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Gdańskie Towarzystwo Naukowe  

oraz  

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 

zapraszają na  

konferencję: 

 WSPÓLNY POKÓJ GDAŃSK 

Ku miejskim modi co-vivendi 

Czwartek, 24 lipca 2014, godz. 10.00 

Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47 

 

Konferencja jest wydarzeniem naukowo-artystycznym i społeczno-kulturalnym, towarzyszącym Światowemu 

Zjazdowi Gdańszczan. To oryginalne przedsięwzięcie, polegające  na wspólnym konstruowaniu wiedzy o 

Gdańsku zarówno przez ujętych w konferencyjnym programie naukowców i artystów, jak symultanicznie, w 

różnych formach wypowiadających się mieszkańców i gości miasta, przybywających na Zjazd. Tak pomyślana 

konferencja może być znaczącym społecznie wyrazem gdańskiego namysłu nad modus co-vivendi miasta, 

stanowiącego przestrzeń niełatwej pamięci, wielorakich tożsamości ludzi i miejsc. Obrady będą zarówno 

tradycyjnym, jak artystycznie pomyślanym, angażującym licznych uczestników konferowaniem. Będą realnym 

współtworzeniem Gdańska, jako miasta bliskiego sercu, które stanowią jego mieszkańcy i użytkownicy; miasta 

dającego przestrzeń wolności i będącego jej realną przestrzenią.  

Gdańsk jest miastem wielu bram. Każda brama wyznacza zarazem drogę do miasta i jego granicę. Jakkolwiek 

nie mamy wątpliwości, że bramy do miasta Gdańska zostały otwarte, jego wewnętrzna przestrzeń jest 

podzielona.  

Celem konferencji jest otwarcie wewnętrznej przestrzeni miasta. Chcemy zwrócić się krytycznie do historii i 

obecnych potencjałów Gdańska, aby odnaleźć przejścia, korytarze i uchylić drzwi do wspólnie zamieszkałego 

pokoju. Połączenie metafor bramy i pokoju ma temu służyć - między innymi - otwierając obecnych i byłych 

mieszkańców oraz gości Gdańska na ich spotkania wśród niezliczonych znaczeń jego przestrzeni i miejsc. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji! 

Organizatorzy 

 

Wspólny pokój to hasło, pod którym Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zainicjował w roku 2011 

debatę angażującą gdańskich auto- i allochtonów, zmierzającą m.in. do identyfikacji doświadczeń 
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związanych z Gdańskiem, a pozwalających myśleć o tym mieście jako przestrzeni wolnej od 

podziałów.  

Wspólny Pokój Gdańsk jest projektem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, realizowanym we 

współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, 

dofinansowanym ze środków Miasta Gdańska. Projekt lokuje się w sferze nauki i sztuki, kultury i 

edukacji. Stawia w centrum uwagi gdańskie modi co-vivendi, czyli - różne w różnym czasie (od 

początków miasta do jego współczesności) i kontekście (podziały na tle wyznaniowym, in.) - 

wzajemnie satysfakcjonujące sposoby współżycia gdańszczan.  

 Wspólny Pokój Gdańsk ma charakter naukowo-artystyczny i animacyjny. Zaplanowane w projekcie, 

interdyscyplinarne badania naukowe i działania artystyczne, oraz powiązane z nimi, cykliczne 

aktywności mieszkańców: wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne, mają na celu uczynienie atutu z 

kulturowego zróżnicowania Gdańska. Miasta w szerszym ujęciu traktowanego jako przykład 

przestrzeni, współcześnie koncentrującej liczne rodzaje nierówności i zmuszającej do nieustannych 

rekonstrukcji znaczeń oraz re-negocjacji reguł wspólnego życia w sposób zapewniający jego 

elementarną jakość. 


