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Budujemy Miasto Sztuki – instalacja malarska, performance, projekcje, muzyka, spotkania
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Budujemy Miasto Sztuki to wielodniowy pokaz interdyscyplinarny, którego twórcami będą mieszkańcy Wrocławia, animatorzy przedsięwzięcia: Witold Liszkowski, Mariusz Mikołajek, kibice WKS Śląsk oraz zaproszeni artyści. Celem tego procesualnego performance jest aktywne i twórcze przybliżenie mieszkańcom naszego miasta różnych technik i stylistyk sztuki współczesnej. Stanie się tak podczas wspólnego malowania Pokoi Sztuki oraz w trakcie publicznych dyskusji. Będzie to również nawiązanie do działań awangardowych charakterystycznych dla sztuki wrocławskiej: Festiwal Teatru Otwartego, Sympozjum Wrocław 70, działalności Galerii Autorskich. 
W ramach imprez promujących Wrocław Euro 2012 oraz Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016 zrealizujemy multimedialny projekt Budujemy Miasto Sztuki. Będzie to przedsięwzięcie odbywające się przez dziesięć dni: 6-16 czerwca 2011, zarówno w trakcie dnia jak i w godzinach nocnych. Miejscem tego wielodniowego performance będzie wrocławski Rynek. W wybranym miejscu Rynku (część sąsiadującą z Pręgierzem) pragniemy zbudować trzy przestrzenie sztuki, dwie autorskie oraz trzecią wspólną, której twórcami będą kibice WKS Śląsk, mieszkańcy Wrocławia i zaproszeni artyści. Tak pomyślana instalacja malarska wymaga zbudowania specjalnych boksów zaprojektowanych przez autorów. 
Autorskie sektory to dwa Pokoje Sztuki o formacie wszystkich ścian: 2,5 x 4,5 m, natomiast wspólna przestrzeń to Pokój WKS Śląsk, namalowane przez kibiców, animatorów performance oraz mieszkańców Wrocławia. Przestrzenne kubatury będą malowane na oczach widzów i z ich udziałem w trakcie trwania imprezy. Pokryte malarstwem zostaną zarówno ściany wewnętrzne i zewnętrzne Pokoi Sztuki, powstanie instalacja malarska o łącznej powierzchni 250 mkw.
Ściany wewnętrzne zrealizują autorzy, natomiast malarstwo na ścianach zewnętrznych będzie dziełem Witolda Liszkowskiego, Mariusza Mikołajka i mieszkańców naszego miasta. Integralną częścią tego projektu będą multimedialne projekcje, pokazy wideo, muzyka odtwarzana mechanicznie i wykonywana na żywo, rozmowy o kulturze z wrocławianami, malowanie Dziecięcej Guerniki i inne zaplanowane działania. Zaprosimy odbiorców do wspólnego tworzenia sztuki, będą oni mogli zrealizować własne projekty i pomysły artystyczne. Codziennie w godzinach wieczornych będą miały miejsce wielkoformatowe projekcje multimedialne na budynki wrocławskiego Rynku. Procesowi malowania będą towarzyszyć pokazy wideo, prezentujące sztukę współczesną. Publiczną dyskusje o sztuce poprowadzą animatorzy projektu i zaproszeni artyści.
Wiemy, że język sztuki jest uniwersalny, pozwala na harmonijne i pluralistyczne ujawnianie różnorakich poglądów oraz postaw światopoglądowych. Wielokrotnie realizowaliśmy przedsięwzięcia artystyczne w wielu miejscach i kontekstach społecznych, znajdując zainteresowanych i aktywnych odbiorców, którzy przeistaczali się z widzów w prawdziwych współtwórców tych projektów. W ten sposób rozumiemy funkcję i rolę Sztuki Otwartej, która stwarza i animuje twórcze przestrzenie artystyczne oraz wychodzi poza ramy Galerii sztuki w kontekst bieżącej rzeczywistości. 
Instalacja Budujemy Miasto Sztuki nawiązuje do chlubnej tradycji wrocławskiej awangardy, która preferowała postawę otwartą, wychodząc z nowatorskimi działaniami twórczymi bezpośrednio w przestrzeń naszego miasta: Sympozjum Wrocław 70, Festiwale Teatru Otwartego, liczne happeningi i akcje uliczne, realizowane przez Alternatywne Galerie Autorskie. Tak pojęta sztuka wyróżniała nasze miasto na kulturowej mapie Polski, miała również wysoką międzynarodową rangę.
Wierzymy głęboko, że projekt Budujemy Miasto Sztuki przerodzi się w wieloletni i długotrwały proces twórczy, do którego pragniemy zapraszać mieszkańców naszego miasta i wrocławskich artystów. Liczymy bardzo na młodzież, która z racji swojej witalności zawsze preferuje postawy otwarte i poszukujące. Chcemy prowadzić aktywny dialog z odbiorcami poprzez język sztuki, wychodzić do nich i wraz z nimi kreować wspólne dzieła sztuki. 
Sztuka jest jedna, mimo swojej różnorodności, nie dzieli, lecz integruje i zbliża ludzi do siebie. Tym uniwersalistycznym celom ma służyć długotrwały i procesualny projekt Budujemy Miasto Sztuki.

