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W 2012 roku wrocławskie akty-
wistki ze stowarzyszenia Nomada 
upubliczniły konflikt związany 
z koczowiskiem zamieszkiwanym 
przez imigrantów romskich po-
chodzenia rumuńskiego. Po za-
blokowaniu przez stowarzyszenie 
pierwszej próby nielegalnej eks-
misji rozpoczęła się trudna i wie-
loetapowa obrona praw społecz-
ności romskiej. Problem wystąpił 
również w innych miastach, mię-
dzy innymi w Poznaniu i Gdań-
sku. Dla wzmocnienia przekazu 
i nacisku na władze samorządowe 
ważne jest tworzenie koalicji, 
które pozwolą włączać do debaty 
na temat sytuacji imigrantów 
romskich różne grupy społecz-
ne. Aktywiści, pisarze, badacze 
i artyści zaczynają realizować 
projekty na koczowiskach. Daje 
to poczucie wsparcia Romom,  

którzy w swoich domach nie mają 
zapewnionego bezpieczeństwa –
wciąż może dochodzić do prób 
wyburzenia (po zeszłorocznych 
wydarzeniach przy ulicy Paprot-
nej obawy te są uzasadnione)1. 

1 W lipcu 2015 r. tzw. Małe Koczowisko 
znajdujące się przy ul. Paprotnej we 
Wrocławiu zostało zniszczone. Domy 
zrównano z ziemią na polecenie władz 
Wrocławia. Mimo że we Wrocławiu (jako 
jedynym wówczas mieście w Polsce) 
działała międzysektorowa grupa, powo-
łana przy Urzędzie Wojewódzkim na 
rzecz pracy ze społecznością romską, 
urzędnicy nie powiadomili o planach 
wysiedlenia ani romskich rodzin 
zamieszkujących baraki, ani organizacji 
i instytucji z nimi współpracujących. 
Wysiedlenie to zostało uznane za nie-
zgodne z obowiązującym prawem przez 
organizacje lokatorskie oraz m.in. 
Amnesty International. Kilka dni po 
wyburzeniu Kolektyw Filmowy Kontrplan 
zrealizował reportaż dokumentujący m.in. 
wypowiedzi urzędników na kilka dni po 
przeprowadzeniu akcji. Film Wrocław: 

Skrajne ubóstwo i dyskryminacja, 
z którymi koczujący Romowie 
spotykają się w Polsce i Rumunii, 
sprawiają, że właściwie bliżej im 
do uchodźców ekonomicznych 
niż imigrantów. Wyburzenie ko-
czowisk nie „załatwia problemu”. 
Większość Romów zostanie 
w Polsce, zaskłotuje nowe baraki.

Niektórzy artyści coraz częściej 
angażują się we współpracę 
z mieszkańcami koczowisk jako 
członkowie niepisanej wspólnoty 
walki o prawa Romów. Powstają 
kolejne projekty interwencyjne, 
fotograficzne, filmowe. W 2012 
roku w reakcji na wydarze-

Europejska Stolica Wysiedleń 2015 (tytuł 
jest nawiązaniem do Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016), zob. YouTube, https://
www.youtube.com/watch?v=vvLaXXr0j-
pY&t=710s (22.12.2016).
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nia na koczowisku przy ulicy 
Kamieńskiego rozpoczęłaś 
projekt Baraca (czyt. bara-
ka). Jakie były jego założenia? 
Co wpłynęło na jego formę? 

Zostałam zaproszona do projektu 
miejskiego Out of STH. Vol. 3. Są-
siedzi, którego kuratorami byli Asia 
Stembalska i Sławek Czajkowski. 
Przypadkiem przeczytałam artykuł 
o Romach koczujących na terenie 
byłych ogródków działkowych we 
Wrocławiu i o narastającym kon-
flikcie między nimi a ich sąsiadami 
z osiedla obok. Skontaktowałam się 
z dziewczynami ze stowarzyszenia 
Nomada, które pomagają Romom 
do dziś. To z Anką Galik z Nomady 
oraz z moim chłopakiem Darkiem 
Kaweckim pierwszy raz poszłam na 
koczowisko. Był wieczór, tamtej-
sze domy były słabo oświetlone 
z zewnątrz, natomiast po wejściu 
do środka uderzyły mnie inten-
sywne kolory tkanin, którymi 
udekorowano ściany. Tak, to było 
skrajne doświadczenie estetyczne, 
oczywiście w zderzeniu z wielkim 
problemem mieszkających tam 
ludzi. W swojej realizacji postano-
wiłam przywołać pierwsze wra-
żenie z wizyty w romskim domu.

Czy próbowałaś wykorzystać 
Muzeum Etnograficzne, in-
stytucję miejską, by wywrzeć 
presję na władze Wrocławia 
w sprawie obozowiska Romów? 

Pracowaliśmy wspólnie: społecz-
ność romska, pracownicy muzeum, 
pracownicy Galerii BWA Awan-
garda, mój partner. Bez niego 
Romowie nie chcieli na początku ze 
mną rozmawiać, bo żyją w bardzo 
patriarchalnym układzie. Oczy-
wiście, władze miasta też zostały 
poinformowane o całym przedsię-
wzięciu. Rozmawialiśmy z Darkiem 
Tokarzem, który był pełnomocni-
kiem wojewody do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych woje-
wództwa dolnośląskiego. Wszyscy 
wymienieni ludzie wnieśli swój 
wkład w zaproponowaną przeze 
mnie sytuację. Baraca to był kilku-
miesięczny, wieloetapowy proces. 
Najpierw, oczywiście, trzeba było 
się poznać, później – obgadać całą 
logistykę, potem – zbudować dom, 
a na końcu zorganizować debatę 
i pokaz filmu w Galerii Awan-
garda. Pokaz i debata odbyły się 
z udziałem społeczności romskiej 
oraz zaproszonych gości, w tym 
dyrektorki muzeum i przedstawi-
ciela władz miasta. To spotkanie 
było świetne, bo Romowie mo-
gli bezpośrednio zwrócić się do 
ludzi odpowiedzialnych za sposób 
traktowania imigrantów w mieście. 
Może niewiele zmieniło się po nim 
w napiętej relacji Romowie–władza, 
ale ten moment był wartością samą 
w sobie, pierwszym publicznym 
spotkaniem w neutralnym miejscu, 
doceniam bardzo to, że Galeria 
Awangarda nam je umożliwiła. 

Obserwowałam z perspekty-
wy aktywistki kilka projektów 
artystycznych realizowanych na 
koczowiskach. Niektóre z nich 
miały duży potencjał. Mogły sta-
nowić impuls do szerszej refleksji 
na temat sytuacji społeczności 
romskiej. A jednak traciły tę 
wartość, bo sami Romowie często 
byli w nich sprowadzani do roli 
obiektów niezbędnych do reali-
zacji zamierzenia artystycznego. 
Pozostały piękne fotografie, filmy, 
zdjęcia, opisy zrealizowanych 
prac. Te nierzadko bardzo dobrze 
urzeczywistnione pomysły arty-
styczne bez osadzenia w szerszym 
kontekście mogą być społecz-
nie ryzykowne – mogą uciszać 
głosy krytyczne, prowokujące 
do podjęcia działań, uspokajać 
i kanalizować niezadowolenie 
społeczne, ujmując problem 
w bezpiecznych ramach. Piękne 
obrazy koczowiska mogą egzoty-
zować tę społeczność, ubarwiać 
ubóstwo, etnicyzować problem 
związany z segregacją i wyklucze-
niem. Jakie są Twoje odczucia na 
temat Baracy w tym kontekście? 

Nie wydaje mi się, że efekty pracy 
artystów z Romami stanowią 
zagrożenie. Artyści posługują się 
różnymi narzędziami, aby opisać, 
ujawnić, dokumentować procesy 
społeczne, również te dotyczące 
naszych sąsiadów Romów, co moż-
na było prześledzić na przykład 
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na wystawie kuratorowanej przez 
Monikę Weychert Waluszko 
Domy srebrne jak namioty. Sama, 
jak powiedziałam, poddałam się 
estetycznej refleksji i mówię o tym 
otwarcie, bo nie widzę sensu 
ukrywania tego, że na nowe sytu-
acje nakładamy wcześniej wypra-
cowane kalki, a ja jestem przede 
wszystkim artystką wizualną. 
Z pełną świadomością zwróciłam 
się z propozycją współpracy do 
Muzeum Etnograficznego, bo 
można traktować je jako miejsce 
opisujące „egzotyczne spotka-
nia”. Można też zobaczyć w nim 
instytucję posiadającą narzę-
dzia do opisywania i budowania 
relacji, które tworzą się pomiędzy 
społecznościami wyrastającymi 
z różnych kultur. Mogłam, oczy-
wiście, zwrócić się do muzeum 
architektury, ale dom z koczowi-
ska potraktowałam raczej jako 
punkt wyjścia do nawiązania 
współpracy, relacji, a nie – zwy-
kłą formę architektoniczną. Inna 
sprawa, że z całej naszej grupy to 
pracownicy muzeum okazali się 
najmniej zaangażowani i zain-
teresowani projektem. Efektem 
pracy było przeniesienie budynku 
z koczowiska na teren muzeum, 
ale też to, co trudno dokumen-
tować – relacje, etos wspólnej 
pracy, znajomości. Myślę, że nikt 
nie rozpatrywał tej sytuacji jako 
egzotycznego wyzwania, była to 
raczej praca z realnym problemem.

Z własnego doświadczenia wiem, 
że nie można mówić o równo-
rzędnej współpracy aktywistów, 
badaczy czy artystów ze społecz-
nościami romskimi. Trzeba sobie 
zdać sprawę z tego, jak bardzo my, 
obywatele posiadający (przy-
najmniej w teorii) pełnię praw 
obywatelskich, jesteśmy uprzy-
wilejowani. Różnice klasowe 
w kapitale społecznym, ekono-
micznym i kulturowym są zbyt 
duże, by mówić o działaniu na 
równej stopie. Dążenie do współ-
pracy przy jednoczesnej świado-
mości różnic jest bardzo trudne 
i wymagające. Aby nasze projekty 
nie zeszły na poziom aktywności 
pomocowej czy uprzedmiotawia-
jącej, niezbędne jest nieustanne 
samokrytyczne nastawienie. Co 
dała Tobie praca z Romami?
 
Pokazała mi wiele moich ogra-
niczeń, lęków oraz schematów, 
którymi się posługuję. Uświado-
miłam sobie, że dobrze rozumiem 
ludzi, którzy mają problemy z – 
jak to ładnie nazwałaś – kapi-
tałem ekonomicznym, bo sama 
pochodzę z niezamożnej, słabo 
wykształconej rodziny. Moje wej-
ście na koczowisko było więc też 
grzebaniem we własnej pamięci. 
Chyba nie miałam trudności 
ze spojrzeniem na Romów jak 
na ziomków, chociaż sytuacja 
ekonomiczna w moim domu 
rodzinnym nigdy nie była tak 

drastycznie ciężka. Pamiętajmy 
również, że sami jesteśmy stroną 
w dyskusji o wykluczeniu. Na 
początku byłam przez Romów 
traktowana źle przez wzgląd na 
moją płeć. Moje zdanie zupełnie 
ich nie interesowało. Oczywiście, 
sytuacja Romów na koczowisku 
jest tragiczna, fatalna, zła, najgor-
sza. Oni potrzebują stałej pomo-
cy, opieki, bezpiecznych domów, 
ciepłych ubrań, szkoły dla dzieci, 
pracy. Ale nie odbierajmy im tego, 
co jest dla nich wielką wartością 

– po prostu nie wyobrażają sobie 
mieszkania bez siebie nawzajem, 
a koczowisko daje im poczucie 
spójności społecznej. To jest 
bardzo abstrakcyjne, ale jednak 
prawdziwe. Czasem miałam 
wrażenie, że oni wolą żyć razem 
w domach ze śmieci niż osobno 
w oddalonych od siebie mieszka-
niach. Bardzo trudno jest nam 
to zrozumieć, bo przywykliśmy 
do kulturowego indywidualizmu. 
Jesteśmy przede wszystkim odpo-
wiedzialni za siebie, co częściowo 
wynika z przysługującej nam peł-
ni praw obywatelskich. Natomiast 
Romowie z koczowiska mają swo-
je prawa. Pracowali ze mną, bo 
uznali, że mam dobre serce, a nie 
dlatego, że zrobię o nich film. 

Chcąc zatrzymać i przenieść 
obraz romskiego domu na teren 
muzeum, skupiłaś się też na 
architekturze koczowniczej, mó-
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wiłaś o niej jako o współczesnym 
recyklingu. Design w sztuce jest 
jednak kwestią wyboru. Budo-
wanie koczowisk przez Romów 
można natomiast interpretować 
jako radykalną, kolektywną 
odpowiedź na brak alternatyw 
mieszkaniowych. Taka odpo-
wiedź wynika jednak głównie 
z opresji ekonomicznej i pozba-
wienia praw obywatelskich, czyli 
braku możliwości wyboru. Czy 
nie sądzisz, że takie połączenie 
woli przetrwania (prowizoryczne 
schronienia budowane ze śmieci) 
z trendami w designie sprowa-
dza wymuszoną ubóstwem formę 
egzystencji do rangi estetycz-
nych preferencji i wyboru stylu 
życia? Że brak wyboru stawia 
w jednym szeregu z możliwością 
wyboru? Czy w tym kontekście 
odbiorca nie uzna koczowiska 
za swobodnie obraną przez 
wykluczoną grupę ludzi drogę 
kontynuacji idealizowanego 
dziedzictwa kulturowego? 
Kiedyś tabor, dziś koczowisko?

Uważam, że Romowie z wro-
cławskiego koczowiska są bardzo 
silnymi ludźmi. Bez pieniędzy, bez 
pomocy, bez buldożerów poradzili 
sobie z wielką opresją, zbudowali 
własne osiedle. Oczywiście, jest 
to osiedle ze znalezionych przed-
miotów, którym zmienili funk-
cję. Dlaczego miałabym tego nie 
zauważyć i nie docenić? Samym 

budowniczym też zrobiło się 
miło, że ktoś spojrzał na ich domy 
i je dowartościował, bo zwykle 
poddawane są one jedynie krytyce. 
Wiem, że koczowisko to niekom-
fortowe miejsce do mieszkania, 
które jest też bardzo niebezpiecz-
ne. A jednak rozpatrując jego ideę, 
można w nim dostrzec najwyższy 
poziom kolektywnej pracy. A może 
miasto powinno oddać Romom ten 
kawałek ziemi, aby jego mieszkań-
cy poczuli się bezpiecznie? Myślę, 
że wtedy byliby w stanie znaleźć 
pracę i wybudować świetny dom 
dla całej społeczności. Oczywi-
ście – to tylko moja wyobraźnia. 
Najwięcej informacji o potrzebach 
tej społeczności posiadają działacz-
ki ze stowarzyszenia Nomada. Nie 
potrafię odpowiedzieć na twoje 
pytanie o to, czy koczowisko jest 
przedłużeniem życia w taborze, po 
prostu zupełnie już tak o tym nie 
myślę. Całej akcji Baraca towa-
rzyszyły opisy, nie tylko dotyczące 
samego domu, ale właśnie sytu-
acji ekonomicznej i społecznej 
mieszkańców koczowiska. 

Na stronie BWA możemy prze-
czytać: „Mam nadzieję, że przez 
kontekst instytucji sytuacja 
mieszkańców koczowiska zosta-
nie poddana analizie historycznej 
i znaczeniowej, przez co dys-
kryminacja dotycząca obydwu 
stron, czyli mieszkańców miasta 
i Romów, znajdzie nową ścieżkę 

w dyskusji”. Baraca na pewno 
stanowiła jeden z istotnych 
punktów wyjścia w tej dyskusji. 
Miasto, które najchętniej wy-
siedliłoby Romów, znalazło się 
w sytuacji, w której ta społecz-
ność okazuje się współautorem 
projektu jednej z miejskich insty-
tucji. Jakie z perspektywy czasu 
widzisz efekty tamtych działań?
 
Dziękuję, że widzisz w Barace 
taki potencjał. Niestety, jest to 
też ciężar, z jakim borykają się 
takie realizacje. Oczekujemy od 
nich realnych zmian. A to tak po 
prostu nie działa, sztuka nie jest 
prezydentem miasta. Dla mnie 
liczy się proces, który mogliśmy 
razem przejść. Romowie byli 
goszczeni w Awangardzie, mogli 
się wypowiedzieć, zbudowaliśmy 
wspólnie dom. Krótki film, który 
prezentuję na różnych wystawach2, 
przypomina o ich sytuacji, bo ta 
jest, niestety, taka sama jak cztery 
lata temu. A teraz znów idzie zima, 
na koczowisku zaczynają grasować 
szczury i dosłownie gryźć dzieci. 
Na miejscu prezydenta miasta 
Wrocławia byłoby mi naprawdę 
wstyd, że pozwalam żyć ludziom 
w tak skrajnie złych warunkach.  I

2 http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/
kubiak-aleksandra-baraca
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Aleksandra Kubiak, Baraca, z archiwum artystki, 2012
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Aleksandra Kubiak, Baraca, z archiwum artystki, 2012
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