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TWIERDZA EUROPA 
Nowa architektura granic europejskich 
 
 
Wystawa !ukasza Sk"pskiego „Twierdza Europa. Nowa architektura granic europejskich” 
po#wi$cona jest granicom okalaj"cym Europ$. Mury, p%oty i zasieki wznoszone s" w ostatnich latach 
na coraz d%u&szych fragmentach granic, zarówno pomi$dzy krajami europejskimi jak i wzd%u& granic 
zewn$trznych strefy Schengen. Celem tych konstrukcji jest fizyczne uniemo&liwienie dostania si$ do 
Europy uchod'com, lub uniemo&liwienie przenikania przez granice grupom militarnym lub 
paramilitarnym (jak w przypadku barier w Ukrainie, !otwie czy Litwie). Wraz z kryzysem 
migracyjnym w Europie oko%o 2015 roku zarówno liczba p%otów jak ich d%ugo#( na europejskich 
granicach zacz$%a gwa%townie rosn"(. W odpowiedzi na kryzys migracyjny z 2021/2022  roku, 
spowodowany przez rosyjsko-bia%oruskie akcje destabilizacyjne, b$d"ce preludium do dzia%a) 
wojennych w Ukrainie, zacz$%a postawa( zapora równie& na granicy polsko-bia%oruskiej. Z drugiej 
strony, niewiele pó'niejsza inwazja na Ukrain$ oraz mobilizacja wojskowa w Rosji sprawi%y, &e 
Polska i kraje Unii Europejskiej przyj$%y miliony uciekinierów. 
 
Mury na granicach maj" w Europie swoj" ponur" histori$, ale wraz z obaleniem Muru Berli)skiego, 
podpisaniem porozumienia Uk%adu Schengen, procesem pokojowym w by%ej Jugos%awii oraz 
integracj" europejsk" krajów Europy Wschodniej wydawa( si$ mog%o przez krótki moment historii, &e 
fizyczne #ciany na granicach na kontynencie Europejskim powoli odchodz" w przesz%o#(. Oczywi#cie, 
graniczne bariery istniej" i s" budowane równie& na innych granicach ni& krajów europejskich, 
wyznaczaj"c podzia% na dzielnice, pa)stwa, strefy – przywo%a( tu mo&na mury w Irlandii Pó%nocnej, 
Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Korei, Pakistanie, itd. 
 
Wystawa „Twierdza Europa” skupia si$ na murach w strefie Schengen. Umocnienia budowane wzd%u& 
umownych linii granicznych tworz" tytu%ow" twierdz$. Okre#lenie „Twierdza Europa” u&ywane jest 
wspó%cze#nie, aby opisa( reakcj$ wielu krajów na kryzys migracyjny. Wzmocnienie i uszczelnienie 
granic i niewpuszczenie uchod'ców rozumiane s" jako sposób na rozwi"zanie problemu. Mury s" 
cz$#ci" pot$&nej infrastruktury granic zewn$trznych Unii Europejskiej, zarz"dzanej przez Frontex – 
Europejsk" Agencj$ Stra&y Granicznej i Przybrze&nej, której g%ówna siedziba mie#ci si$ w 
Warszawie.  
Przyjrzenie si$ istniej"cej i ci"gle rozbudowywanej infrastrukturze na granicach strefy Schengen 
ujawnia skal$ zjawiska w skali Europy.  
 
Proponowana wystawa przygotowana jest specjalnie do Pawilonu Polonia. Wybór dziewi$ciu modeli 
murów granicznych artysta zrealizowa% i wystawia% wcze#niej (m. in. na festiwalu fotografii w Arles 
czy na "Warszawie w budowie"), teraz zamierza stworzy( zbiór makiet obejmuj"cy wszystkie 
istniej"ce mury czy p%oty na granicach strefy Schengen.  Na wystaw$ zbudowanych zostanie oko%o 26 
modeli architektonicznych ukazuj"cych – bardzo dok%adnie – fragmenty murów i p%otów. Ka&da 
makieta obrazuje wycinek umocnie) na innej granicy. Liczba tych umocnie) ci"gle si$ zmienia, jako 
&e w niezwykle szybkim tempie budowane s" nowe (np. planowany p%ot na granicy litewsko-
bia%oruskiej). Ostateczna liczba makiet na wystawie b$dzie odzwierciedla%a aktualny stan w chwili 
otwarcia Biennale.  
 
Sposób ukazania problemu jest przewrotny – poprzez zimne, analityczne, pozbawione koloru, sztafa&u 
i jakichkolwiek emocjonalnych upi$ksze) modele, instalacja zwraca( ma uwag$ widza na 
rozgrywaj"cy si$ nieustanie dramat uchod'ców. Bia%e, wycyzelowane modele mog" wydawa( si$ 
obiektami estetycznymi i rze'biarskimi, de facto jednak s" komunikatem o charakterze etycznym.  
 
Na wystawie prezentowana b$dzie jeszcze jedna praca, film wideo pt. „Europa” przygotowany 
specjalnie do Pawilonu Polskiego. Czarno-bia%y film w technologii wideo 4K poka&e pocztówkowe 
pejza&e charakterystyczne dla fotografii (jak cho(by „fotografia ojczysta” Jana Bu%haka) oraz filmów 
z lat 30-tych czy 60-tych, s%awi"cych pi$kno narodowych ojczyzn – któr"kolwiek z ojczyzn mia%a by 
by( ta, któr" aktualnie ogl"damy, w%oska, niemiecka, polska, szwedzka, czy czeska. W wideo znajd" 



 

 

si! typowe, pozbawione ludzi i komunikacyjnego zgie"ku i w tym sensie puste, charakterystyczne 
krajobrazy z ró#nych regionów europejskich krajów strefy Schengen. 
 
Od lat 60-tych sytuacja demograficzna w krajach europejskich zmieni"a si! znacznie. Stolice pa$stw 
Zachodu, takie jak Londyn, Pary#, Berlin, Rzym, Sztokholm, Amsterdam, Bruksela, Oslo, Kopenhaga, 
Madryt, Lizbona, z narodowych sta"y si! metropoliami multi-kulturowymi. Miliony przychod%ców z 
ubogiego Po"udnia i Wschodu wspomagaj& ekonomie rozwini!tych pa$stw europejskich si"& robocz& i 
intelektualn&. Uj!cia filmu tylko pozornie b!d& folderowymi widokami sielskich krajobrazów z 
sympatycznych pocztówek z podró#y – po chwili ogl&dania powinni'my zda( sobie spraw! z nowego 
kontekstu spo"eczno-kulturowego tych widoków, z tego, #e miejsca te w istocie sta"y si! ojczystymi 
dla milionów nowych obywateli. 
 
 
Kryzys uchod%czy trwa, mimo #e mówi si! obecnie g"ównie o uciekinierach przed tocz&c& si! wojn& 
w Ukrainie. Konflikt zbrojny tocz&cy si! na kontynencie europejskim, zwi&zana z tym olbrzymia 
liczba uchod%ców z Ukrainy oraz poczucie zagro#enia spowodowa"y odsuni!cie tematu uchod%ców z 
ubogiego po"udnia na drugi plan. W tym samym czasie, w którym uchod%cy z Ukrainy i Rosji 
znajduj& bezpieczne schronienie, uchod%cy z innych regionów 'wiata nie s& przyjmowani.  
Przyjrzenie si! infrastrukturze granic u'wiadamia nam, #e dotychczasowa umowno'( wyznaczonych 
linii na mapie przerodzi"a si! w fizyczn& realno'( granic, w proces budowania umocnie$ i zwi&zane z 
tym nieuchronnie odgradzanie si! od reszty 'wiata. Stalowe p"oty i zasieki wp"ywaj& nie tylko na 
ludzkie #ycie – w nienaturalny sposób fragmentaryzuj& europejskie ekosystemy doprowadzaj&c do 
uniemo#liwienia swobodnego przemieszczania si! równie# dzikim zwierz!tom. Kiedy granice mi!dzy 
tym co ludzki i nieludzkie przybieraj& fizyczn& form!, nieuchronnie musi pojawi( si! namys" nad 
wp"ywem wielokilometrowych umocnie$ granicznych na migracje zwierz&t. 
 
 
Wystawa pomy'lana jest specjalnie do Pawilonu Polonia i kontekstu Biennale. Pawilony narodowe na 
Biennale powielaj& podzia" 'wiata na pa$stwa i mimo mi!dzynarodowego charakteru wydarzenia, 
nawet tu pozostajemy wci&# oddzieleni granicami. )atwo'( przekraczania granic pawilonów 
narodowych kontrastuje z wymow& makiet ukazuj&cych mury i zasieki na europejskich granicach 
pa$stwowych.  
 
Wystawa "&czy si! – mimo #e nie bezpo'rednio – z tematem wystawy g"ównej - Laboratorium 
przysz!o"ci zaproponowanym przez  Lesley Lokko, w którym Afryka oraz samo Biennale traktowane 
s& jako swoiste laboratorium przysz"o'ci. Wydaje si!, #e aby wyobrazi( sobie lepsz& przysz"o'(, 
trzeba równie# pozna( i zrozumie( jak& przysz"o'( w"a'nie sobie budujemy i zastanowi( si! co zrobi( 
z ju# uruchomianymi d"ugofalowymi procesami, poniewa# to one obok naszych wizji b!d& j& 
kszta"towa(. Kontekst Afryki: kolonialny, postkolonialny, oraz wizja przysz"o'ci zwi&zana z 
nieuchronnymi zmianami klimatu i wynikaj&cymi z tego migracjami, uwypukla uprzywilejowan& 
pozycj! Europy.  
 
Puste i ch"odne makiety o architektonicznym charakterze, ukazuj&ce jedynie skomplikowane 
techniczne konstrukcje, maj&ce fizycznie zatrzyma( ludzkie cia"a przemieszczaj&ce si! poszukiwaniu 
lepszego #ycia, uruchamiaj& wyobra%ni! i rodz& pytania o los tych ludzi, ale równocze'nie 
uruchamiaj& co' wi!cej – ukazuj& 'wiat podzielony abstrakcyjnymi liniami, które z wolna okazuj& si! 
trwalsze ni# mogliby'my s&dzi( i radykalnie wp"ywaj& na #ycie zarówno przychod%ców jak i ludzi 
trwaj&cych w swoich twierdzach.   
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TWIERDZA EUROPA 

Nowa architektura granic europejskich 

 

Wystawa wype!nia ca!" przestrze# pawilonu. Zaraz po wej$ciu widz zauwa%y, %e wype!niaj"ce 

wn&trze jednakowej wielko$ci modele architektoniczne ustawione s" w nieregularnym rozproszeniu, 

nierówno. Odst&py pomi&dzy makietami nie s" takie same a obiekty czasami pogrupowane s" w 

skupiska a niekiedy stoj" w oddaleniu zupe!nie samotnie. Szybko mo%na si& zorientowa', %e modele 

ustawione s" zgodnie z geografi" europejskich granic, których uproszczony konturowy kszta!t mo%na 

dostrzec w bia!ych liniach namalowanych na czarnej (lub ciemnoszarej) pod!odze. Zgrupowania 

modeli znajduj" si& tam gdzie zgodnie z map" rzeczywi$cie istnieje wi&cej murów, stoj"ce oddzielnie 

makiety reprezentuj" graniczne konstrukcje które s" oddalone od innych.  

 

Modele przedstawiaj" mury, p!oty i zasieki na granicach europejskich w strefie Schengen. Precyzyjnie 

odwzorowana w makietach architektura granic pozbawiona jest koloru i jakiegokolwiek sztafa%u. 

Wszystkie modele s" bia!e, o kwadratowej podstawie 50x50cm, przykryte szklanymi kloszami. 

Ustawione s" na jednakowych, prostych, a%urowych postumentach wykonanych z ocynkowanych 

kszta!towników, u%ywanej obecnie do konstrukcji p!otów i zasieków granicznych. Surowy materia! 

stojaków kontrastuje z g!adk", bia!" powierzchni" i precyzj" wykonania makiet.  

Przestrze# pawilonu podzielona jest na cztery okr"g!e wycinki map, po!udniow"-zachodni", pó!nocn", 

centraln" i po!udniow"-wschodni" Europ&, w ten sposób, %eby mapy wype!nia!y ca!" przestrze# 

pawilonu. Pod!oga pokryta jest czarnym, jednolitym, przemys!owym linoleum lub gumow" mat". Na 

tej powierzchni namalowane s" na bia!o (lub wyklejone foli") granice europejskiej strefy Schengen. 

Pod!oga z konturow" map" inspirowana jest i przypomina nieco mapy konturowe u%ywane niegdy$ na 

lekcjach geografii w szkole. Linie odzwierciedlaj"ce granice oznaczone s" w taki sposób jak maluje 

lub nakleja si& pasy i oznaczenia na jezdni. Gwarantuje to wystarczaj"c" trwa!o$' podczas trwania 

wystawy. Dzi&ki przemys!owej technologii odpornej na $cieranie malunek na pod!odze nie wymaga 

specjalnej opieki, a poniewa% jest to technologia znana z chodników i jezdni, ewentualne $lady butów 

czy kurzu wydaj" si& zupe!nie naturalne i staj" si& cz&$ci" instalacji.  

Nieregularne i tylko z pozoru chaotyczne roz!o%enie makiet w przestrzeni Pawilonu, podyktowane 

fizyczn" lokalizacj" granicznych konstrukcji podkre$la umowno$' i abstrakcyjno$' przebiegu granic, 

skontrastowane z surow" i przera%aj"c" realno$ci" zasieków, murów, p!otów i zwojów drutu 

kolczastego. Wystawa operuje kontrastami: natury i architektury,  czerni i bieli, namacalno$ci linii 

granicznych oznaczonych grub" warstw" przemys!owej farby lub folii na pod!odze, po której chodz" 

zwiedzaj"cy, z „nietykalno$ci"” misternie wykonanych makiet zabezpieczonych szklanymi kloszami.  

 

W przestrzeni Pawilonu Polonia oprócz oko!o 26 makiet (liczba b&dzie odzwierciedla!a aktualny stan 

w chwili otwarcia Biennale) znajdzie si& równie% trwaj"cy ok. 30 min. film pod tytu!em „Europa”, 



wy!wietlany w p"tli, ukazuje puste, pi"kne krajobrazy, najbardziej  charakterystyczne dla krajów Unii 

Europejskiej. Jest to praca komplementarna do architektury makiet: ich zestawienie z filmem 

powoduje, #e w okre!lonej perspektywie prace przypominaj$ dioram". Projekcja jest du#ej skali, bez 

d%wi"ku, a wysokiej rozdzielczo!ci czarnobia&y obraz &$czy si" w tonacji z monochromatycznymi 

map$ i makietami.   

W przedsionku pawilonu widnieje dopasowany do rozmiarów !cian namalowany tytu& wystawy oraz 

nazwisko artysty jak i kuratora oraz osób realizuj$cych projekt. Równie# w przedsionku na !cianie 

obok znajduje si" lista wszystkich murów granicznych z podan$ dok&adn$ lokalizacj$ i specyfikacj$ 

techniczn$, czyli d&ugo!' konstrukcji, materia& oraz dodatkowe zabezpieczenia - czy s$ druty 

kolczaste, #yletkowe, czy s$ kamery, drony itp.  

 

Wystawie towarzyszy publikacja pod redakcj$ artysty i kuratora, która jest integraln$ cz"!ci$ projektu. 

Projekt graficzny wykonany jest przez tego samego projektanta lub projektantk", która jest autorem 

lub autork$ identyfikacji wizualnej wystawy. Katalog sk&ada si" z dwóch cz"!ci, pierwsza to „Atlas 

Granic”, ukazuj$cy na mapach przebieg granic strefy Schengen oraz lokalizacj" wszystkich 

fizycznych barier przedstawionych na wystawie w formie makiet. Mapy zawieraj$ ca&o!ciowe uj"cia 

w wi"kszej skali oraz zbli#enia obrazuj$ce dok&adnie regiony, gdzie umocnie( na granicach jest 

wi"cej lub s$ bardziej rozbudowane. Ca&o!' obiektywnie prezentuje istniej$cy stan oraz zawiera 

informacje o planowanych konstrukcjach. Drug$ cz"!' wydawnictwa stanowi zbiór tekstów 

napisanych przez zaproszonych autorów. Teksty s$ zró#nicowane: „Jak zbudowa' dobry mur” to 

przewrotny tekst napisany przez architekta analizuj$cy umocnienia graniczne od strony 

konstrukcyjnej.  Charakter tekstu ma by' spójny z ‘fotograficzn$’ obiektywno!ci$ i ch&odem samych 

makiet. Nast"pny artyku& napisany przez naukowca lub naukowczyni" zwi$zan$ z O!rodkiem Bada( 

nad Migracjami UW – dotyczy aktualnej europejskiej polityki migracyjnej, rozbudowy infrastruktury 

granicznej oraz dzia&alno!ci Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Stra#y Granicznej i Przybrze#nej 

(od fr. Frontières extérieures – „granice zewn"trzne”), jeden z esejów po!wi"cony jest skutkom jakie 

umocnienia graniczne powoduj$ w !rodowisku naturalnym. Katalog/ksi$#k" zamyka obszerny tekst 

analityczny dotycz$cy architektury granic z perspektywy praktyki architektonicznej zwi$zanej z 

przestrzeniami publicznymi, omawiaj$cy u#ycie typowych elementów, takich jak poczekalnia, 

okienko celnika, parking, p&ot, wie#a, wiata, itd.. Architektura granic kszta&tuje bowiem 

do!wiadczenie ich przekraczania stanowi$c zarówno infrastruktur" aparatu w&adzy jak i j"zyk, za 

pomoc$ którego w&adza przemawia do spo&ecze(stwa. Aby wyobrazi' sobie przysz&o!', trzeba pozna' 

mechanizmy, jakimi ju# dzi! pos&uguj$ si" architekci projektuj$cy te przestrzenie, bowiem wszystko 

wskazuje na to, #e na granicach, przej!ciach i punktach kontrolnych przebywa' b"d$ coraz wi"ksze 

grupy ludzi, a ich do!wiadczenia b"d$ kszta&towa' przysz&e spo&ecze(stwo.  
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