


Czy byliście już w Płocku? Jeśli wybierzecie 
się tam z naszym przewodnikiem pod pachą 

na pewno nie spotka was nic, czym chcieli-
byście podzielić się z waszym proboszczem! 

Przybliżanie płockiego poligonu rozpoczy-
nam od krótkiego spaceru po ulicach i za-
ułkach pełnych szczególnych kontekstów: 

Petrochemia, Cotex, Stadion Wisły Płock, ale 
też lokalne pomniki, logotypy i religijne fety-
sze. Przestrzeń ponura, ale ciekawa. Dopiero 

na tej warstwie narasta to co współczesne, 
ale w pierwszej kolejności to co najbardziej 

pierwotne i surowe. To tu wulgarne hasła 
pełne negacji koegzystują z nieudolnymi 

zalążkami graffiti nieskażonymi międzynaro-
dowym stylem internetu, a desperackie akty 

wandalizmu płynnie przechodzą w spon-
taniczne gesty afirmacji. Dalej poświęcamy 

chwilę uwagi, by poptrzyć, jak legalne graffi-
ti w środowisku odciętym od świeżych inspi-

racji, wynaturza się w plastikowe graffipolo. 
Następnie rzut oka z lotu ptaka na kiełkującą 
scenę postgraffitowo-szablonowo-vlepkową. 
Wreszcie hall of fame polskiego muralu, czyli 

przegląd kultowych ścianek wygenerowa-
nych przez festiwal „Podwórka” - być może 

odchodzący właśnie do historii. Endżoj!



  Pies zjada psa, chłop bije babę, 
a dzieci rzucają w siebie kamieniami. 

Oto Płock pełen ludzkiej pożądliwości i ego-
izum. To własnie z takich miast ludzie emi-

grują do Londynu, a zwierzęta do rezerwatu. 
Ale Płock to także miasto naznaczone wiel-

kim ładunkiem duchowości. Tutaj 2 sierpnia 
1893 roku mateczce Kozłowskiej objwią się 

Majestat Boży, a 22 lutego 1931 Faustynie 
Kowalskiej sam Jezus Chrystus. Właśnie tutaj 

w latach 60-tych wyniszczał się tata Kazika. 
Wchłońcie razem z nami ten ładunek lęków 

i frustracji i śmiało przespacerujcie się ulicami 
mazowieckiego Sin City! 













































































...czyli smutne, populistyczne oblicze legalu



























Festiwal Podwórka powstał by aktywizo-
wać płockie zaułki i zakamary -  zaniedbane 
i zapomniane przez miejski establiszment. 
Przez kilka lat uliczne teatry i artyści muraliści 
przekształcali przestrzeń w której dominował 
grzyb i błoto w obszar sztuki i społecznego 
dialogu. To za sprawą tej imprezy o Płocku 
zaczęło się mówić jako o stolicy polskiego 
muralu. Największą gwiazdą festiwalu była 
niewątpliwie wywodząca się z Płocka grupa 
Twożywo, która właśnie tutaj stwożyła swoje 
najpiękniejsze realizacje ścienne.
W tym roku absurdalną decyzją prezydenta 
miasta sześć murali zostało skazanych na za-
malowanie, a jeden z nich zniszczono  
w trybie natychmiastowym. Bezczelna  
i agresywna postawa miasta wobec festiwlu 
oznacza prawdopodobnie jego koniec...



























piękne, lecz sukcesywnie niszczone przez 
mocowładnych szkodników...























 

 

 12, 50, 64  ixi color
 18  ryży
 20, 21  spontan
 23  300 forma
 24-31, 42-45  p6
 51, 52  kapitan matzky
 53 kolorowe kredki
 54, 66  niczero
 55-60  twożywo
 61-62  galeria rusz
 63  massmix
 65  mrufig&panna ideyko


