
 
 
Agnieszka Wołodzko & Jacek Friedrich ( Kuratorzy) podsumuj� publiczne reakcje na 
wystaw� „Niechciane dziedzictwo. Ró�ne oblicza architektury nowoczesnej w 
Gda�sku i w Sopocie” 
Gda�sk, Centrum Sztuki Współczesnej Ła�nia, 15.04 – 29.05.2005 
 
 
Wystawa spotkała si� z bardzo du�ym zainteresowaniem publiczno�ci, któr� stanowili głównie 
mieszka�cy Gda�ska i Sopotu: studenci, nauczyciele, uczniowie, ludzie zwi�zani profesjonalnie z 
architektur� oraz urz�dnicy miejscy. W sumie wystaw� odwiedziło około tysi�ca osób. Jej otwarcie 
zaszczycił swa obecno�ci� Prezydent Miasta Gda�ska Paweł Adamowicz, pełni�cy funkcj� jej patrona 
honorowego.  
 
Towarzysz�cy wystawie panel dyskusyjny zgromadziło bardzo liczn� publiczno��, około dwustu osób. 
Byli to głównie architekci, pracownicy Urz�du Miejskiego odpowiedzialni za planowanie rozwoju 
miasta i konserwacj� zabytków oraz studenci Wydziału Architektury Politechniki Gda�skiej.  
 
Projekt odbił si� szerokim echem w lokalnych mediach. Panel dyskusyjny był bezpo�rednio 
transmitowany przez Radio Gda�sk. Jeszcze w dniu otwarcia wystawy odział gda�ski Telewizji 
Polskiej pokazał po�wi�cony jej program. „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” na swoich łamach 
uruchomiła na przeci�g tygodnia publiczn� dyskusj� na temat, wywołany przez wystaw�, do której 
zaproszono przedstawicieli lokalnego �rodowiska kulturalnego. 
 
Znamienna była tak�e pewna reakcja nieoficjalna. W dzie� po dyskusji panelowej, na której mi�dzy 
innymi wskazano na niedopuszczaln� przebudow� budynku szkolnego w Sopocie zaprojektowanego 
w 1929 r., do jednego z organizatorów wystawy podeszła przedstawicielka sopockiej administracji 
miejskiej, odpowiedzialna za sprawy architektoniczne, mówi�c, �e bije si� w piersi i �e nie potrafi 
znale�� �adnego usprawiedliwienia dla tego, co si� stało. 
 
Mo�e nie tak spektakularn�, jak relacje medialne, ale wa�n� reakcj� na wystaw�, stanowi 
zainteresowanie młodzie�y akademickiej.  Na przykład w gda�skiej Akademii Sztuk Pi�knych zacz�ły 
si� pojawia� prace wykorzystuj�ce elementy gda�skiej architektury modernistycznej jako materiał 
twórczy. Jedna ze studentek tej uczelni postanowiła po�wi�ci� wystawie pisemn� prac�. Za wynik 
wystawy i towarzysz�cego jej panelu, mo�na chyba uzna� równie� to, �e jednego z jej organizatorów 
– historyka sztuki Jacka Friedricha - przedstawiciele lokalnego �rodowiska architektonicznego 
poprosili do prowadzenia �rodowiskowej debaty na temat bie��cej sytuacji architektury w Polsce. 
 
 


