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Miasta się zmieniają. Zmienia się życie w mieście. Życie w „Epoce Miast“, kiedy ponad 50 procent 
ludności na świecie żyje na obszarach miejskich, oznacza szybki rozrost miast. W wyniku ruchów 
migracyjnych spowodowanych nierówną dystrybucją dóbr oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi kon-
fliktami politycznymi, w miastach gwałtownie rośnie zaludnienie, co przekłada się na coraz większą 
różnorodność. Napięcia i konflikty na polu socjoekonomicznym, etniczno-kulturowym, i politycznym są 
pilnym wyzwaniem dla społeczeństw miejskich.  

W jaki sposób można projektować dziś miasta, żeby zagwarantować społeczną sprawiedliwość i 
porządek. Przede wszystkich trzeba umożliwić obywatelom zakładanie inkluzywnych osiedli i rozwijać 
infrastrukturę publiczną, do której miałby dostęp każdy obywatel. Miasta potrzebują infrastruk-
tury kształtowanej przez społeczność, która może wdrożyć odpowiednie strategie zapewniające 
sprawiedliwość społeczną. Życie w danej dzielnicy zależy od aktywności i zaangażowania obywateli. 
To wszystko wymaga  sporej przestrzeni. Przestrzeni dla różnych stylów życia, które nie wchodziłyby 
sobie w drogę, a także przestrzeni dla życia społecznego, komunikacji, interakcji, zarówno dla ludzi 
poznających się przez przypadek, jak i dla tych budujących trwałe relacje. 

Rolą podmiotów kultury jest identyfikowanie potrzeb i kreatywność w opracowywaniu nowych 
rozwiązań i konceptów, które ułatwiłyby komunikację i interakcję,  a także spotkanie z „innym“. To 
nie jest multikulturowy romantyzm. To jedyna możliwa droga. Podmioty kultury są specjalistami w 
dziedzinie wielokanałowej komunikacji w “łączących ludzi językach“ takich jak muzyka, taniec, perfor-
mens, teatr, malarstwo, fotografia, rzeźba, architektura, Wspierają także komunikację, która odbywa 
się po za  jednojęzycznym habitusem. 

Centralnym punktem spotkań i komunikacji po za otoczeniem znajomych jest właśnie przestrzeń 
publiczna. Obejmuje ona zarówno zamknięte przestrzenie publiczne, takie jak ośrodki dzielnicowe, czy 
ośrodki kultury, ale także przestrzenie nieformalne, takie jak parki, promenady nad rzeką, czy miejskie 
rynki. W miastach europejskich otwarte przestrzenie mają swoją długą tradycję. Jednak w ciągu dwóch 
ostatnich dekad zmienił się ich sposób projektowania i znaczenie.

W wyniku neoliberalnej deregulacji, dawne miejsca publiczne, takie jak stacje kolejowe, czy centra 
handlowe zostały przekształcone w obszary półprywatne, które nie są już dostępne dla wszystkich. 
Nieposiadanie cech potencjalnego konsumenta czy niezachowywanie się w konwencjonalny sposób 
może być wystarczającym powodem, żeby zostać wykluczonym z przestrzeni półprywatnej/publicznej. 

Przyjęcie w miejscu publicznym - narzędzie do badania percepcji i jakości 
przestrzeni publicznej jako Dobra wspólnego w miastach



Można powiedzieć, że wykluczanie osób z przestrzeni publicznej stało się praktyką codzienną, tak jak 
zdążyli się już przekonać skaterzy, bezdomni, uliczni muzycy, uzależnieni od narkotyków, czy dzieci 
grające w piłkę. Trwa walka o wpływy w przestrzeni publicznej pomiędzy inwestorami, przechodniami, 
konsumentami, czy ludźmi, którzy nie konsumują, lecz po prostu spędzają tam swój czas. Dzisiejsze 
dopracowane i wymyślne projekty zmieniły percepcję przestrzeni publicznej. Niemniej jednak, wciąż 
niewystarczająca jest nasza wiedza empiryczna dotycząca jakości życia w przestrzeni publicznej.   

 „Do kogo należy miasto?“ czy „Odzyskać ulicę“ to hasła przewodnie ruchów społecznych, które próbują 
zmienić funkcję i formy użytkowania miejsc publicznych. W ostatnich latach niektóre ze strategii zyskały 
na popularności. Przede wszystkich ruch miejskiej partyzantki ogrodniczej założony w miastach na 
całym świecie. Wszystkie prywatne i publiczne inicjatywy, takie jak coworking i foodsharing, couch-
surfing i carpooling, punkty naprawy urządzeń niezdatnych do użytku zwane repair-cafes i wspólne 
nocne robienie na drutach zwane Knitting-Nites, miejskie regały książkowe i wymiany ubrań wyrażają 
nie tylko potrzebę zmian w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego stylu życia, ale  także 
potrzebę socjalizowania się, nawiązywania kontaktu, komunikowania się, która pomagają tworzyć 
przyjazne ludziom dzielnice. 

W niniejszej pracy opisuję różne przykłady przyjęć organizowanych w miejscach publicznych. Zapro-
szenie na przyjęcie jest czymś wyjątkowym. Jednak w przyjęciu nie chodzi tylko o jedzenie. Chodzi o 
poznanie ludzi w przyjaznej i luźnej atmosferze. Wspólne jedzenie jest bardzo intymne, niezależnie od 
tego, czy jest to randka, czy uroczyste spotkanie rodzinne, obiad ze znajomymi, lunch partnerów bizne-
sowych, czy też wspólna kolacja międzynarodowej grupy polityków. W symboliczny sposób, dzielenie 
się posiłkiem buduje poczucie pewności i zaufania.   Zajęcie miejsca  przy stole w luźnej atmosferze  
sygnalizuje, że uczestnicy chcą się czegoś o sobie dowiedzieć, chcą nawiązać i utrzymać pozytywny 
kontakt. Gest „dzielenia się posiłkiem“ nabiera szczególnego znaczenia jeśli jest użyty  świadomie jako 
sposób na przezwyciężenie obcości, różnic a nawet konfliktów.   

Wybrałam formę „przyjęcia“, która pomaga mi zbadać jakość i potencjał społeczny miejsc publicznych 
z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to sam w sobie miły i przyjazny gest przeniesiony do przestrzeni 
publicznej. Po drugie pozwala on sformułować ogólne wnioski dotyczące wpływu partycypacji obywa-
telskiej na dobra wspólne. Te skomplikowane działania pozwalają połączyć artystyczny eksperyment z 
społeczną analizą.  

Na początku przedstawię kilka prac moich studentów z Uniwersytetu w Ludwigshafen, którzy jako 
przyszli pracownicy socjalni zajmują się inkluzją społeczną poprzez równy dostęp do przestrzeni pub-
licznej. 

Następnie zaprezentuję eksperymentalno-artystyczne i nie tak bardzo spektakularne codzienne 
praktyki organizowania przyjęć w przestrzeni publicznej. W tym miejscu oczywista staje się rola 
podmiotów kultury, które identyfikują potrzeby i zasoby, żeby ustanowić nowe formy spotkań w 
przestrzeni publicznej postrzeganej jako dobro wspólne. 

Następne rozdziały zawierają różne przykłady przyjęć w miejscach publicznych



  „Przyjęcie nr 1
 nieustające śniadanie„„
    Friedemann Derschmidt

Interwencja Artystyczna „Nieustające Śniadanie“ w Ostrawie, Tschechien 2004

Fot. Friedemann Derschmidt

1  Zobacz Derschmidt, Friedeman: www.permanentbreakfast.org; (dostęp 29.08.2016) 

2 Na wielu obszarach nie ma żadnych ograniczeń, pod warunkiem że nie utrudnia się ruchu, nie 
niszczy się posadzki lub elewacji budynku, nie zostawia się śmieci, itp. Decydują o tym przepisy prawne 
ustanowione przez lokalne władze.

Na trawniku pomiędzy torami kole-
jowymi a ulicą stoi stolik. Jest to 
stolik śniadaniowy nakryty białym 
obrusem, na którym stoją niebieski 
serwis do kawy i ekspres. Siedzi 
przy nim starsza pani w ciemnych 
okularach. Patrzy się swobodnie 
się w obiektyw aparatu. Dwa puste 
krzesła i stołek zachęcają, żeby 
się przysiąść. W tle wznoszą się 
sięgające nieba wieżowce. Jesteśmy 
w Ostrawie, trzecim największym 
czeskim mieście. Napis na tabliczce 
ustawionej przed stołem wyjaśnia 
nietypową sytuację: to „Nieustające 
Śniadanie“ – interwencja artystyc-
zna. 

1 Maja 1996 roku, grupa artystów skupiona wokół Friedmanna Derschmidta zorganizowała pierwsze 
śniadanie w miejscu publicznym w Wiedniu. Był to początek cyklu performensów, które były kontynu-
owane przez następnych 20 lat. Wywołały one efekt śnieżnej kuli na świecie, dlatego odbywają się 
„nieustająco“: osoba lub grupa ludzi zaprasza przechodniów na śniadanie.  Rozstawiane są stół i krzesła 
oraz przygotowywane jest  jedzenie. Przechodnie zapraszani są jako „przypadkowi goście“. Akcja ta ma 
dwa cele:

• miłe spędzanie czasu w grupie różnych osób

• zbadanie jakości i potencjału miejsca publicznego jako miejsca spotkań i interakcji

Urok całej akcji polega na pomyśle, żeby przenieść typowo prywatne wydarzenie, jakim jest śniadanie, 
do przestrzeni publicznej. Uczestnicy akcji zobowiązują się, że wkrótce zorganizują podobne śniadanie 
w innym wybranym przez siebie miejscu. 

Interwencje, które odbywają się w różnych częściach świata dokumentowane są na stronie www.per-
manentbreakfast.org. Znajdują się tam zdjęcia i Raporty przedstawiające doświadczenia nietypow-
ego użytkowania miejsc publicznych w Nowym Jorku, Buenos Aires, Bejrucie, Kopenhadze, Walencji, 
Berlinie, Oslo, Belgradzie, Taichung (Tajwan) i w wielu innych miastach.1

Odpowiadając na wątpliwości niektórych osób, interwencje te są całkowicie legalne. Większość krajów 
zezwala na rozstawianie stołu śniadaniowego w miejscu publicznym.2 Celem jest zbadanie form 
użytkowania przestrzeni publicznej, osobistej percepcji, a także jakości miejsca publicznego rozumian-
ego jako Dobro Wspólne.

www.permanentbreakfast.org


  „Przyjęcie nr 2
 Miejskie Ogrodnictwo: 
 wspólna uprawa, zbieranie plonów, gotowanie, i jedzenie

Święto Dziękczynienia na Tempelhofer Feld w Berlinie 2015
Fot.Stadtfotograf Jürgen Schneider

Od końca lat 90. w Niemczech zaczęły zyskiwać popularność projekty związane z ogrodnictwem 
miejskim. Dziś prawie każde miasto w kraju ma swój ogród wspólnotowy. Są one rozwijane i utrzymy-
wane przez otwarte społeczności. Można zauważyć jak młodzi i starzy, rodziny i single oraz ludzie o 
różnym pochodzeniu kulturowym pełni energii i entuzjazmu uprawiają i zbierają plony.   

Uprawa ogrodów na opuszczonych placach budowy i na dachach parkingów może być traktowana 
jak wyraz politycznego poparcia dla mniejszej konsumpcji, praktyk recyclingu, oraz ekologicznego i 
zrównoważonego stylu życia. Chodzi o to, żeby wykorzystać nowatorski charakter praktyk ekspery-
mentalnych do zwiększania partycypacji obywateli w życiu publicznym i promocji integracji społecznej 
w dzielnicach.   

Na powyższej fotografii widzimy świętujących Dziękczynienie miejskich ogrodników z Tempelhofer 
Feld. Położone w centrum Berlina dawne lotnisko „Tempelhof“ zostało zamknięte w 2008. Wielki obszar 
został przekształcony w największy i prawdopodobnie najsłynniejszy ogród miejski w Niemczech. Od 
tamtej pory, inwestorzy, urząd miasta i mieszkańcy dzielnic spierają się o sposób użytkowania terenu 
w przyszłości. Społeczność miejskiego ogrodnictwa aktywnie uczestniczy w debatach dotyczących pro-
jektowania i użytkowania publicznej przestrzeni.  Postrzega ona dobro wspólne jako wielką wartość. W 
tym kontekście wspólne gotowanie i jedzenie staje się prawie codzienną praktyką.



  „Przyjęcie nr 3
 Czy można urządzić piknik na Placu Berlińskim?„„„
    Cykl performensów zorganizowanych przez studentów Pracy  
	 Społecznej	Uniwersytetu	Nauk	Stosowanych	
 w Ludwigshafen nad Renem

„Czy można urządzić piknik na Placu Berlińskim?“ – studenci sprawdzają przepisy obowiązujące w miejscach pub-
licznych w cyklu performensów w Ludwigshafen nad Renem, Kwiecień/Maj 2010

Jak bardzo „publiczne“ jest miejsce publiczne? Czy każdy obywatel ma do niego dostęp? Czy istnieją 
ograniczenia dla niektórych grup? Kto może korzystać z dobra wspólnego a kto nie? Pod hasłem „Jak 
należy się zachowywać na Placu Berlińskim?“ grupa studentów zorganizowała cykl performensów, 
które miały sprawdzić przepisy obowiązujące w miejscach publicznych. Co tydzień około 70 studentów 
próbowało odpowiedzieć na konkretne pytanie poprzez performens:  Czy można grać w piłkę na Placu 
Berlińskim? Czy można się dotykać na Placu Berlińskim? Czy można się opalać na Placu Berlińskim? Czy 
można zasadzić kwiaty na Placu Berlińskim? – i tak dalej.

W zamyśle cykl miał być artystyczną formą flashmoba, tak zwanym smartmobem1. Studenci nie-
spodziewanie gromadzili się w wybranym miejscu publicznym w celu przeprowadzenia nietypowego 
zdarzenia, po czym się rozchodzili.   Pomimo tego, że akcja była oficjalnie zgłoszona, zaniepokojone 
władze lokalne wysyłały policję, która miała kontrolować sytuację. 

3  Podczas gdy flashmob służy głównie zabawie i rozrywce, celem „smartmoba“ jest działalność społeczna 
lub protest polityczny. Obie akcje organizowane są za pośrednictwem mediów społecznościowych i 
polegają na spontaniczności działania. 

Rheingold, Howard: „Smart Mobs. The Next Social Revolution.“ New York: Basic Books 2007

Fot. Peter Kluge



Historia związana z projektem studentów jest krótka i obrazuje zmiany w funkcjonowaniu i użytkowaniu 
przestrzeni publicznej w ciągu dwóch dekad. 

Pod koniec lat 90., centrum Ludwigshafen stało się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Przybyło 
nowocześnie zaprojektowanych budynków,  poprawiła się infrastruktura komunikacyjna, powstały 
centra handlowe, i wzrosły ceny mieszkań. Mieszkańcy o niskich dochodach musieli przeprowadzić się do 
peryferyjnych dzielnic miasta. Odnowiony Plac Berliński w Ludwigshafen zaczął przyciągać grupy ludzi, 
które zaczęły spędzać tam czas: skaterzy doceniali nowy chodnik, subkultura gotów wykorzystywała 
plac jako miejsce imprez, a bezdomni obserwowali tam miejskie życie. 

Jednak grupy te przeszkadzały właścicielom sklepów i restauracji, przez co narastały konflikty. Ostatec-
znie rada miasta wydała rozporządzenie, które zakazywało spożywania alkoholu i noszenia szklanych 
butelek po za strefą gastronomiczną. Około roku 2010 również inne niemieckie miasta wydały 
podobne rozporządzenie nazwane „Gefahrenabwehr - Verordnung“ (w dosłownym tłumaczeniu 
„Niebezpieczeństwo – Obrona - Rozporządzenie“).  Uderzało ono w te grupy społeczne, które nie miały 
pieniędzy, żeby pójść do kawiarni czy baru. Poprzez ten właśnie przepis, młodzi i biedni ludzie zostali 
wykluczeni z Placu Berlińskiego.  

Oczywiście, przechodnie nie chcą być przez nikogo zaczepiani. Jednak patrząc z perspektywy społecznej, 
przepis ten wywołał krytykę polityki miejskiej, która wzmacnia interesy komercyjne i wyklucza uboższe 
grupy. 

Badając funkcję i formy użytkowania przestrzeni Placu Berlińskiego, studenci wywoływali dyskusję 
wśród  przechodniów. W lokalnych mediach rozpoczęła się gorąca debata na temat przepisów, a 
czytelnicy wysyłali listy, w których dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami i opiniami. 

W pobliskim Freiburgu jeden ze studentów zaskarżył w sądzie podobny przepis. Sędziowie opowiedzieli 
się wtedy za otwartością miejsc publicznych, a Freiburg musiał wycofać swoje rozporządzenie. 



  „Przyjęcie nr 4
 Zaproszenie„. Przyjęcie I-IV„„„„
    Kunstladen T.z. /Mannheim

Przyjęcie II: „Zaproś dobrze znaną ci osobę, z którą spotykasz się w życiu codziennym, 
ale nigdy nie jadłeś z nią posiłku.“

Fot. Lars Wibranski



Planowanie przyjęcia często zaczynamy od ułożenia listy gości. Z jednej strony łatwo jest kierować się 
chęcią lub obowiązkiem spędzenia czasu z przyjaciółmi, rodziną, kolegami, czy sąsiadami. 

Z drugiej strony, jeśli cel przyjęcia jest dyplomatyczny, może być to trudne wyzwanie. Musimy wtedy 
zdecydować kogo zaprosić, kogo nie zaprosić i jak rozmieścić osoby przy stole.

Zainicjowany przez kolektyw artystyczny „Kunstladen“4 w Mannheim, performens partycypacyjny „Za-
proszenie. Przyjęcie I-IV“ eksperymentował z ogólnie przyjętymi zasadami zaproszeń na przyjęcia i 
testował nowe kryteria układania listy gości. 

Co tydzień odbywało się przyjęcie. Członkowie kolektywu artystycznego jako jego gospodarze musieli 
zapraszać gości według następujących zasad:

Przyjęcie I: Zaproś dobrze znaną ci osobę, z którą jadłeś już posiłek (na przykład przyjaciel lub kolega)

Przyjęcie II: Zaproś dobrze znaną ci osobę, z którą spotykasz się w życiu codziennym, ale  nigdy nie 
jadłeś z nią posiłku (na przykład twój kurier, dentysta, sprzedawca w pobliskiej piekarni)

Przyjęcie III: Zaproś osobę, którą znasz tylko z widzenia, z którą nigdy nie rozmawiałeś i nie jadłeś 
posiłku (na przykład ktoś z sąsiedztwa, szkoły, czy pracy)

Wszystkie cztery wieczory okazały się być wyjątkowe.  Grupy znajomych serwowały znakomite jedzenie, 
a przyjęcia odbywały się w siedzibie kolektywu „Kunstladen“. W ten sposób każdy przechodzień mógł 
dołączyć do spotkania. 

Ponieważ na pierwsze przyjęcie została zaproszona homogeniczna grupa złożona z profesorów, 
artystów, projektantów i aktorów, zasady zapraszania gości na następne przyjęcia były już dużo bardziej 
wymagające.

Na Przyjęcie III zaprosiłam moją sąsiadkę, którą widywałam tylko przez okno. Choć zgodziła się przyjść, 
nie pojawiła się na przyjęciu. Podobne doświadczenia mieli wszyscy gospodarze – niektórzy ludzie byli 
trochę zirytowani i zdarzało się, że odrzucali zaproszenie. 

Jednak były też osoby, którym spodobał się nasz pomysł i chętnie przychodziły na przyjęcie. Gospodar-
ze i goście mogli także wymieniać się swoimi doświadczeniami przy stole.  Dominowały przemyślenia 
na temat konwenansów życia w mieście, które balansuje pomiędzy tym co obce i swojskie, prywatne i 
publiczne, inkluzywne i wykluczające, homogeniczne i różnorodne. 

Przyjęcie IV uświadomiło mi, że specyficznym niemieckim konwenansem jest niewchodzenie w kontakt 
z obcymi ludźmi na ulicy. Jednak nie miałam innego wyjścia, ponieważ moim zadaniem było zaprosić 
osobę, „której nigdy nie spotkałam i z którą nigdy nie rozmawiałam“ . Swojego gościa znalazłam os-
tatecznie w pralni. Musiała poczekać aż skończy się pranie, więc miała czas żeby przyjść. 

Tego wieczoru przyszła też młoda dziewczyna z Ekwadoru, która  przyjechała na tydzień do Niemiec. 
Stwierdziła, że to przyjęcie obala stereotyp zdystansowanych Niemców.  Niemcy siedzący przy stole 
byli wyraźnie poruszeni. 

Co przetrwało: W formie materialnej pozostały 4 oprawione w ramki obrusy ze śladami z Przyjęcia I, 
I, III i IV. Podczas jedzenia i rozmawiania, wszyscy uczestnicy mogli rysować i pisać na obrusach. Dziś 
oprawione w ramki obrusy są dokumentacją całego projektu. W wymiarze niematerialnym natomiast, 
pozostały wspaniałe doświadczenia i znajomości. Niektóre z nich trwają do dziś. 

4 Performens „Zaproszenie. Przyjęcie I-IV“ został zainicjowany w Mannheim (2004-2010)przez artysty-
czny kolektyw „Kunstladen“ T.z., którego członkami są Andrea Lutz-Kluge, Gabriele Schofeld, Monika-
Margret Steger i Lars Wibranski; www.kunstladen-mannheim.de

www.kunstladen-mannheim.de


  „Przyjęcie nr 5
 Otwarte Przyjęcie„„
    Wydarzenie	w	miejscu	publicznym	zorganizowane		 	 	
	 przez	studentów	Pracy	Społecznej	Uniwersytetu	Nauk		 	
 Stosowanych w Ludwigshafen nad Renem

Od września 2015 roku, ponad 
1000 uchodźców syryjskich 
przybyło do Ludwigshafen - 
średniej wielkości miasta (160 
tysięcy mieszkańców) we wschod-
nich Niemczech. Udzielenie 
schronienia tak wielu osobom jest 
dużym wyzwaniem dla lokalnej 
społeczności - trzeba zbudować 
obozy  a także zapewnić jedzenie, 
ubrania i opiekę medyczną. 

Mieszkańcy miasta zaczęli 
przeprowadzać zbiórki odzieży 
używanej, prowadzić Kawiarnie i 
Serwisy Rowerowe dla uchodźców, 
uczyć ich języka niemieckiego, 
a także organizować sportowe 
wydarzenia i piesze wycieczki po 
Ludwigshafen. 

Z drugiej jednak strony, niek-
tórych mieszkańców irytuje 
nagła obecność tylu imigrantów 
w mieście.  Boją się utraty 
bezpieczeństwa, dumpingu 
płacowego, a także obcej kultury. 

Studenci Pracy Socjalnej zdają sobie sprawę, że nowa sytuacja znacząco wpłynie na ich przyszłą pracę. 
Dlatego wciąż dyskutują o tym, jak wspierać procesy społecznej integracji i inkluzji w mieście. Jednym 
z pomysłów było zaproszenie uchodźców i mieszkańców  Ludwigshafen na przyjęcie w miejscu public-
znym.  

Studenci zaprojektowali ulotki z zaproszeniem i rozdali je przechodniom w mieście. O przyjęciu poin-
formowali również uchodźców. Następnie rozstawili stoły na parkingu usytuowanym zaraz obok obozu 
dla uchodźców i przygotowali jedzenie. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Przyszło 200 osób, 
niektórzy przynieśli ze sobą krzesła i każdy przyniósł jedzenie. W ten sposób mieszkańcy Ludwigshafen, 
studenci i uchodźcy uczestniczyli we wspólnym przyjęciu. Na końcu Syryjczycy zaczęli grać muzykę, a 
niektórzy goście zaczęli tańczyć. 

„Jeśli możesz, przynieś krzesło… Jeśli chcesz, przynieś jedzenie…“ –około 
200 osób: mieszkańców, studentów, a także syryjskich uchodźców wzięło 
udział w „Otwartym Przyjęciu“ w Ludwigshafen w kwietniu 2016 roku.

Fot. Andrea Lutz-Kluge



prof.	Dr.	Andrea	Lutz-Kluge,	medioznawstwo 

Uniwersytet	Nauk	Stosowanych	w	Ludwigshafen

Ulotka rozdawana przechodniom w mieście: Zaproszenie na parking obok obozu dla uchodźców


