
 

 

 
 

Solidarnie - Artyści z Govan w Gdańsku 
 
Projekt artystyczny przybywa z Glasgow, z Govan do Gdańska aby w myśl idei solidarności, celebrować i 
animować uroczystości rocznicy Porozumień Sierpniowych. Szkocki projekt Riverside Solidarity jest 
inicjatywą stowarzyszenia Fablevision, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Zachodniej Szkocji, 
Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, projektem Metropolitanka, Europejskim Centrum Solidarności 
oraz siecią River Cities. W projekcie artyści szukają odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna być przyszłość 
naszego nadmorskiego dziedzictwa industrialnego? 
 
Zarówno Gdańsk jak i w Govan, szczycą sie dumną historią przemysłu okrętowego. Govan niestety stracił 
swoje kultowe żurawie, które poniekąd definiowały tam linię horyzontu. Lokalna społeczność, wspierana 
poprzez artystów: t s Beall, Andrew McAvoy, John Mullen, Ben Parry oraz Lee Ivett, próbuje ustalić jak 
rewitalizować lokalne ikoniczne miejsca jak np. suche doki w Govan. Riverside Solidarity Project wraz z 
artystami rusza do Gdańska w poszukiwaniu wsparcia i inspiracji. 
 
W dniach od 26 sierpnia do 2 września 2017, szkocka delegacja zaprezentuje lokalnej publice swoje 
projekty i zaangażuje ją w spontaniczne interwencje. Będziecie mieli okazję nie tylko poznać artystów, ale 
także zaangażować się w ich działania. 
 
26 sierpnia, artysta John Mullen odsłoni publiczności lokalnej projekt tablicy pamiątkowej do 
zainstalowania na terenach Stoczni Gdańskiej zapraszając do dyskusji i zastawienie komentarza. 
Całodzienna prezentacja odbędzie sie w Europejskim Centrum Solidarności w ramach inauguracji 
Inkubatora Solidarność Codziennie, nowej przestrzeni społecznej na III piętrze budynku ECSu. 
 
W dniach 28 do 31 sierpnia, artysta Ben Parry oraz architekt Lee Ivett odtworzą formę projektu rzeźby 
umieszczonej na obszarze historycznych suchych doków w Govan na opuszczonym terenie Stoczni 
Gdańskiej, budując ją na miejscu od podstaw, z materiału znalezionego i angażując we współpracę 
społeczność lokalną. 
 



 

 

27 sierpnia w godzinach od 10:30 do 16:00, Ben Parry poprowadzi także warsztaty Międzynarodowego 
Towarzystwa Rzeźbiarzy Wędrownych na ternie stoczni dla mieszkańców Gdańska i odwiedzających. 
Miejscem rozpoczęcia jest Pomnik Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności o 10.30. 
 
31 sierpnia w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, artysta i architekt Andrew MacAvoy wyświetli lokalnej 
publczności projekt filmowy “Denotation Shed’, przy którego tworzeniu współpracował Kris Kesiak. 
 
2 września, artystka t s Beall wraz z członkiniami projektu Metropolitanka poprowadzi pieszą wycieczkę na 
terenie Stoczni Gdańskiej, upamiętniając poezje i pieśni ruchu Solidarności. To wydarzenie pozwoli również 
na podzielenie się pieśnią i poezją z okresu strajków industrialnego Glasgow. Dołącz do dwugodzinnej 
poetyckiej trasy wokół Gdańskiej Stoczni. Już o 11:00, start Brama nr 2, Plac Solidarności, Stocznia Gdańska. 
 
W dniach 31 sierpnia - 1 września odbędzie także się dwudniowe seminarium zorganizowane przez 
Gdańskie Nadbałtyckie Centrum Kultury. 31 sierpnia, po prezentacji projektów artystów, odbędzie się 
wycieczka po stoczni do miejsc interwencji artystycznych. Do międzynarodowych nazwisk dołączą lokalni 
artyści, aby nawzajem dzielić się pomysłami. 
 
Profesor Uniwersytetu Zachodniej Szkocji, Katarzyna Kosmała powiedziała: “Jesteśmy zachwyceni że 
projekty szkockich artystów, prezentacje i interwencje w Gdańsku zbiegną się z tak istotnymi obchodami 
rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego z 31 sierpnia 1980 roku, a tym samym, łącząc się z 
dziedzictwem Solidarności, będą realizowane równolegle z lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi”. 
 
 
 
Zdjęcie: Ben Parry and Lee Ivett 

 
Riverside Solidarity Project:  https://waterfrontheritagenetwork.wordpress.com/ 
Metropolitanka: https://www.facebook.com/metropolitanka/ 
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