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(…) pytanie brzmi, czy możemy zacząć myśleć
o miastach nie w kategoriach potrzeb, które już
znamy, ale w kategoriach wielu typów różnorodności
o nieznanych jeszcze powiązaniach (…).
Todd May1
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Nie ma wątpliwości, że miasta nie mogą być postrzegane jako
przestrzenie zamieszkiwane wyłącznie przez ludzkie wspólnoty,
które skutecznie dewastują pozaludzkie habitaty2. W obecnych
warunkach kryzysu środowiskowego, „aby przetrwać – jak sugeruje Anna Tsing – musimy na nowo nauczyć się wielu form
ciekawości”3 generujących kluczowe pytania: Kto spośród ludzi
i nie-ludzi znajduje obecnie schronienie w mieście? Na jakich
warunkach i w jakim zakresie? Czy to właśnie antropogeniczne
siedliska stają się refugiami również dla rzadkich, ginących czy
zagrożonych gatunków i zanikających ekosystemów? Czy niechciane i niedoceniane formy życia mogą schronić się pod miejskim
niebem? Odpowiedzi na te pytania stają się naglące, gdyż wreszcie zaczynamy akceptować miejskie przestrzenie jako nieustannie
rozrastające się i samomodyfikujące się wielogatunkowe ekosystemy, gdzie również nie-ludzcy mieszkańcy muszą w końcu zostać
zauważeni i uszanowani4. W jaki więc sposób we współczesnych
miastach zawiązują się sieci ludzko-nie-ludzkich relacji?5 Gdzie
jest w mieście miejsce dla nie-ludzkich kosmopolitów, obcych,
zbiegów, azylantów? Ile mamy dla nich współczucia i gościnności?
Czy można być w mieście bezpiecznym, pozostając bez własnego
miejsca-domu-schronienia?
O ile jeszcze w epoce holocenu, jak zauważa Tsing, liczne
refugia z powodzeniem spełniały swoją rolę, o tyle antropocen jest
już niestety okresem ich gwałtownego zaniku6. Tracimy obecnie
dzikie miejsca bioróżnorodności konieczne i dla zrównoważonego rozwoju, i w długofalowych procesach rewitalizacji planety.
Refugia bowiem nie tylko służą jako doraźne schronienie, ale też
dają szansę na zmiany adaptacyjne i zawiązywanie nowych sojuszy, koniecznych, by wielogatunkowa przyszłość naszej wspólnej
planety była realna. Skoro „antropocen przekonfigurował miasta
tak, że są one teraz ekstremalnie wrażliwe, pozostając jednocześnie głównymi sprawcami planetarnego, ekologicznego kryzysu”7
– to w jaki sposób miasta mogą jednak spełniać rolę refugiów?
To właśnie w polu tego paradoksu – kruchej równowagi i trwałej
toksyczności – w niestrawionych odpadach, na poprzemysłowych
mikroobszarach, w szczelinach i pęknięciach miejskiej infrastruk-
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tury lokują się miejskie refugia. Te nisze i zakamarki, zmarginalizowane i zatrute, umożliwiają jednak przetrwanie lub przynajmniej chwilowe wytchnienie nie-ludzkim mieszkańcom – sprzyjają
bioróżnorodności mimo niekorzystnych warunków generowanych
przez same miasta. Dodatkowym czynnikiem komplikującym relacje w międzygatunkowych wspólnotach jest napływ nowych gatunków i powstawanie mutantów.
Chris D. Thomas, brytyjski ekolog, w książce Inheritors of the Earth: How Nature is Thriving in an Age of Extinction,
przestrzega przed przyjmowaniem „światopoglądu opartego na
stracie”8. Uważa, że ochrona środowiska nie może ograniczać się
wyłącznie do podejmowania działań polegających na hamowaniu
zmian oraz zaniechaniu działań w celu przywrócenia stanu „bardziej
naturalnego”9. I choć niezaprzeczalnie negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym są nieodwracalne, to jednak wyłącznie żal
i poczucie straty nie mogą być w pełni adekwatną odpowiedzią na
to, co obecnie rzeczywiście się dzieje. Lokalnie bowiem niektóre konsekwencje antropocenu mogą nawet stanowić wsparcie dla
bioróżnorodności, gdyż pod wpływem zmian klimatycznych pewne gatunki przemieszczają się, przez co pojawiają się w miejscach
dotąd niespotykanych. To właśnie antropogeniczne siedliska mają
szczególną zdolność akomodacji gatunków nowych lub wcześniej
w danym rejonie uważanych za rzadkie. Jak podkreśla Thomas:
„zespół nowych i starych siedlisk zawiera więcej gatunków niż
pierwotna roślinność – różnorodność siedlisk jest jednym z najsilniejszych predyktorów różnorodności ekologicznej”10. W konsekwencji, jak można przewidywać, specjacja przez hybrydyzację
będzie charakteryzowała antropocen, przy czym to właśnie nowe,
hybrydyczne gatunki mają największą szansę na przetrwanie. I choć
bezsprzecznie liczba gatunków na naszej planecie się zmniejsza, to
lokalnie w wielu miejscach globu bioróżnorodność wzrasta. Nie
oznacza to, że nie ma gatunków inwazyjnych ani że nie stwarzają one zagrożenia dla całych ekosystemów, jednak nawet to nie
przesądza jeszcze scenariuszy dotyczących przyszłości, jaka czeka
bioróżnorodność. Wobec gwałtownych zmian globalnych Thomas
podkreśla konieczność wypracowania nowej perspektywy, która
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nie będzie wykluczała ani przybyszów, ani mutantów. Nawet wobec żałoby i nostalgii za tym, co utracone11, całkiem nowe hybrydy
oraz przybysze z innych miejsc globu nie mogą być uważani za
gorszych. Jaką jednak mają szansę na znalezienie schronienia nie
tyle w zinstytucjonalizowanych schroniskach-rezerwatach, ile raczej pod osłoną miejskiego nieba?
Książka Refugia. (Prze)trwanie transgatunkowych wspólnot miejskich w swoim zamierzeniu ma być nie tylko zachętą do
rozpoznawania nieoczywistych transgatunkowych relacji, do
spekulowania na temat możliwości ich zaistnienia i rozwoju, ale
także ma pokazać potrzebę troski i wsparcia dla wielogatunkowych wspólnot miejskich. Publikacja jest wynikiem transdyscyplinarnych badań, w które włączone zostały projekty artystyczne
traktowane tu jako działania wiedzotwórcze, oparte na swoistych
metodach badawczych oraz sposobach komunikowania umożliwiających wyjście poza krąg specjalistów. Zamieszczone tu teksty oraz artystyczne formy ekspresji mają przekonywać, tak jak
to czyni Donna Haraway, że warto „połączyć siły w celu odtworzenia schronień, aby umożliwić częściową i solidną biologiczną, kulturowo-polityczno-technologiczną rekonwalescencję i rekompozycję, która musi obejmować żałobę po nieodwracalnych
stratach”12. Książka składa się z dwóch części – pierwsza mieści
teksty naukowe, w których omówione zostały rozmaite przypadki
międzygatunkowych relacji tworzonych w miastach przez ludzkie
i nie-ludzkie zwierzęta, rośliny, grzyby, glebę czy architekturę.
Druga część książki obejmuje wypowiedzi artystyczne w postaci wizualnej dokumentacji projektów zrealizowanych specjalnie
na wystawę Refugia. Strzeż (się) tych miejsc13. Sztuka umożliwia
konstruowanie perspektyw odmiennych od tych generowanych
w polu humanistyki czy nauk szczegółowych, jednak nie bez
współpracy z tymi dziedzinami.
Część pierwszą książki otwiera tekst Andrzeja W. Nowaka, w którym autor przeprowadza autoetnograficzną analizę obszarów pokopalnianej rzeczywistości, jednocześnie koncentrując się
na mechanizmach historycznych przemian niosących przemysłową
transformację. Przemiany te, jak wskazuje autor, generują refu-
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gia jednocześnie funkcjonujące jako naturokulturowe „przetrwalniki apokaliptyczne”. Elżbieta Rybicka zwraca uwagę na wzrost
znaczenia nieużytków i wyłaniającą się nową estetykę biotopów
ruderalnych w przestrzeni miejskiej, manifestującą się w rewaloryzowaniu nieużytków oraz zaniechaniu interwencji ludzkiej. Tym
samym dokonuje się konieczna dla sprawiedliwości środowiskowej
zmiana stosunku do roślin synantropijnych, obcych, inwazyjnych
i kosmopolitycznych. Aleksandra Jach pisze natomiast o renaturalizacji stosowanej jako narzędzie sztuki współczesnej, analizując
projekt Trafostacja Joanny Rajkowskiej. Powstające relacje między
architekturą, roślinami, glonami, grzybami, a także zwierzętami,
które powoli zasiedlają budynek, wskazują przyszłe kierunki rozwoju miejskich refugiów. Z kolei Małgorzata Radkiewicz, pisząc
o filmie Zielona karta (1987) Petera Weira, wskazuje zarówno na
rośliny, jak i obcokrajowców przedstawianych jako byty w mieście obce. Szczególnie dotyczy to biednych dzielnic, gdzie wsparcie umożliwiające im przetrwanie samoorganizuje się oddolnie
i udzielane jest przez zwykłych pasjonatów, aktywistów i „Zieloną partyzantkę” (Green Guerrillas). Propozycja Andrzeja Marca polega na zachęcie do tego, by nawiązując relacje z grzybami,
zadawać pytania natury ontologicznej: Czy, gdzie i w jaki sposób
są one obecne? Autor przekonuje, by grzyby opisywać za pomocą
kategorii hiperobiektu, gdyż ich autonomiczne istnienie wymyka
się ludzkiemu rozpoznaniu. Agata Kowalewska, pisząc o genealogii poznańskich bobrów, spekuluje na temat wielogatunkowego
i mokrego miasta przyszłości, w którym zwierzęta te mogłyby czuć
się swobodnie i bezpiecznie. To wymagałoby twórczej ciekawości
i dogłębnej rekonceptualizacji modelu wielogatunkowych praktyk
przetrwania i wzajemnej troski. Marianna Szczygielska, omawiając
funkcje ogrodów zoologicznych, poza ich misją ochrony gatunków zagrożonych wymarciem dostrzega w nich azyl dla zwierzęcych egotycznych przybyszów, ocaleńców z cyrku i przemytu, dla
odrzuconych jako inwazyjne gatunki. Taka nieutopijna kosmopolis
staje się miejscem rozgrywania się szczególnie ważkich dylematów
współczesnej ochrony przyrody i negocjowania przynależności do
wielogatunkowej wspólnoty.
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W drugiej części książki zamieszczono wizualne materiały dokumentujące projekty artystyczno-badawcze wraz z krótkimi
komentarzami, które zostały stworzone przez artystów i zaprezentowane na wystawie Refugia. Strzeż (się) tych miejsc. Dwuznaczny
tytuł wystawy ma sugerować, że przestrzenie dzikości w mieście
i na jego obrzeżach bywają z jednej strony obiektem naszej troski,
współczucia, a nawet pożądania, z drugiej natomiast – niechęci,
repulsji, a nawet lęku.
Artyści sięgnęli po zróżnicowane media, by zakomunikować własne przemyślenia, fantazje i spekulacje na temat konsekwencji życia w transgatunkowych wspólnotach. Natalia Bażowska
posłużyła się malarstwem, by zaznaczyć niezliczone ślady, jakie
zostawiają rozmaite organizmy w przestrzeni, podkreślając, że pozostają one najczęściej przez nas samych nierozpoznane. Piotr C.
Kowalski zaś swojemu obrazowi malarskiemu umożliwił samoistne
powstanie: umieścił blejtram na cały rok w stawie zamieszkiwanym przez rozliczne organizmy, wśród których są również bobry.
Te ostatnie artysta sfilmował podczas ich nocnej aktywności, coraz częściej wywołującej wrogość ze strony ludzi. Bobry obecnie
można zobaczyć nawet w centrum Poznania, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu były gatunkiem całkowicie wytępionym w tym
rejonie kraju. Michalina Bigaj zwraca uwagę na gatunki ginące za
względu na ludzki apetyt na nie. Jej praca umożliwia zapoznanie
się z mrocznymi prognozami dotyczącymi przetrwania gatunków
chętnie przez nas zjadanych. Daniel Koniusz w swojej instalacji
dźwiękowej koncentruje się na miejskim zanieczyszczeniu hałasem i jego wpływie na dobrostan mieszkańców, a szczególnie na
śpiew ptaków. W czasie obniżenia poziomu hałasu spowodowanego pandemią ptaki natychmiast odkryły odzyskaną przestrzeń dla
swojej komunikacji. Z kolei instalacja Piotra Kurki jest spekulacją
na temat niewielkiej miejskiej społeczności zdominowanej przez
pewien gatunek grzyba, którego materialno-chemiczna obecność
zmienia relacje między samymi mieszkańcami. Obiekt Jarosława
Kozakiewicza, którego podstawą był rzeczywisty kształt zabudowy
najstarszej części Poznania, sugeruje, że to urbanistyczna struktura
stanowi antropogeniczne zaburzenie w znacznie starszym i bardziej
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rozległym ekosystemie, w którym żyje znacznie więcej organizmów. Annę Siekierską i Jakuba Czecha zainteresowały konkretne
refugia na terenie Poznania, czyli Stadion im. E. Szyca oraz wyspa
Ostrów Tumski. Siekierska stworzyła instalację wizualno-dźwiękową umożliwiającą nawiązanie kontaktu z wymiarem czasowym,
przestrzennym i wielogatunkowym stadionu, będącego niezwykle
złożoną naturokulturową strukturą. Częścią projektu była Ogrodnicza akcja bezpośrednia skierowana do wszystkich zainteresowanych, polegająca na wspólnym posadzeniu dwóch tysięcy cebulek żonkili; stanowiło to próbę uzdrowienia tego miejsca, gdzie
w latach 1941–1943 więziono żydowskich robotników przymusowych. Uwaga Czecha zwróciła się ku jedynej obecnie wyspie na
Warcie istniejącej w ramach aglomeracji poznańskiej; znajduje się
ona w samym sercu miasta i częściowo pozostaje nadal miejscem
nieoswojonym i nieuporządkowanym przez ludzi, gdzie spotkać
można dzikie zwierzęta buszujące w bujnej roślinności. Nie każdy ma odwagę się tu zapuścić. Niestety to nadzwyczajne miejsce
wkrótce przestanie istnieć, gdyż właśnie teraz wkraczają tu ludzie
ze swoimi planami zabudowy. Czech stworzył obiekt, który stanął
w przestrzeni refugium, by zaznaczyć wyjątkowość tego ginącego
właśnie miejsca.
Wszystkie prace, zarówno teksty, jak i dzieła sztuki, powstałe w ramach projektu Bioróżnorodność miasta przyjaznego życiu. Wymieranie i przetrwanie gatunków jako kulturowe dziedzictwo potwierdzają pilną potrzebę poszukiwania sposobów na to,
by „pośród ruin, podtrzymywać wystarczająco dużo ciekawości, by
dostrzegać to, co zarówno dziwne i cudowne, jak i okropne i przerażające”. Ta ciekawość ma szansę wspierać naszą gotowość, aby
bardziej świadomie i z większym zaangażowaniem żyć w wielogatunkowych wspólnotach.
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…the question is whether we can begin
to think of cities not in terms of needs we
already know but in terms of diversities
whose connections we do not know….
Todd May1
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There is no doubt that cities cannot be seen as spaces inhabited exclusively by human communities, which effectively destroy
non-human habitats.2 Trying to survive (in) the environmental
crisis, “we need to,” as Anna Tsing observes, “relearn multiple forms of curiosity,”3 which generate fundamental questions:
What humans and non-humans may find refuge in the city? Under what conditions and to what extent? Do anthropogenic habitats also become refuges for rare, threatened, and endangered
species and disappearing ecosystems? Can unwanted and underestimated life forms find shelter under the sky of the city? The
answers to these questions become urgent as we finally begin to
accept urban spaces as constantly expanding and self-modifying
multi-species ecosystems where non-human residents must also
finally be acknowledged and respected.4 So how are networks
of human and non-human relations formed in contemporary
cities?5 Where in the city do non-human cosmopolitans, aliens,
refugees, and asylum seekers find their place? How much compassion and hospitality can we show them? Is it possible to be
safe in the city without a place-home-shelter of one’s own? As
Tsing notes, in the Holocene numerous refugia fulfilled their
role successfully, but the Anthropocene, unfortunately, marks
their rapid decline.6 Wild oases of biodiversity, crucial for both
sustainable development and the Earth’s long-term regeneration
processes, are currently disappearing. Refugia are not only temporary shelters but also create the conditions for adaptive changes and new alliances which must be formed if the multi-species
future of our planet is to be real. And if “[t]he Anthropocene has
re-positioned cities as both extremely vulnerable, and as major
contributors, to a planetary ecological crisis,”7 how can cities act
as refugia? It is in this paradoxical space of fragile balance and
permanent toxicity – in undigested waste, post-industrial micro-areas, fissures and cracks in urban infrastructure – that we
find urban refugia. Indeed, these nooks and crannies, though
marginalized and poisoned, enable the survival of or at least act
as a temporary refuge for non-human residents: they increase
and protect biodiversity, despite the adverse conditions generated
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by the city. Additionally, what further complicates the relations
in such interspecies communities is the influx of new species and
the emergence of hybrid forms.
In Inheritors of the Earth: How Nature is Thriving in an
Age of Extinction, the British ecologist Chris D. Thomas argues
that we should not adopt a “loss-only view of the world,”8 because environmental conservation cannot only involve inhibiting
changes and preventing all actions with a view to restoring “a more
natural” world.9 And although the undeniably negative changes in
the natural environment are irreversible, regret and loss cannot be
an adequate response to what is happening in the world. Locally,
some of the consequences of the Anthropocene may even increase
biodiversity, as climate change forces some species to move to
places where they have not been seen before. It is the anthropogenic habitats that have the unique ability to accommodate species that are new or previously considered rare in a given region.
As Thomas points out, “[t]he ensemble of new and old habitats
holds more species than the original vegetation – habitat diversity
is one of the strongest predictors of ecological diversity.”10 Consequently, as can be predicted, speciation by hybridization will lie
at the heart of the Anthropocene, with new hybrid species having
the best chance of survival. And while the number of species is
decreasing, biodiversity is increasing locally in many parts of the
globe. This does not mean that there are no invasive species and
that they do not pose a threat to entire ecosystems, but even that
does not determine the future of biodiversity. In the face of rapid
global changes, Thomas emphasizes the need to develop a new
perspective that will not exclude either newcomers or mutants.
Even in the face of mourning and nostalgia for what is lost,11 new
hybrids and species that migrate from other parts of the globe
cannot be considered inferior. But do they have a chance to find
shelter not so much in institutionalized shelters-reservations but
rather under the sheltering sky of the city?
Refugia: The Survival of Urban Transspecies Communities
is not only meant to inspire the study of unexpected transspecies
relationships and discussions about their survival and future de-
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velopment but also to show that we must cherish and support
multi-species urban communities. The book is a product of transdisciplinary research, including knowledge-producing artistic projects, whose research and communication methodology overcome
academic jargon. The essays and artistic forms of expression collected in this book demonstrate, as Donna Haraway points out,
that we must “join forces to reconstitute refuges, to make possible partial and robust biological-cultural-political-technological
recuperation and re-composition, which must include mourning
irreversible losses.”12 The book consists of two parts. Part one is
a collection of academic essays which analyze various cases of interspecies relationships created in cities by human and non-human
animals, plants, fungi, soil, and architecture. Part two is a collection of artistic statements – a visual documentation of projects
created for the exhibition Refugia: Keep (Out of) of These Places.13
The perspectives offered by art differ from those generated by the
humanities or sciences, but they have been formulated in cooperation with these fields.
Andrzej W. Nowak’s essay opens the first part of the
book. Nowak analyzes post-mining areas and reality from an
autoethnographic perspective, focusing on the mechanisms of
historical changes behind the industrial transformation. These
changes, as the author points out, generate shelters that function as natural-cultural “apocalyptic refugia.” Elżbieta Rybicka
draws attention to the growing importance of wastelands and
the emerging new aesthetics of ruderal biotopes in urban spaces,
which manifests itself in in the restoration of wastelands and
minimal or non-existent human intervention. This brings about
changes in how we perceive synanthropic, alien, invasive and cosmopolitan plants – changes that are key to environmental justice.
Aleksandra Jach, in turn, writes about renaturalization as a tool
of contemporary art, analyzing Joanna Rajkowska’s Trafostation.
The emerging relationships between architecture, plants, algae,
fungi, and animals that slowly take over the building point to the
future of urban refugia. Małgorzata Radkiewicz analyzes Peter
Weir’s Green Card (1987), arguing that both plants and foreigners
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are presented as aliens in the city. This is especially true of poor
neighborhoods, where their survival is supported by grassroots
initiatives as well as ordinary enthusiasts, activists, and Green
Guerrillas. Andrzej Marzec encourages people to pose ontological
questions when they enter into relationships with mushrooms,
such as “Are they present?” “Where are they present?” and “How
are they present?” Marzec argues that fungi are essentially hyperobjects, as their autonomous existence transgresses human
understanding. Next, in her text on the genealogy of Poznań
beavers, Agata Kowalewska speculates about the wet multispecies
city of the future, where these animals feel comfortable and safe.
This would require creative curiosity and a fundamental reconceptualization of the model of multispecies survival practices
and mutual care. Marianna Szczygielska analyzes the functions
of zoos, emphasizing that apart from their mission to protect
endangered species, they are refuges for exotic animals, animals
rescued from circuses and wildlife trafficking, and animals which
are rejected as invasive species. Such a non-utopian cosmopolis
becomes a place where we solve the fundamental dilemmas of
contemporary nature conservation and negotiate our role in the
multispecies community.
In the second part of the book, we find visual documentation of art and research projects created for and presented
at the exhibition Refugia: Keep (Out of) of These Places. They are
accompanied by short commentaries. The double meaning of the
exhibition’s title suggests that wild urban places and spaces are
as much objects of our concern, compassion, and even desire as
aversion, repulsion, and fear.
The artists communicate their own thoughts, fantasies,
and speculations about the consequences of living in trans-species communities in and through various media. Natalia Bażowska
marks and documents the countless traces that various organisms
leave in space in her paintings, emphasizing that we ignore most
of them. Piotr C. Kowalski’s painting, in turn, was created autonomously: the artist left the canvas in a pond inhabited by numerous organisms, including beavers, for a year. The artist filmed
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the beavers and their nocturnal activity, which some people find
increasingly unacceptable. Beavers can now be seen even in the
center of Poznań, although some years ago they were extinct in
this part of Poland. Michalina Bigaj draws attention to species
that are dying out due to human appetite for them. Her work
shows that the future of the species which we like to eat is indeed
dire. In his audio installation, Daniel Koniusz focuses on urban
noise pollution and its impact on the well-being of residents,
and especially on birds which communicate through singing. As
the noise levels decreased in the pandemic, birds immediately
discovered and reclaimed the space for their communication.
Piotr Kurka’s installation shows a speculative vision of a small urban community dominated by a certain species of fungus whose
material and chemical presence affects the relationship between
the residents. Jarosław Kozakiewicz’s object, drawing inspiration
from and documenting the actual shape of the buildings in the
oldest part of Poznań, suggests that the urban structure constitutes an anthropogenic disturbance in a much older and more
extensive ecosystem in which many other organisms live. Anna
Siekierska and Jakub Czech focus on specific refuges in Poznań:
the Edmund Szyc Stadium and the island of Ostrów Tumski.
Siekierska created an audio-visual installation that allows one to
engage with the temporal, spatial, and multispecies dimensions
of the stadium, which is an extremely complex natural-cultural
structure. The public Direct Horticultural Intervention, during
which two thousand daffodil bulbs were planted, was part of this
project. It was an attempt to heal the place and space where a labor camp for Jewish prisoners operated from 1941 to 1943. Czech
focused on the only island on the Warta River in the Poznań agglomeration. Located in the heart of the city and partly untamed
and untouched by humans, it still boasts wild animals and lush
greenery. Not everyone has the courage to explore the island.
Unfortunately, this extraordinary place will soon cease to exist,
because of people and their development plans. Czech’s object is
located in the refuge, emphasizing how unique this place is, as
it disappears before our eyes.
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All works, both texts and works of art, created as part
of the project Biodiversity of a life-friendly city: extinction and survival of species as cultural heritage demonstrate that “in the midst
of ruins, we must maintain enough curiosity to notice the strange
and wonderful as well as the terrible and terrifying.”14 This curiosity may inform our readiness to live in multi-species communities
more consciously and with greater commitment.

2
2

1. T. May Gilles Deleuze: An Introduction,
Cambridge University Press 2005.
2. J. R. Wolch, K. West, T. E. Gaines
“Transspecies urban theory,” Environment
and Planning D: Society and Space 1995
vol. 13, no. 6, DOI: 10.1068/d130735
3. A. L. Tsing et al. Arts of Living on
a Damaged Planet: Ghosts and Monsters
of the Anthropocene, University of
Minnesota Press 2017, p. 11.
4. See more: ZOEpolis. Budując wspólnotę
ludzko-nie-ludzką [ZOEpolis: Creating
a human-non-human community] ed. by
M. Gurowska, M. Rosińska, A. Szydłowska,
Fundacja Bęc Zmiana 2020.

Introduction:
The Sheltering Sky of the City

Monika Bakke

Refugia

Refugia

5. K. M. Parris et al. “The seven lamps
of planning for biodiversity in the city,”
Cities 2018 vol. 83, DOI: 10.1016/j.
cities.2018.06.007
6. A. L. Tsing “A threat to Holocene
resurgence is a threat to livability,”
in M. Brightman, J. Lewis (eds.),
The Anthropology of Sustainability:
Beyond Development and Progress,
New York, 2017.
7. W. Steele, I. Wiesel, C. Maller
“More-than-human cities: Where the
wild things are,” Geoforum 2019 vol. 106,
DOI: 10.1016/j.geoforum.2019.04.007,
p. 411.

8. C. D. Thomas Inheritors of the Earth: How
Nature Is Thriving in an Age of Extinction,
Penguin UK 2017, p. 9.
9. Ibid., p. 8.
10. C. D. Thomas “The Anthropocene could
raise biological diversity,” Nature News 2013
vol. 502, no. 7469, DOI: 10.1038/502007a, p. 7.
11. A. Cunsolo, N. R. Ellis “Ecological grief
as a mental health response to climate changerelated loss,” Nature Climate Change 2018
vol. 8, no. 4, DOI: 10.1038/s41558-018-0092-2
12. D. J. Haraway Staying with the Trouble:
Making Kin in the Chthulucene, Duke University
Press 2016, p. 101.
13. Organized by the Arsenal Municipal
Gallery in Poznań, the exhibition ran from
24 September to 21 November 2021.
14. A. L. Tsing et al. Arts of Living on
a Damaged Planet: Ghosts and Monsters
of the Anthropocene, University of Minnesota
Press 2017, p. 7.

