakturę i charakter odmienne od
całego obiektu. I tutaj plastyk powinien jak najwięcej
stworzyć. Zaimponował mi projekt z trzema kropkami
na ścianie szczytowej, które znakomicie pełnią funkcję
informacyjną.

Sprawa nawierzchni: dobrze, że zaproponowano tyle trawiastych. Pamiętajmy jednak, że trawę trzeba
pielęgnować, co nie takie łatwe przy naszej gęstości
zaludnienia. Dlatego też walczę o trzeci wymiar trawników. Nieprzypadkowo Japończycy, gdzie jest ogromne zagęszczenie ludności, robią bardzo strome trawniki. Zresztą na Trasie Łazienkowskiej widzimy podobne rozwiązanie i trawa bardzo ładnie rośnie. Te same doświadczenia przynosi Stadion X-lecia: utrzymanie
trawy na płaskich powierzchniach okazało się prawie
niemożliwe, natomiast ha wszystkich stokach trawa trzyma się doskonale.
Prześwity w blokach: uważam, że jest to bardzo
ładna rzecz, która może pełnić rolę jakby galerii
malarskiej, W tym cieniu czy półcieniu kolor będzie
grał najlepiej i jest najbardziej potrzebny. W partiach
nasłonecznionych, na elewacjach, należy unikać kolorystyki, zwłaszcza intensywnej. Przedstawione projekty
są bardzo ciekawe.
Rzeźby: dobrze, że proponuje się miękkie w formie, gładkie, prawie śliskie. Bo też dzieci nie lubią
kształtów ostrych i kanciastych. Również sposób utrzymania i konserwacji przemawia za formami gładkimi.
Rzeźba w osiedlu to nie jest pomnik, pod który dzieci
podejdą i zmówią grzecznie paciorek. O n e będą włazić na rzeźby, niejako oswajać je dla siebie. Dobrze
też, że formy te powstaną w materiale niesłychanie
trwałym, a nie w tworzywie sztucznym. Na to za wcześnie, praktyka uczy, że tworzywa zmieniają swoje właściwości, z przeźroczystych stają się nieprzeźroczyste, z
giętkich — kruche, z niektórych pozostaje smród tylko,
albo kupka proszku. Zresztą zaznaczam, że jestem pod
wrażeniem rzeźbiarskich rezultatów tej wystawy. Tu
jest tyle dobrych prac, że można by je postawić wszędzie jako samoistne wartości.

Powtarzam: niczego nie wolno robić z tandetnych
materiałów.
Wydaje mi się, że jednym z największych zadań tej
wspaniałej konkurencji na dalszym etapie będzie stworzenie dokładnych planów realizacji poszczególnych
projektów. Chodzi o uzmysłowienie ludziom, że to nie
jest jednorazowa inwestycja, którą się w pewnej chwili
zrobi i zaofiaruje osiedlu, ale że jest to droga pokazana mieszkańcom osiedli i prowadząca do coraz
większej doskonałości.
Prof, dr Oskar Hansen, konsultant LSP, autor projektu
osiedla im. Juliusza Słowackiego:
— Na początku miałem pewien niepokój. Brałem
udział w szeregu podobnych akcji, które nie zawsze budziły pozytywne reperkusje społeczne. Dlaczego? Dochodzę do wniosku, że często my, to znaczy biorący
udział w tego rodzaju sympozjach, nie odczytujemy
prawidłowo idei przestrzeni, w którą mamy wejść, oraz
związków, jakie istnieją między formą przestrzenną a filozofią, reprezentowaną przez architekta czy plastyka.
Szczęśliwie się stało, że większość autorów projektów dotyczących naszego osiedla zrozumiała idee zawarte w tej przestrzeni. D a j e to wielką satysfakcję,
albowiem idea ekspozycji człowieka, przechodzonych
przezeń procesów, a nie dzieł własnych twórców — nie
jest zbyt popularna. Tymczasem tutaj, ku memu zdziwieniu, została ona właściwie odczytana i zinterpretowana, na pewno w większości przypadków. Myśmy też
przewidywali p o d o b n e rozwiązania w trakcie projektowania, ale nie doczekały się one realizacji z powodu
ograniczeń finansowych, które dotknęły inwestycję.
Jeśli o d b u d o w u j e się Zamek Królewski w Warszawie,
to fakt ten — niezależnie od różnych opinii na ten temat - integruje Polaków w kraju i tych, którzy mieszkają za granicą. A to samo w sobie jest wartością. I tu
też widzę momenty sprzyjające społecznej integracji,
choćby w skali LSM-u. Na przykład galeria rzeźb, która powstawać musi w przeciągu pewnego czasu, nie
na 1 maja, musi nawarstwiać się w miarę potrzeb,
ochoty, dyskusji, posiadając jakąś ogólną ideę tej
przestrzeni. I chyba w zależności od rozwoju tutejszego
społeczeństwa, od skali j e g o autentycznych potrzeb, a
nie w trybie agresji na środowisko — galeria winna
kształtować się jako obszar prowokujący do myślenia.
Najpiękniejsze byłyby więc prace, które potrafiłyby zintegrować społeczeństwo, otwierając d l a ń jakiś udział

w procesie kreacji. Tymczasem, nierzadko, my na siłę
„uszczęśliwiamy" ludzi, koledzy architekci robią najlepsze, ich zdaniem, mieszkania, w których trudno wytrzymać. Bo projektują „z góry", nie d a j ą c człowiekowi
szansy z b u d o w a n i a mieszkania według własnych
potrzeb i upodobań.
W sztuce chyba również należałoby dążyć d o tego,
aby w jakiś sposób umożliwić społeczności udział w
tworzeniu własnego otoczenia.
Inż. arch. Feliks Haczewski, konsultant LSP, autor projektu osiedla im. Adama Mickiewicza:
— Przyjąłem zaproszenie, bo zdaję sobie sprawę, że
właśnie tu, a nie gdzie indziej będzie można uzupełnić
projekty urbanistyczne i architektoniczne współdziałaniem z plastykami, z malarzami i rzeźbiarzami. Tu jest
właśnie ten mikroklimat, który na pewno doprowadzi
do zrealizowania tych bardzo pięknych prac.
Dobrze się stało, że spotkanie odbywa się wczesną
wiosną, kiedy nie ma zieleni i barwy innej, a osiedla
są najbardziej smutne. W naszym klimacie przez pół
roku mamy deszcze, mgły i śniegi. Ale ludzie żyją, chodzą po tych osiedlach i chcą odbierać dobre wrażenia,
takie, jakich dostarcza im lato i rozwinięte krzewy,
drzewa i kwiaty. Tu możemy zastanowić się, co zrobić
z tym smutnym półroczem.
Wydaje mi się, że wiele projektów byłoby bardziej
dojrzałych, gdyby nastąpiła konfrontacja
autorów
osiedli z plastykami. Przedstawilibyśmy wówczas nasze
widzenie osiedli. Projektując mamy do dyspozycji tylko
pewien zasób środków: graniastosłupy kubatur, teren
do ewentualnego sfalowania, zieleń, ale ciągle brak
nam tych elementów, które mogą wnieść malarze czy
rzeźbiarze.
O g r o m n i e ucieszyłem się propozycją galerii rzeźb.
Projektując ten główny ciąg wejść d o zespołu osiedli
LSM wprowadziłem tam pewnego rodzaju zatoki, aby
można się było zatrzymać, odpocząć, popatrzeć na lewo, na prawo — a to wzbogacenie rzeźbami znakomicie uzupełnia moją myśl. Ale są to propozycje, które po
realizacji, obawiam się, nie wytrzymają naszego klimatu.
Wszystkie prace powinniśmy dostosowywać d o polskiego klimatu. Cóż wart jest piękny budynek - pięknie zaprojektowany — który pokryją zacieki, smugi z sadzy i smoły spływające po elewacjach? Mamy takie
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obiekty w Warszawie, mamy w całej Polsce, b o ich
autorzy nie pomyśleli o specyfice naszego klimatu.
Inż. arch. Antoni Herman, konsultant LSP, autor projektu osiedla im. Bolesława Prusa:
- Jeśli chodzi o projekty plastyczne dla projektowanego przeze mnie osiedla: odczuwam brak spotkania
z kolegą plastykiem, który p o d j ą ł problem, bo w zasadzie rozwiązał on tylko j e d n o w n ę t r z e ,
podczas
gdy w osiedlu jest ich kilka. Gdyby doszło do spotkania, może byśmy sobie przedyskutowali wówczas problem układu komunikacyjnego, na przykład, który zostałby zapewne inaczej rozwiązany. W moim projekcie
układ ten przewidziano j a k o miękki, swobodny, tymczasem kolega proporluje sztywny, zbliżony do formy budynków, też sztywnej.
D a j e się odczuć brak zieleni w osiedlach w tej chwili
wykonywanych. Szkoda, że nie ma wśród nas specjalistów od zieleni, którzy mogliby tę kwestię pełniej naświetlić.
Inna sprawa: dlaczego w żadnym z projektów nie
rozwiązano takiej prozaicznej, choć w końcu dość
ważnej kwestii, jak osłona dla śmietników? W i e l e uwagi poświęcono wspaniałościom — rzeźbie, malarstwu
— podczas gdy szereg spraw drobnych, właśnie prozaicznych, wymaga rozstrzygnięcia.
Muszę powiedzieć, że szukaliśmy zbliżenia z plastykami, dawaliśmy propozycje — jakoś to nie wyszło. A
tymczasem w biurach projektowych mała architektura
traktowana jest po macoszemu, uważana jest za drobiazg, bo ważniejszy jest przerób. Ten jest dobry — ocenia się architektów — kto ma łokciowy przerób i duże
premie. Komu, w tej sytuacji, chce się poważniej zajmować małą f o r m ą ? ! Z plastykami też nie możemy się
porozumieć. Może nie mają czasu...
W y d a j e mi się, że taka akcja, jaka teraz została podjęta, nie powinna okazać się tylko j e d n o r a z o w y m ' „ w y strzałem", lecz powinna trwać, a n g a ż u j ą c do współpracy na dłuższą metę i architektów i plastyków.
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Inż. arch. Tadeusz Bobek, autor projektu
Zygmunta Krasińskiego:
— Chciałbym podziękować kolegom ze
serdeczne podejście d o tego osiedla. Nie
przy tym z inżynierem Hermanem, że brak
architektury to wina takiego, a nie innego
pracy biur projektowych. Na określonym

osiedla im.
Śląska za
zgodzę się
form małej
ustawienia
etapie nie

można w zasadzie inaczej projektować, b o : terminy po-j
g a n i a j ą , a środki inwestycyjne nie zezwalają na b o g a te projektowanie. Dopiero przy okazji, takiej na przykład, jak Lubelskie Spotkania Plastyczne, można sobie
pozwolić na więcej.
Jeżeli chodzi o osiedle im. Krasińskiego: parę rzeczy
bardzo mi się podoba, kilka innych uznałbym za dyskusyjne.
Budynki wysokie systemu O W T w zamierzeniu projektowym miały być pokryte „ b i a ł ą M a r i a n n ą " , ponieważ j e d n a k „przyszedł" właśnie grys szary, mamy szare obiekty z tymi szpetnymi ścianami szczytowymi. Jeżeli lekko licząc, będą one stały 8 0 - 1 0 0 lat, to warto
chyba i trzeba ponieść nakłady finansowe w celu zgubienia tych szczytów, tym bardziej, że mamy oto gotowe opracowanie.
M a m jedną prośbę: zatrudnić przy rozwiązaniach
plastycznych specjalistów od zieleni, nie tworzyć małej
architektury bez zieleni.
Inż. arch. Janusz Link, konsultant LSP, a u t o r projektów osiedli im. im. M a r i i Konopnickiej i Henryka Sienkiewicza :
- Na tych dwóch osiedlach zaczęła się era nieszczęsnego O W T na LSM. A samą bazę O W T zbudow a n o w sąsiedztwie osiedla sienkiewiczowskiego, o d c i n a j ą c je od ulicy Zana. O b a osiedla znajdują się na
stokach skierowanych spadkiem ku przyszłemu parkowi, na pięknych stokach, które tym systemem, niestety, zostały zniszczone, co mówię z pełną o d p o w i e dzialnością. Osobiście widziałbym tu więcej punktowców i architektury bardziej zróżnicowanej.
Jeśli chodzi o projekt kolegów plastyków: o ile w
osiedlu imienia Konopnickiej autorzy dostrzegli i uszanowali istniejące ciągi komunikacyjne, piesze, to w obrębie osiedla sienkiewiczowskiego zostały one jakby
przekreślone proponowanymi rozwiązaniami. M i a ł b y m
też zastrzeżenia do rozmieszczenia akcentów rzeźbiarskich w tym osiedlu, niewłaściwie ulokowanych w miejscach zacisznych, kameralnych. Powinny one znaleźć się
raczej przy tym głównym ciągu, biegnącym wzdłuż całego osiedla.
Widziałbym też konieczność zajęcia się szarą fakturą budynków mieszkalnych tego nieszczęsnego systemu
OWT. Po urządzeniu się w mieszkaniach, co początkowo koncentruje u w a g ę ludzi, szarość ścian szczytowych

i ścian klatek ,schodowych zacznie ich
drażnić, przytłaczać.

denerwować,

Inż. arch. Henryk Matwiejuk, konsultant LSP, Architekt Miejski:
— Wydaje się, że główną sprawą z punktu widzenia
potrzeb tego obszaru jest kwestia integracji zespołów
osiedleńczych, które powstawały w różnym czasie i projektowane były przez różnych autorów, co dało pewne
korzyści. Ale przy braku jednolitego planu szczegółowego dla terenu, takie projektowanie spowodowało
)ednak określone nieprawidłowości.
Taką nieprawidłowością numer jeden jest brak powiązania tego obszaru z miastem, czego widocznym
wyrazem są ścieżki na trawnikach — rezultat żywiołowych potrzeb mieszkańców. W konsekwencji tego, na
przejściach przez ulice, zdarzają się śmiertelne wypadki samochodowe. Ponadto w strefie między LSM-em
a miasteczkiem uniwersyteckim. Może więc któryś z autorów pokazanych projektów zechciałby odpowiedzieć
praktycznie na pytanie: jaki element pozwoliłby połączyć oba obszary, zintegrować je funkcjonalnie i przestrzennie — ponad istniejącą już arterią komunikacyjną? Podobnego połączenia wymagają zresztą osiedla:
Mickiewicza i Słowackiego.
Inż. arch. Olgierd Olszewski, konsultant LSP, Architekt Wojewódzki:
- Odnoszę przede wszystkim wrażenie, że z przedstawionych prac pewna część z wielu względów nie
będzie mogła być realizowana. Ale udostępnione
publiczności, dyskutowane — mogą pozostawić w ludziach jakiś trwały ślad, a to już powód do satysfakcji
i opinii, że nawet i one okazały się pożyteczne. Obyśmy jednak mogli zrealizować możliwie dużą liczbę prezentowanych projektów. Będą kolizje w praktyce, kolizje natury technicznej, bo niektóre prace lokują obiekty tam, gdzie — jak widzę — przebiegają linie ciepłownicze czy kanalizacyjne. Mam jednak nadzieję, że
ewentualne drobne korekty pozwolą zachować charakter projektów, ich koncepcje.
Prace studenckie są odważne i można mieć zastrzeżenia, czy nie szokowałyby nadmiernie po realizacji,
właśnie w Lublinie. Ale jest na terenie miasteczka uniwersyteckiego szereg obiektów wobec których, moim
zdaniem, możemy sobie pozwolić na coś w rodzaju
„mocniejszego uderzenia". Magazyn przy stołówce,

niektóre budynki dydaktyczne z elementów rozbieralnych (skrzyżowanie pawilonu z barakiem, niestety),
kotłownia z metalowymi kominami — to wszystko będzie
stało po kilka i więcej lat, i może być przedmiotem
eksperymentów plastycznych.
Inż. arch. Jan Żochowski, przedstawiciel SARP:
— Po obejrzeniu tej wspaniałej ekspozycji, której zalety są oczywiste, doszedłem do wniosku, że można by
te kilkadziesiąt opracowań podzielić na dwie grupy:
związane z nowymi oraz dawniej powstałymi osiedlami. Różnią się one ogromnie. W osiedlach najstarszych
ingerencja kolegów plastyków jest bardzo skromna,
umiarkowana, ogranicza się do propozycji rzeźbiarskich w mickiewiczowskim, lub graficznych i malarskich, uzupełniających, na terenie osiedla Słowackiego. Natomiast z ogromnie zróżnicowaną ofertą artyści wystąpili wobec osiedli nowych.
Skąd się wzięło tak zasadnicze zróżnicowanie?
Stąd, że architekci projektujący pierwsze budynki nie
mieli do dyspozycji przemysłu budowlanego, lecz...
własną, indywidualną inwencję. W obu najstarszych
osiedlach nie ma projektów typowych, lecz właśnie indywidualne. W pozostałych dominuje fabryka domów,
dominuje przemysł i dlatego ingerencja plastyków wystąpiła tam w dużej skali. Na tym obszarze znaleźli oni
po prostu ogromne pole działania.
Nieprzypadkowo więc nasze spotkanie ma symbol
„1976", a nie „1965". Jedenaście lat temu nie było
jeszcze takiej standaryzacji i masowości w budownictwie, jaką obserwujemy obecnie, więc i nie istniała potrzeba zasadniczej ingerencji plastyki w strukturę
osiedli. Inna sprawa, że Lublin dłużej niż inne miasta
kraju bronił się przed budownictwem typowym, przemysłowym, do roku 1970 nie wzniesiono u nas ani jednego budynku typowego.
Lubelska współpraca między architektami a plastykami powstała jako wynik zapotrzebowania społecznego, jako reakcja publiczna na osiedla produkowane
przez fabryki domów. Jest to przecież dopiero początek
współdziałania, które, jak sądzę, może rozwinąć się w
skali szerszej, ogólnopolskiej.
Jako przedstawiciel SARP-u serdecznie dziękuję za
tę inicjatywę gospodarzom i artystom plastykom, którzy
pierwsi wyciągnęli rękę do tego rodzaju współpracy.
Inż. Grzegorz Koprowski, konsultant LSP:
— Według mnie nie wszystkie prace odpowiadają

kryterium możliwości realizacyjnej. A jest to dla mnie
kryterium najważniejsze; nie jestem ani architektem
ani plastykiem. Nie widzę na przykład możliwości realizowania projektu, który przewiduje w osiedlu studnię,
amfiteatr itp. To zbyt skomplikowane. Wydaje się nawet, że proponowany program przerasta terenowo ten
fragment osiedla. Jeśli chodzi o wnętrze osiedla im.
Sienkiewicza trudno sobie wyobrazić, abyśmy budowali
dzisiaj pawilony dla sztuki, skoro nie mamy pawilonów
sklepowych.
Dr Edward Fijałkowski, prezes Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej:
— Koncepcje przedstawione przez artystów przekroczyły nasze oczekiwania. Zauważyliście państwo powściągliwość naszych wypowiedzi jeszcze na pierwszym
spotkaniu, w lutym, brak reklamy prasowej wokół imprezy. To było celowe: nie bardzo wiedzieliśmy, co z
tego wyjdzie.
Dzisiaj z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że
oczekiwania, jakie ukształtowały
ideę
Lubelskich
Spotkań Plastycznych, w bardzo pokaźnej części zostały spełnione. Zwraca moją uwagę fakt, że znaczna
część projektów ma charakter realny, nadaje się do
realizacji.
Cieszę się, że taka impreza doszła do skutku na terenie Lublina. Sądzę przy tym, iż zapoczątkuje ona
etap ścisłej współpracy środowiska plastycznego, szeroko rozumianego, z naszą spółdzielnią, a chyba i z
innymi instytucjami czy dzielnicami miasta. Spotkania
bowiem, to coś w rodzaju trzeciego etapu realizacji
osiedli mieszkaniowych, oferujące to, czego nie mogli
dać architekci, urbaniści i wykonawcy.
Większość projektów oceniamy pozytywnie. Pozwolą
one załatwić szereg spraw, których do tej pory nie
udało się rozwiązać ani nam, ani innym spółdzielniom
mieszkaniowym w Polsce. O b y Spotkania doprowadziły do ścisłej współpracy inwestora, projektantów i plastyków. Ostatecznie chodzi o wykształcenie bardziej
instytucjonalnych form współdziałania różnych środowisk w procesie kształtowania dzielnic miejskich.
Widzimy już, że realizacja choćby części przedstawionych w Lublinie projektów pozwoli wydatnie poprawić w naszych osiedlach mieszkaniowych to, co nazywamy jakością życia.
Powyższe opinie — będące fragmentami obszerniej-

szych wystąpień — opracowano na podstawie stenogramu dyskusji nad projektami plastyków, przedstawionymi w marcu 1976 roku w Osiedlowym Domu Kultury LSM.
Poniżej zamieszczamy wypowiedzi artystów i innych
osób, sformułowane w trakcie dyskusji w redakcji dwutygodnika społeczno-kulturalnego „ K a m e n a " (publikacja w nr 8 z 1976 г.), podczas sympozjum otwierającego II etap Lubelskich Spotkań Plastycznych oraz na
łamach „Sztuki".
Wypowiedzi uszeregowano w kolejności wystąpień
poszczególnych autorów.
Bronisław Chromy:
— Osiedle Słowackiego to specyficzne osiedle, ponieważ od podstaw projektował je prof. Oskar Hansen,
podchodząc d o problemu integralnie, widząc np.
wzgórze, które obecnie mnie zaproponowano do rzeźbiarskiego rozwiązania, jako miejsce spotkań mieszkańców, miejsce relaksu, kontemplacji itp. Po rozmowie z profesorem dochodzę do wniosku, że zaoferowanie mi tego wzgórza było błędem ze strony organizatorów, bowiem autor osiedla nie życzy sobie lokowania
rzeźby na owym wzniesieniu. Uważa, że przeznaczając
ten teren dla człowieka, dla spacerowicza, definitywnie zamknął sprawę. Nie oponowałby tylko wtedy, gdyby rozwiązania rzeźbiarskie były parterowe, niskie, najlepiej ukryte w terenie. Odpowiedziałem na to, że była
taka góra zwana Akropolem, na którą wszedł człowiek
i zdecydował się wznieść tam świątynię. Tego człowieka dawno już nie ma, ale pozostała świątynia, świadcząca o jego wielkości. Proponując monument o nazwie „Człowiek i przestrzeń" chciałem zaznaczyć wielkość człowieka, zachowując koncepcję „ t e a t r u osiedlowego" w stanie raczej ńienaruszonym. Ale wynikło
nieporozumienie.
Ryszard Lis:
— Impreza rozwija się bardzo interesująco, rozpraszając początkowe obawy co do j e j charakteru. Na wystawie w domu kultury koledzy pokazali kawał ciekawej i rzetelnej roboty, ujawnili oryginalne podejście do
sprawy. Uważam, że o pełnej satysfakcji będzie można
mówić dopiero wtedy, kiedy przynajmniej większa część
projektów doczeka się realizacji. Rozumiem, że nie jest
to możliwe od razu.

Ryszard Winiarski:
- To byłoby najwspanialsze w moim życiu sympozjum, gdybyśmy całym zespołem mogli spotkać się z
architektami i zaprojektować osiedle od początku. Powracając na grunt rzeczywistości: osiedle im. Sienkiewicza, obszar naszej uwagi, po raz pierwszy zobaczyłem zimą, w śniegu, błocie i wodzie, bez zieleni i jak
zawsze d o t ą d starałem się pogodzić geometrię z krajobrazem, tak teraz zrodził się we mnie bunt przeciw
geometrii wielkich i ciężkich domów, gwałcących szalenie bogaty, zróżnicowany teren. '
Sbowałem więc
zneutralizować geometrię przez wprc rdzenie na ściany szczytowe budynków mozaikowej iluzji zielono-żółtych pejzaży, przedstawiających drzewa i inną roślinność z fotograficzną wiernością. Technika realizacji tego projektu jest dość prosta, choć trudno wykluczyć
pewne trudności.
Jan Berdyszak:
- Uczestniczyłem w wielu podobnych imprezach i
mam do nich całkowitą nieufność. Chodzi o to, że dzieła nasze, wbrew wcześniej czynionym obietnicom przeróżnych organizatorów, nie trafiają w obszar społecznej egzystencji. Lublin zaszokował mnie propozycją
natychmiastowej realizacji projektów, to zupełnie nowy element tego rodzaju spotkań! W pokrewnych imprezach krajowych i zagranicznych w najlepszym wypadku dochodziło do realizacji szczątkowych, częściej
przecież kończyło się na pięknych sprawozdaniach czy
interesujących dokumentach.
Stefan Papp:
- Czym dla nas są Lubelskie Spotkania Plastyczne?
Osobiście widzę tę wielką i niesłychanie odważną imprezę j a k o poważny etap formowania się nowego rozumienia integracji plastyki i budownictwa. Może po
zakończeniu Spotkań architekci nie będą już tak pewni
swych kompetencji w dziedzinie idei formy, a inwestorzy - miejmy nadzieję, utracą nareszcie przekonanie,
że plastyka tylko uzupełnia architekturę, wyczerpuje
się na detalu. Może powszechniejszą też stanie się
prawda, że współczesną rzeźbą jest to, co się dzieje w
przestrzeni — na danym obszarze i w danej skali. Szanuję architekta, który nie zgadza się na ustawienie, tu
i ówdzie, rzeźb projektowanych przez niego w sposób
integralny. Ale u nas pokutuje jeszcze tradycyjny model
sztuki galeryjnej, co „ o w o c u j e " licznymi nieporozumie-

niami w momencie podejmowania przedsięwzięć podobnych do Spotkań. Dziś w zasadzie nie powinno stawiać się rzeźb takich, jakie stawiało się kiedyś przed
„ o b r z e ź b i o n ą " architekturą. Giną pewne symbole, którymi do niedawna posługiwali się artyści, owe miecze,
tarcze itp., a nowe treści życia nie zmierzają d o symbolizacji, nie ulegają jej, bo w ogóle zanika procedura symbolu. Rzecz sama siebie symbolizuje... W składzie naszego zespołu znajduje się kilku współtwórców
„Karty Łagowskiej", podnoszącej problematykę kreacji
przestrzeni społecznej...
Andrzej Kołodziejek:
— Podczas pierwszego spotkania w lutym 1976 roku,
które otwierało naszą imprezę, powiedziano nam, że
nie mamy gadać, a robić. Zbulwersowało mnie to
wezwanie, wynikające zapewne z przekonania, że w
sferze teorii wszystko zostało już rozstrzygnięte i pora
na konkretne działanie. Tymczasem w ramach zespołu
doszliśmy do wniosku, że istnieje realna potrzeba intelektualnego przetrawienia przynajmniej problematyki osiedla, które nam zaproponowano...
Zofia Kopel-Szulc:
— Dla mnie Spotkania są szansą dotknięcia nowych
i pasjonujących problemów, okazją do dyskusji z ciekawymi ludźmi, powodem do własnych przemyśleń. N a wet, jeżeli nie będzie mi d a n e powrócić do spraw tu
rozważanych, kontakt z nimi wpłynie niewątpliwie na
moją świadomość. Przypuszczam zresztą, że p o d o b n e
korzyści odniesie ze Spotkań całe środowisko plastyczne Lublina, od dawna czekające na taką, ogólnopolską
imprezę plastyczną. Korzyści dla samego miasta wydają się oczywiste, o ile jakaś istotną liczba projektów
doczeka się realizacji.
Henryk Szulc:
- Jeśli dojdzie tylko do jednostkowych i szczątkowych realizacji - np. ścian szczytowych — choćby ze
względu na możliwości techniczne, to zasadnicza idea
Spotkań zostanie zaprzepaszczona.
Jerzy Rudziński:
- Idea Spotkań jest precedensowa; właśnie W a ł brzych usiłuje powielić pomysł lubelski. Impreza zobowiązuje nas zatem do wielkiej odpowiedzialności. Jeśli
tu zawiedziemy, to inne miasta mogą stracić kredyt

zaufania do ośmiu i pół tysiąca plastyków. Po wizji
lokalnej mam jednak pewne obawy i zastrzeżenia co
do proponowanych terminów złożenia projektów. Są za
krótkie, zmuszają do stosowania metody „ b y l e szybko",
nie licząc się z kwestią jakości prac.
Mieczysław Welter:
— Dbajmy o tempo, aby „ f a b u ł a ostro szła". Mamy
wspaniałą rzeźbę terenu w osiedlach, a wokół imprezy
— znakomity klimat. Marzę o tym, żeby powstało dużo
dobrych rzeźb, grafik i dużo dobrego malarstwa.
Marian Bogusz:
— Zastanówmy się nad tym, czy podjęta w I etapie
Spotkań próba zaatakowania problemu udała się?
Mieliśmy Wtedy wiele trudności, ale wyzwoliły one nowe
myślenie, nowe podejścia. Trudno zresztą o tak idealną sytuację, aby każdy projekt można było zrealizować
do końca. Gdybyśmy w osiedlu Słowackiego czekali na
wszystkie żądane materiały, nigdy nie zrobilibyśmy
prześwitów. Otrzymaliśmy do dyspozycji szkło okienne,
pigment i wapno, sami występując przy tym w roli murarzy. I wyszło — pod względem technicznym całkiem
nietradycyjnie. W I etapie p r o p o n o w a n o w niektórych
osiedlach niemal nową urbanistykę, jakby na zasadzie: wyburzyć to, co jest i budować od nowa. Tymczasem musimy liczyć się z zastaną sytuacją, postępuj ą c jak starzy mistrzowie, którzy wchodzili d o wnętrza
kościoła, by wznieść ołtarz. Widzę Lubelskie Spotkania
Plastyczne, imprezę o skali europejskiej, j a k o konfrontację myślenia poprzez robotę.
Włodzimierz Kamiński:
— W krakowskim „ A r c i e " odebrałem niedawno projekty plastyczne dla siedmiu osiedli, których jednak nie
można realizować. Lubelskie Spotkania Plastyczne powinny być przyczynkiem do ogólniejszej dyskusji na takie między innymi tematy. Ostatecznie chodzi o stworzenie realnej i stałej płaszczyzny współdziałania plastyków z architektami od początku projektowania.
Zygfryd Dudzik:
— To, co d o t ą d zrobiono w ramach Spotkań, nie jest
złe, a nawet stało się podstawą różnych dyskusji w kraju. Na przykład plastycy, którzy zjechali niedawno d o
Huty Katowice, bardzo żywo rozmawiali o lubelskich
doświadczeniach.

Andrzej Grzybowski:
— Niektórzy z kolegów twierdzą, że architektury nie
należy poprawiać, że trzeba ją respektować. Sam j e stem architektem, więc miło mi słuchać takich opinii,
ale widzę przecież, jak pustynne są te nasze nowe
osiedla. W y d a j e się zatem, że plastyk powinien wchodzić w nie ze swoimi propozycjami, które mogą w efek.cie d o d a ć ducha mieszkańcom standardowych bloków.
Zresztą Spotkania lubelskie są właśnie wynikiem społecznego zapotrzebowania na taką działalność.
Ireneusz J. Kamiński:
— Lubelskie Spotkania Plastyczne 76 ujawniły różnorodne, mniej lub bardziej rozpowszechnione, sposoby rozwiązywania problemu kreacji przestrzeni społecznej, wśród których nie zabrakło projektów szczególnie
pożądanych, bo integrujących różne przejawy życia
zbiorowego. Przede wszystkim jednak skala przedsięwzięcia oraz faktyczna gotowość organizatorów d o niemal natychmiastowej realizacji wybranych i wcale licznych propozycji artystów stawiają je w rzędzie wydarzeń na naszym gruncie pionierskich... O d ich (prac
realizacyjnych) powodzenia zależy, czy zamysł w p r o w a d z e n i a artystów w inne dzielnice mieszkaniowe
Lublina, co niedwuznacznie sugerowano podczas półoficjalnych rozmów, doczeka się spełnienia. Już jednak
teraz Lubelskie Spotkania Plastyczne 76 można traktować j a k o ważny argument za koniecznością formalno- p r a w n e g o uregulowania kwestii współdziałania plastyków, architektów i urbanistów w p r o c e s i e projektowania przestrzeni społecznej. Dłuższe występowanie artystów w roli straży pożarnej może okazać się
nużące, połowiczne i kłopotliwe. Choćby dlatego, że
nie posiadają oni np. sikawek i toporków... („Sztuka"
1976, nr 4).
Dalibor Lukas:
— Artykuł Ireneusza J. Kamińskiego pt. „Lubelskie
Spotkania Plastyczne 76"... uświadomił raz jeszcze z
całą natarczywością trwającą nadal izolację sztuk plastycznych i działań związanych z kształtowaniem środowiska, w którym żyjemy... Jest faktem, że w dzisiejszej sytuacji sztuki można mówić tylko o próbach „ i n tegracji sztuk plastycznych ze środowiskiem", a nie o
„tworzeniu środowiska". Taki „ i n t e g r a c y j n y " charakter
posiada również realizowany od kilku lat w Czechosłowacji program „Wytycznych w sprawie plastycznego

kształtowania środowiska". I chociaż intencja twórców
tego programu sięgała dużo dalej, to w codziennej
praktyce jego wykonanie sprowadza się wyłącznie d o :
rozmieszczenia w nowo budowanym osiedlu mieszkaniowym rzeźb i kompozycji przestrzennych, wprowadzenia drobnych uzupełnień w zakresie akcentów kolorystycznych (o barwie elementów, z których budowane
są domy decyduje bowiem producent) i rozplanowania
terenów zielonych. Główny niedostatek programu „ W y tycznych", podobnie zresztą jak i innych akcji tego rodzaju (dotyczy to również postulatów zgłaszanych na
Lubelskich Spotkaniach Plastycznych 76), polega właśnie na ich „integracyjnym" charakterze. W moim przekonaniu bowiem estetycznego wyglądu środowiska miejskiego nie można stworzyć poprzez integrację pojedynczych dzieł sztuki: oddziaływają one w sposób izolo-

wany, a niekiedy wprost dezintegrujący na wygląd otoczenia.
Wspólną cechą propozycji zgłaszanych na sympozjach: Lubelskie Spotkania Plastyczne 76, Elbląg 65,
Sielanka-Kopanów 76 itp. jest to, że są dodatkowym,
„artystycznym" uzupełnieniem gotowego już i danego
tła architektonicznego. W tej sytuacji plastyk-projektant niewiele rzeczy może zmienić lub ulepszyć i jego
rola nie jest godna pozazdroszczenia. Jest to jednak
dzisiaj, niestety, jedyna możliwość ingerencji artysty,
jeśli nie chce on w ogóle zrezygnować z kształtowania
otaczającej nas rzeczywistości. W takich warunkach
musimy zaczynać naszą działalność. („Sztuka" 1977,
nr 5)
Opracował:

Ireneusz J. Kamiński
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Projekty zrealizowane

OSIEDLE im. MARII KONOPNICKIEJ
Władysław
Frycz: rzeźby „ P t a k " , „ S a r n y " , „ A l i g a t o r " ,
„Łyżwiarze" (metal).
Andrzej Nowacki, Andrzej Skoczylas: kompozycje malarskie w 4 prześwitach.
OSIEDLE im. Z Y G M U N T A KRASIŃSKIEGO
Alina

Grzybowska, Andrzej Grzybowski:
projekt zagospodarowania osiedla, malarstwo na budynkach
1 wejściach do klatek schodowych, malarstwo i
mozaiki w 2 prześwitach.
Witold Stypa, Jan Dybała: malarstwo „ P t a k i " na ścianie szczytowej, malarstwo na elewacji szkoły im.
M. Kopernika.
Jan Borowczak: rzeźba „Pegaz".
Zdzisław Stanek, Stanisław Hochół, Bolesław
Nowicki:
2 płaskorzeźby na ścianach szczytowych budynków.
Roman Nyga, Eugeniusz Nyga: malarstwo na ścianach
szczytowych budynków.
Aniela Kuenne, Zygfryd Dudzik: malarstwo na ścianach
szczytowych 2 budynków.
Aniela Kuenne, Władysław Szafrański: malarstwo i mozaika w prześwicie.
OSIEDLE im. ADAMA MICKIEWICZA
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Edward Łagowski:
rzeźba „Pejzaż" (marmur).
Sławomir Mieleszko: rzeźba (kamień pińczowski).
Roman Miller: rzeźba (kamień pińczowski).
Stanisław Radwański: rzeźba „ Z w l e k a n i e " (marmur).
Jerzy Rudziński: rzeźby „Trudna rozmowa" (piaskowiec)
i „Przeciw agresji" (metal).

Tadeusz Skwarczyński, Zbigniew Mrozek: rzeźby (drewno).
Edward Sitek: rzeźba „ D a m a " (marmur).
Witold Stypa, Jan Dybała: płaskorzeźba dla Osiedlowego Domu Kultury.
Janusz Pastwa: rzeźba portretowa H. Wieniawskiego
(usytuowana na skwerze przy ul. Żwirki i Wigury).
OSIEDLE PIASTOWSKIE
Barbara Zbrożyna, Jadwiga Janus, Michał
Leszczyński:
40 rzeźb (piaskowiec).
Ryszard Lis, Marian
Świst: rzeźba „ W z l o t " (sztuczny
kamień).
Stanisław Panasewicz: stelaż.
Lech Kunka, Tadeusz Huszczo: rzeźba (aluminium).
OSIEDLE im. BOLESŁAWA PRUSA
Adam

Procki, Wacław Mazurek: rzeźby „ F o k a " , „ D e l f i n " , „ P i n g w i n " (granit).
Marek Radziszewski, Jerzy Rudziński, Bogdan
Eineberg,
Jerzy Kostka, Zbigniew
Brodowski:
kompozycje
plastyczne na elewacjach budynku zarządu LSM,
projekty jego wnętrz oraz organizacja przestrzeni
wewnątrzosiedlowej.

OSIEDLE im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Marian Bogusz, Jerzy Budziszewski, Leszek
Nadstawny,
Zdzisław
Stanek, Witold
Mysyrowicz,
Stanisław
Hochół: malarstwo i mozaiki w 10 prześwitach.
OSIEDLE im. HENRYKA SIENKIEWICZA
Zofia Kopel-Szulc, Henryk Szulc: kompozycje plastyczne
w prześwitach (drewno).
Jan Ziemski: rzeźba (tworzywo sztuczne).

„Люблинские художественные встречи", это название большого мероприятия, которое продолжалось с начала 1976 до
конца 1978 года и происходило в Люблине. Их целью было
повышение эстетических и функциональных достоинств районов Люблинского жилищного кооператива, насчитывающего
40 тыс. жителей.
На Встречах, которые своим масштабом превышали существующие до сих пор начинания такого типа в Польше,
приняло участие около 100 артистов художников а также
несколько архитекторов — среди которых проектировщики
отдельных районов Люблинского жилищного кооператива.
Практически каличество участников Встреч было намного
больше, так как в дискуссиях над предложениями артистов
активно принимали участие многие жители этого района,
с доброжелательным вниманием наблюдающие за работой
создателей.
Надо также вспомнить, что инициатива организации Встреч
вышла от воеводских партийных органов, а программой и её
реализацией занялись: Отдел культуры и искусства воеводского управления в Люблине и Центральный союз кооператива жилищного строительства. Суперарбитром Встреч был
выдающийся польский архитектор профессор доктор Ежи
Хриневецки, комиссаром I этапа предприятия — известный
артист Мариян Богуш, а председателем организационного комитета Мечислав Бялас — директор Отдела культуры и искусства воеводского управления.
Программа мероприятия предвидела, что работы, которые
возникнут в Люблине в образе скульптур, монументальной
живописи, пространственных решений, проектов улиц, скверов, детских площадок и т.п., будут доказательством практической реализации предпосылок .социалистического творчества и её общественной функции. Организатором Встреч
не завиоило на традиционном украшении города но они хотели интегрально соединить уокусство ę общественно-урбанизационнй средой.
Результатом этой идеи оказалось несколько десятков реализаций, которые представляют собой высокий художественный уровень. Художники запроектировали и осуществили
картины на фасадах зданий и так называемых просветах
(переходах) под зданиями, выполнили несколько десятков
скульптур ообранных в большинстве в естественной, пленерной галереи вдоль аллеи а также в Пястовском районе.
Некоторые проекты не дождались осуществления, так как
организаторы, которым оказывали помощь люблинские производственные и обслуживающие предприятия, не были в со-

стоянии приобрести соответствующие материалы. Предложения некоторых авторов, впрочем достойные >и интересные,
не вышли за сферу идеи и поэтому, что они очень вмешивались в существующий раньше архитектурный ансамбль,
стремясь к целостному его преобразованию, но это не
встретило одобрения архитекторов. И вновь оказалось, что
совместная деятельность художников с градостроителями, архитекторами, инжинерами строительства должна начинаться
в первый период проектирования жилищных районов. Сейчас художники, как правило, выступают в роли скорой помощи, которая спешит на опасение скучным, стандартным,
слишком геометрическим кварталам. К Люблинским художественным встречам м о ж н о относиться как к ещё одному важному аргументу, что необходимым является, формально и согласно закону, урегулирование проблемы совместной деятельности художников, архитекторов и других специалистов в
процессе проектирования общественного пространства. Такое
мнение высказывали почти все участники дискуссий на симпозиумах, которые .сопутствовали Встречам. И именно этот
момент — рядом с конкретными произведениями, существующими уже на территории районов Люблинского жилищного
кооператива — можно было считать особенно важными успехами мероприятия.
О б этом, что Люблинские художественные встречи 76 вызвлаи широкий интерес и оказались инспирующим мероприятием может свидетельствовать факт, что подобные мероприятия были организованы в других городах страны. Надо
знать, что некоторые проекты Встреч были представленные
Центральным управлением кооператива жилищного строительства на выставке в Париже, организованной при предзнаменованиях UNESCO и представляющей современные концепции пространственного благоустройства жилищных районов. Одним из проектов заинтересовалась Польская Академия Наук.
Люблинские художественные встречи были отмечены местной и общепольской прессой — обширную статью напечатал
журнал „Искусство".
Предвидится, что концепционные достижения Встреч будут
экспонированы на постоянной выставке, устроенной в одном
из объектов ЛЖК, некоторые проекты дождутся реализации в позднейшее время в других районах Люблина, города
находящегося в восточной Польше, насчитывающего 320 тысяч жителей и входящего постепенно в новую роль: столицы
крупного угольного бассейна, который возникает на окрестной территории.
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Добавим, что Встречи возникли именно в этом городе не
случайно. С давних пор в Люблине организуются общепольские выставки „Против войны", которые будут преобразованы
в международные. Действующий здесь Союз польских арти-

CTOB художников, насчитывающий 126 членов (в Кружке мо-

"Lublin Arts Meetings" is the name of the great enterprise
that lasted in Lublin from the beginning of 1976 till the end of
1978 with the purpose of raising the esthetic and functional values
of the districts belonging to Lublin Flat Building Co-operative
inhabited by 40.000 people. Those meetings gathered about 100
artists, some architects and districts designers, and surpassed all
the enterprises of that kind in Poland. In fact, the number of
participants was much greater, as many inhabitants of the districts took active part in the discussions with the artists and
watched their work with favourable attention. It should be underlined that the initiative of organizing those meetings came
from Lublin Voivodship party authorities, while planning and realization of the enterprise was the task of Culture and Art Department of the Voivodship Office in Lublin and of Central Association of Flat Building Co-operatives. The super-arbiter of the
Meetings was the outstanding Polish architect professor dr Jerzy
Hryniewiecki, the commissioner of the first stage of the enterprise
was the well known artist Marian Bogusz, and the president of
the Organizing Committee was the director of Culture and Art
Department of the Voivodship Office Mr. Mieczysław Białas.
The programme of the enterprise provided for the artistic compositions that were supposed to be created in Lublin in the form of
sculptures, monumental paintings, spatial arrangements, projects
of streets, greenery, playing yards for children, etc., to be the
evidence of realization of the assumptions of socialistic creation
in the field of arts and its social function. The organizers of the
Meetings meant not only to beautify the town but to Join art
with social and urban environment as well.
The result of the idea put forward in this way Were numerous
productions representing on the whole a high artistic standard.
The artists designed and executed wall paintings on the elevations of buildings and in passages under buildings and made
several sculptures gathered mainly in a natural, open-air exposition along the main alley and in the Piastowskie district. Some
projects had not been realized as the organizers of the enterprise helped by some production and service institutions were unable to provide certain necessary materials. Similarly, the projects
of some authors — though ambitious and inspiring, could not
leave the sphere of idea as they interfered with the existing
architectural and functional space and did not agree with the

assumptions of the architects. Once again it appeared that cooperation of artists and town planners, architects and civil engineers should begin already in the first phase of district planning.
At present, artists generally play the role of emergency service
struggling to save the dull, standardized and overgeometrized
districts. Lublin Arts Meetings may be treated as one more important argument for the necessity of regulating the formal and legal question of cooperation of artists, architects and other specialists in the process of social space planning. That opinion was shared
by almost all the participants of discussions held during the symposia accompanying the Meetings. And this is the point which —
together with the actual productions in Lublin Flat Building
Co-operation districts — can be regarded as the most important
achievement of the enterprise.
Lublin Arts Meetings '76 became of great interest and appeared to be an inspiring event as many other towns started
organizing similar enterprises. It is also worth mentioning that
the Central Office of Flat Building Co-operatives presented some
of the projects of the Meetings during the exhibition in Paris
under the auspices of UNESCO and showing contemporary conceptions о housing estates spatial arrangements. Also, one of the projects gained interest of Polish Academy of Sciences.
Lublin Arts Meetings met with response in the local and
national press, and a long article was published in Polish bimonthly „Art".
According to expectations, the conceptual output of the Meetings will by presented at a regular exhibition arranged in one
of the buildings of Lublin Flat Building Co-operative, and some
projects will be realized in other districts of Lublin, the town
situated in eastern Poland and inhabited by 320.000 people,
which is now taking on a great new role: the capital of Coal
Mine Center rising on the neighbouring grounds.
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стране плейеры в Казимеже Дольном, а Бюро артистических
выставок считается одним из лучших в Польше.

It was not accidental that the Meetings had been organized
in this town. For many years now Polish exhibitions "Against W a r "
have been organized in Lublin and they are to become international exhibitions - the local Association of Polish Artists gathering
126 members (45 members in Young Circle) has been organizing annual national open-air painting sessions in Kazimierz
Dolny, and the Artistic Exhibition Office in Lublin is one of the
best in Poland.
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