Dizajn w przestrzeni publicznej.
Zmiana

Zmiana jest stała
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Bywa, że zaczyna się od małych ingerencji, oddolnych
inicjatyw, wychodzących od ludzi, którzy nie zgadzają
się na bylejakość. Miejscy aktywiści, nie czekając na
zgodę decydentów, sami wkraczają do akcji i zmieniają
publiczne przestrzenie. Wiele z tych zmian z założenia
ma czasowy charakter. Bywa, że tego typu przedsięwzięcia realizują utytułowani architekci i projektanci.
Niekiedy zmiany inicjują mądrzy gospodarze miast, dla
których rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni musi
być powiązana z działaniami społecznymi. Sprawcą
diametralnych zmian wciąż jest polityka, choćby ta najnowsza, zmuszająca ludzi do masowego exodusu.
Tegoroczna edycja „Dizajnu w przestrzeni publicznej”
opowiada o zmianach – dużych i mniejszych, inicjowanych przez mieszkańców, jak i władze miast, czasowych, ale i przynoszących długotrwałe rezultaty.
We wszystkich widać, jak bardzo aktualną jest myśl
Heraklita z Efezu: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest
zmiana”. Jak projektanci odpowiadają na przyśpieszony
i zmienny rytm współczesnych miast? Czy do zmiany
można się przygotować? Nie znamy jedynych słusznych
odpowiedzi, za to mamy coraz więcej pytań. Bo każda
zmiana to niewiadoma. Chcemy o tym rozmawiać.

Zmiana jest stała

„Rozwój jest nieunikniony i pożądany, ale destrukcja
charakteru wspólnoty nie. Pytanie nie brzmi czy twoja
część świata ulegnie zmianie. Pytanie brzmi: w jaki
sposób.” Edward T. McMahon
Jeszcze do niedawna o przestrzeni publicznej mówiło się
w naszym kraju niewiele. Tematem tym zajmowały się, poza
urbanistami i architektami, jedynie pojedyncze osoby i lokalne organizacje. W ciągu ostatnich lat sytuacja zaczęła się
zmieniać, a zainteresowanie architekturą wciąż rośnie. Dziś
o mieście dyskutują już wszyscy i jego użytkownicy zaczynają
dopominać się o poprawę jakości przestrzeni publicznej, coraz
częściej biorąc sprawy w swoje ręce. Jednocześnie działalność na rzecz lokalnych wspólnot jest jedną z najwyraźniej
rysujących się oznak aktywności architektów: architektura
socjalna, alternatywna, ekologizm stanowią coraz silniejszy
trend. Wraz z aktywnością i oddolną działalnością grup obywatelskich składają się na ważny nurt, silnie zauważalny w dzisiejszych miastach.
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Do życia w dobrej przestrzeni publicznej nie wystarczą jednak
świetni architekci ani nawet chętne do działania wspólnoty
lokalne. Długotrwałe zmiany w przestrzeni publicznej powin-

ny również wynikać z inicjatyw samorządów. Na szczęście ich
zainteresowanie architekturą i poprawą jakości przestrzeni
publicznej wciąż rośnie. Na razie jednak najprostsze do realizacji
inwestycje, powstające przy współpracy z zaangażowaną społecznością, to punktowe interwencje architektoniczne.
Nawet akupunktura miejska, czyli stosowanie mikro-interwencji,
powodująca jedynie tymczasowe zmiany w przestrzeni publicznej, może wprowadzić nową jakość w tkance miejskiej i pobudzić do działania mieszkańców, zostawiając za sobą trwałą
zmianę choćby w ich świadomości i wiedzy architektonicznej.
Przestrzeń publiczna to przede wszystkim miejsce licznych
interakcji międzyludzkich, zamierzonych, jak i spontanicznych.
W świetle społecznie zaangażowanego projektowania zmiany
urbanistyczne i architektoniczne nie są wyłącznie zadaniami dla
ekspertów. Wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej powinna mieć także zamieszkująca ją społeczność, by wykształciła w sobie poczucie odpowiedzialności za przestrzeń wspólną,
która przez lata traktowana była, szczególnie w Polsce, jako
niczyja. Dlatego należy zwrócić uwagę na partycypację w kreowaniu miasta, dzielnicy czy podwórka. Miasta są zjawiskiem
społecznym, przestrzeń publiczna to miejsca, w których naturalnie tworzą się skupiska wymiany poglądów oraz działalności
bardzo zróżnicowanych grup: wiekowych, społecznych czy kulturowych. Miejsca o szczególnym, a niewykorzystanym potencjale potrzebują zmotywowanych mieszkańców, by podejmowali
działania na rzecz poprawy ich najbliższej okolicy. Użytkownikom tych przestrzeni wystarczy często jedynie pokazać możliwości danego miejsca. Rolę takich przewodników biorą na siebie
projektanci, którym społeczna rola architektury i urbanistyki nie

jest obojętna. Wykorzystując różne modele partycypacyjne,
aktywizują lokalne wspólnoty i wytyczają kierunki dla nowych
relacji przestrzenno-społecznych. Co więcej, architektoniczne
interwencje pokazują jednocześnie, że przemiana jakościowa
zaniedbanych miejsc i nadanie im nowego charakteru są możliwe przy niedużych nakładach finansowych oraz zastosowaniu
niedrogich materiałów.
Wybór prezentowanych na wystawie projektów jest dość
szeroki, ponieważ drogi do zrównoważonej i świadomie zaprojektowanej przestrzeni publicznej są różne. Czasem wystarczy
jedynie niewielka instalacja, drobny element, ledwie zauważalny w przestrzeni, by poprawić jakość życia mieszkańców.
Z kolei instalacje, aktywizujące społeczeństwo jedynie tymczasowo poprzez atrakcyjne formaty, wydarzenia artystyczne,
czy zajęcia dla dzieci, mimo wszystko zmieniają świadomość
użytkowników przestrzeni publicznej, pokazując jednocześnie
niewykorzystany potencjał danego miejsca. Nie brakuje też
przykładów długotrwałych, kompleksowych działań na rzecz
aktywizacji mieszkańców, które w efekcie powodują wzrost
zainteresowania dotychczas zapomnianymi dzielnicami. Na
szczęście coraz częściej zdarzają się również odgórnie zaplanowane interwencje inicjowane przez władze miast, które
wprowadzają trwałą zmianę jakości przestrzeni, a tym samym
poprawę jakości życia mieszkańców.

4

Katarzyna Dorda, kuratorka wystawy
„Dizajn w przestrzeni publicznej. Zmiana”

DomestiCITY
projekt: maría mazzanti, martín ramírez

To pomysł dwójki kolumbijskich projektantów, który zwyciężył w konkursie
na najlepszą miejską interwencję podczas festiwalu 180 Creative Camp
w Abrantes w Portugalii. Projekt przenosił przestrzeń domową, intymną
w przestrzeń publiczną, miejską. Wykorzystano używane meble, stare
dekoracje, odrobinę farby i aktywność lokalnej społeczności. Dzięki tym
składnikom udało się odnowić dawną, zapomnianą już tradycję wystawiania mebli na podwórko, by porozmawiać z sąsiadami. Pomysł składał się

Zaprojektowane miasto
We wspomnianych punktach w mieście mieszkańcy
i przechodnie dostawali szkicowniki, w których mieli
narysować, opisać lub zilustrować w jakikolwiek
inny sposób to, co czują. Wszystkie te opowieści
zbierane były w skrzynce na listy zlokalizowanej
przy wejściu do umownego domu/pokoju. Wszystkie szkice zostały zeskanowane i pokazane w różnych miejscach w mieście. Było to pewnego rodzaju
mapowanie myśli i marzeń mieszkańców Abrantes.
↘ 180.camp

z trzech części:

Salon dla publiczności
Mieszkańcy Abrantes wsparli projekt, oddając stare, nieużywane już przez nich meble, które zostały
pomalowane na różne kolory. Stworzono również
serię rysunków, służących jako dekoracja ścian
i podłogi.

Instalacja salonów i organizacja wydarzeń
Wykorzystując zastaną atmosferę Abrantes – jego
małe, kręte uliczki i urokliwe zaułki – zorganizowano
przestrzeń, w której koncentrowały się organizowane wydarzenia. Było to centrum wszystkich rozmów, dostępne dla każdego. Dodatkowo ustawiono
również grupy 3–4 krzeseł w różnych punktach
w mieście, zachęcając ludzi do włączania się.
Miejsca te nawiązywały do tradycji siadania przed
domem i obserwowania przechodniów.
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Gdynia Playground 2015:
Inter:AKCJA!
organizator: pomorskie stowarzyszenie projektantów „pocoto”
we współpracy z miastem gdynia

To piąta edycja letniej imprezy Gdynia Playground, której celem jest

Przesuń sobie
autor: Kacper Ludwiczak
Instalacja pozwalała na dowolne kształtowanie
własnej przestrzeni – według pomysłu odbiorcy.
System ścian przesuwnych umożliwiał formowanie
częściowo wydzielonych „pomieszczeń”, odpowiadających rozmiarami potrzebom i liczbie aktualnych
użytkowników. Każdy mógł tworzyć, przesuwać,
projektować.

promocja dizajnu w przestrzeni publicznej poprzez instalację interaktywnych projektów artystycznych. Hasło przewodnie tej edycji brzmiało:
Inter:AKCJA! Motywem przewodnim stały się sześciany. Autorzy 5 instalacji – młodzi projektanci – stworzyli nowe płaszczyzny oddziaływania na
siebie: ludzi, przestrzeni miejskiej i wkomponowanych w nią elementów.
Instalacje pojawiły się w wakacje w gdyńskim Parku Rady Europy oraz na
Bulwarze Nadmorskim. Zadbano też o dodatkowe atrakcje, jak: oprowadzanie z projektantami, PlayPiknik z udziałem DJ’a, plener fotograficzny, gra
miejska, warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Naturalnie
autor: Maciej Nitka
Głównym założeniem projektu było uświadomienie,
jak świeże powietrze, przepływ naturalnej energii
czy wizualny kontakt z otoczeniem oddziałują na
człowieka. Ich efektem jest wewnętrzny spokój.
W centrum projektu znajdowało się drzewo, a dookoła niego siedziska skłaniające do refleksji. Po
zmroku forma była zaakcentowana światłem z lamp
solarnych.

Obróć się

PLATFORMA inter:AKCJI

autor: Daria Przybyłowska

autor: Przemysław Wróbel

Instalacja miała na celu wywołać interakcje między
osobami znającymi się wcześniej lub też przypadkowymi przechodniami. Obrotowe elementy pozwalały ukryć się, odszukać ukradkowe spojrzenie czy
wytworzyć przejście.

To wielofunkcyjna forma, dająca możliwość indywidualnego przesiadywania, spędzania czasu ze
znajomymi przy wspólnym posiłku lub aktywności
podczas zajęć prowadzonych przez animatorów.
Jej ruchome, osadzone na sprężynach elementy
sprawiały, że mogła też zamieniać się w plac zabaw
dla dzieci i dorosłych.

_kopiuj-wklej
autor: Anna Wieczorek

↘ playground.pocoto.eu

Instalacja opierała swoje działanie na klasycznej zabawce z lat 90. Zasada była prosta: weź przedmiot,
którego odbicie chcesz uzyskać i odciśnij go po
dowolnej stronie ściany. Na drugiej ścianie powstawał odcisk, niczym futurystyczny, trójwymiarowy
hologram z drewnianych „szpilek”.
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The Cineroleum
projekt: assemble studio

Projekt, dzięki któremu opuszczona stacja benzynowa we Wschodnim
Londynie zamieniła się niemal na miesiąc w tymczasową salę kinową. Był
to swego rodzaju eksperyment, pokazujący potencjał blisko 4000 innych,
pustych stacji w Wielkiej Brytanii. Za zmianą stało Assemble Studio.

Po miesiącach spotkań, badań i zjednywania dla pomysłu partnerów, można było przystąpić do wcielania
pomysłu w życie. Ponad 100 wolontariuszy budowało kino na miejscu, na oczach przechodniów. Wspólnie
eksperymentowali, uczyli się od siebie, czasem wspomagając się instrukcjami powstałymi przy opracowywaniu prototypu. Nawiązywał on stylistyką do złotej epoki kina. Klasyczne elementy, dopasowane
do przydrożnej atmosfery miejsca, zostały wykonane z tanich, przemysłowych materiałów uzyskanych
z recyklingu lub otrzymanych od darczyńców. Składane siedzenia zrobione były z pozostałości rusztowania, foyer zostało wyposażone w szkolne meble, a audytorium zasłaniane było kurtyną ręcznie uszytą
z trzykilometrowej membrany dachowej. Choć kino oddzielała od ruchliwej ulicy jedynie zasłona, udało się
stworzyć intymną atmosferę wewnątrz, zachęcającą przechodniów do wejścia.
↘ assemblestudio.co.uk
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Miasto i Ogród
organizator: miasto i ogród
projekt zasilany przez bmw

Na cztery miesiące na warszawskim Placu Defilad, tuż przed Pałacem
Kultury i Nauki, zakwitł letni ogród. Wszystko dzięki drugiej edycji projektu
„Miasto i Ogród”, który miał na celu stworzenie zielonego terenu w ścisłym
centrum miasta.

Dzięki temu każdy, kto odwiedził to miejsce, mógł dołączyć do grona miejskich ogrodników, dbając
o jedną z grządek ziołowo-kwiatowych. Na placu pojawiły się również imienne ogródki – opiekowali się nimi
indywidualni ogrodnicy lub instytucje, które zgłosiły taką chęć. Do ich dyspozycji były narzędzia, sadzonki,
pomocą służył także profesjonalny ogrodnik. Odbywały się też warsztaty na temat miejskich trendów
oraz spotkania międzypokoleniowe. Za program działań społecznych w „Mieście i Ogrodzie” odpowiadały
stowarzyszenie ArtAnimacje oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Miejsce stało się nie tylko przestrzenią do wypoczynku, czy aktywności miejskich ogrodników, ale też
scenerią dla ponad 220 wydarzeń, odbywających się w ramach cyklu „Plac Defilad”. Od czerwca do końca
września wzięło w nich udział ponad 110 tysięcy osób.
↘ miastoiogrod.pl
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Chuck-a-luck
projekt: raumlabor
autorzy: andrea hofmann, benjamin foerster-baldenius oraz claire gaudron,
claire mothais, florian stirnemann, heinrich altenmüller dla gemeente
arnhem we współpracy z motel spatie

Zainspirowani rysunkami M.C. Eschera „Relativity”* projektanci z berlińskiej grupy Raumlabor stworzyli mobilną i zmienną strukturę Chuck-a-luck.
Konstrukcja została ustawiona w pobliżu dworca kolejowego Presikhaaf
w holenderskim Arnhem.

Stacja jest przebudowywana, w jej okolicy powstają nowe budynki, stare są burzone – krajobraz miasta zmienia się nieustanie. Odbiciem tej sytuacji stała się mobilna i zmienna struktura „Chuck-a-luck”.
Ta sześcienna instalacja została zaprojektowana na wzór kostki do gry – z sześcioma różnymi stronami,
sześcioma różnymi układami, dającymi możliwość wielu zastosowań. W interakcji ze środowiskiem i jego
mieszkańcami, struktura ta podlegała ciągłej transformacji.
„Chuck-a-luck” zainstalowano po raz pierwszy 6 czerwca 2014 roku. Instalacja angażowała przechodniów
nie tylko samą konstrukcją, ale była również sceną koncertową, scenografią dla pokazów tańców, sklepem, a w dziecięcych zabawach zamieniała się nawet w… smoka.
↘ raumlabor.net

* M.C. Escher — holenderski malarz i grafik. Światową
sławę zdobył jako autor grafik, w których formy
przestrzenne były ukazywane w sposób sprzeczny
z doświadczeniem wzrokowym.
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W letniej o(d)słonie
organizator: zamek cieszyn
projekt: wzorro design

Jak zachęcić mieszkańców i turystów, by zatrzymywali się na cieszyńskim
Rynku na trochę dłużej? Niestety w upalne, letnie dni odwiedzającym plac
w samym sercu miasta doskwierają wysoka temperatura, brak cienia, ale
nie ma też przestrzeni zachęcającej do spotykania się. Dlatego Zamek
Cieszyn zaprosił do testowania specjalnych, wakacyjnych domków, które
powstały jako miejsce relaksu i zabawy dla najmłodszych oraz dorosłych.

Można było w nich schronić się przed słońcem, odpocząć wśród zieleni, poczytać, zagrać w gry planszowe, narysować swój portret lub wspomnienia z wakacji, sprawdzić, jakie rośliny rosną w donicach. Chodziło
o stworzenie na Rynku przestrzeni do kreatywnej zabawy oraz miejsca z odrobiną zieleni, przełamującego
dość surowy charakter głównego placu w mieście. Pojawiły się więc: specjalna przestrzeń dla dzieci
(domek pomarańczowy), miejsce relaksu (domek żółty) i strefa dla wielbicieli gier planszowych (domek
niebieski). Ten ostatni szczególnie polubili najmłodsi i ich… dziadkowie – planszówki okazały się międzypokoleniowym łącznikiem.
↘ zamekcieszyn.pl
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Plac na Glanc
organizator: instytucja kultury katowice

– miasto ogrodów

koordynator projektu: katarzyna stalicka

Wspólnymi siłami można odmienić kawałek miasta – taki przekaz niesie za
sobą ten projekt. Pokazuje także, że dobry dizajn powstaje przy współpracy
z użytkownikami. Zakłada zupełnie inny sposób myślenia o przestrzeni publicznej, w całości opierający się na działaniach oddolnych i konsultacjach
społecznych. Przestrzeń jest traktowana jako własność mieszkańców.
Dlatego co roku, w drodze konkursu, wybierane są place i podwórka, które
mają być poddane przebudowie. Ocenia się nie tylko ich stan, potencjał
projektowy miejsca, ale i zaangażowanie mieszkańców, bo to oni mają być
motorem zmian. Udało się już przeprowadzić trzy edycje. W 2015 roku,
z okazji obchodów 150. urodzin Miasta Katowice, odmieniono m.in. podwórko w śródmieściu Katowic oraz plac w dzielnicy Zawodzie.

Podwórko przy ul. J. Rymera 2 / T. Kościuszki 47
Jako pierwsze zmianie poddano podwórko w śródmieściu Katowic. W czerwcu zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i ruszyły prace
remontowe. Zespół projektowy, czyli Grzegorz
Layer, Michał Centkowski oraz Ewa Labus, zaproponował, by na podwórku znalazły się leżanka, krzesełka – bujaki, podest, klopsztanga oraz stojaki na
rowery. Obudowano także śmietniki i wprowadzono
elementy zieleni. W projekcie została wykorzystana
oryginalna, ponad stuletnia kostka brukowa. O wyborze tego właśnie miejsca do projektu przesądziło
bardzo duże zaangażowanie mieszkańców.
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Plac przy ul. St. Czarnieckiego 1 i 3
Po konsultacjach społecznych postanowiono, że
największa część placu w katowickiej dzielnicy
Zawodzie zostanie oddana dzieciom, bo to one najczęściej spędzają tu czas. Z myślą o nich umieszczono huśtawkę, zjeżdżalnię, stół do gry w szachy
oraz planszę do gry w klasy. Nie zapomniano o starszych mieszkańcach, dla których stworzono strefę
relaksu ze specjalnie zaprojektowanymi sofami.
Zasadzono trawę, a wiosną pojawią się tu kwiaty.
Trzecia część placu spełnia funkcję gospodarczą
z dojazdem do garaży i miejscem na ognisko. Na
elewacji jednego z budynków pojawił się mural autorstwa Pawła Ryżko. Projekt zmian na katowickim
placu przygotowała Magdalenia Świeży z firmy Novum. Podwórko zostało odnowione dzięki środkom
Miasta Ogrodów oraz sponsorów.
↘ miasto-ogrodow.eu
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Reflex
projekt: joanna piaścik
zwycięzca konkursu bmw/urban/transforms zorganizowanego przez
bmw group polska oraz fundację „bęc zmiana”

Projektantka postanowiła zmierzyć się z problemem, który ją samą także
dotykał. Chodziło o niewystarczającą ilość światła słonecznego w mieszkaniu. To częsta bolączka, spotykająca mieszkańców lokali z oknami na
północnej lub wschodniej fasadzie budynku. Inspiracją dla projektu stała
się zabawa w „zajączka” puszczanego lusterkiem.

Tak narodziła się idea doświetlenia północnych i wschodnich fasad budynków mieszkalnych poprzez
umieszczenie na sąsiednich budynkach specjalnych ekranów odbijających światło. Jednak badania wykonane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej pokazały, że najlepsza będzie powierzchnia nieco rozpraszająca światło, by nie oślepiać mieszkańców. W efekcie powstały moduły z aluminium. Każdy z nich
jest regularnym sześciokątem, a każdy tworzący go trójkąt może być zagięty pod innym kątem. Kluczowe
jest ustalenie optymalnych kątów nachylenia listków – przy zmianie kąta padania promieni słonecznych
kolejne partie powierzchni odbijają światło.
Testowa wersja projektu została zamontowana na ścianie kamienicy przy ulicy Szpitalnej 11 w warszawskim Śródmieściu. Moduły doświetlają ciemne mieszkania naprzeciw. Ze względu na duże zmiany w wysokości słońca na horyzoncie w ciągu roku, podzielono ekrany na trzy grupy odpowiadające jego pozycji
w miesiącach zimowych, jesienno-wiosennych i letnich.
Prowadzone latem pomiary pokazały, że natężenie światła odbitego od instalacji znacznie wzrosło
w porównaniu ze światłem odbitym od powierzchni muru zanim zamontowano na nim moduły. Zbieranie
danych trwa, co pozwoli ocenić efektywność działania ekranów i wprowadzić ewentualne korekty, np.
w ich ustawieniu.
↘ www.dingflux.com
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Le B.E.A.U.
projekt: carton plein

Le B.E.A.U., czyli Efemeryczne Biuro Aktywizacji Obszarów Miejskich to
specyficzny, eksperymentalny projekt badawczy, zorganizowany w ramach
Międzynarodowego Biennale Projektowania w Saint-Étienne. Za projektem
tym stoi stowarzyszenie Carton Plein, które próbuje reaktywować dzielnicę
Jacquard.

Dzielnica ta w ostatnich latach uległa dużej metamorfozie: parterowe lokale pozamykały się, strasząc
pustymi witrynami i zamkniętymi okiennicami, co momentalnie odbiło się negatywnie na gościnnej
atmosferze. Zespół współpracuje z właścicielami sklepów, zarówno pustych, jak i jeszcze działających,
mieszkańcami, planistami, architektami. Powoli ulice Jacquard będą wyglądać inaczej, dzięki zmianom
w najmniejszej skali takim jak: uprzątnięcie zamkniętych lokali, ustawienie miejsc do siedzenia na skrzyżowaniach, organizacja spotkań przedsiębiorców, badania miejskie, comiesięczne marsze.

Ożywieniu dzielnicy służy też główna siedziba
B.E.A.U., w której znajdują się:
— „agencja ruchomości”, która łączy twórców
i autorów różnych projektów z właścicielami
pustych lokali, pokazując możliwości współpracy na
lokalnych przykładach,
— „biuro podróży” (Office de Voyage Naturellement
Internationale / Biuro Podróży Naturalnie Międzynarodowe), które organizuje codziennie wyjątkową
wycieczkę po okolicy, pozwalająca zobaczyć miasto
inaczej (słuchanie dźwięków miasta, wystawy, itp),
— Studios Carton (stacja radiowa, TV, tygodnik),
które zbierają różne dane w mieście, po czym pokazują je w przestrzeni publicznej.
↘ itineraires-croises.tumblr.com
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Przystanęli w Cieszynie
organizator: zamek cieszyn
projektanci: anna pluta, ewa stańczak,
alicja woźnikowska-woźniak, marek chmiel

Ile osób wie, że wybitny polski poeta awangardowy – Julian Przyboś – spędził w Cieszynie 12 lat? I to właśnie tutaj powstał m.in. jego przełomowy
tomik „Sponad” (ze słynną okładką Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro). Kto wie, jak nietuzinkową, odważną, ale i mocno zaangażowaną
w walkę o przyłączenie Śląska do Polski była Zofia Kirkor-Kiedroniowa?
A Łucja Maria Monné? Była nauczycielką gimnastyki i propagatorką zdrowego trybu życia, ale równie mocno angażowała się w działania na rzecz
zwierząt. Miała swój udział w stworzeniu w Cieszynie schroniska dla bezdomnych psów i kotów. Może też zdziwić fakt, że Tadeusz Reger, działacz
społeczny związany z polskimi i czeskimi kręgami socjalistycznymi urodził
się w… Nowym Jorku.
Takich opowieści jest wiele, jak wiele jest osób ważnych dla historii Cieszyna. Jak i gdzie o nich opowiadać? W miejscach tłumnie odwiedzanych, w których jesteśmy zmuszeni, by się zatrzymać. Przystanki autobusowe idealnie spełniają te kryteria. W pierwotnej wersji miały to być przystanki na cieszyńskim placu
F. Hajduka, ale,po wielu rozmowach, koncepcja zmieniła się. Do współpracy nad wizualną częścią projektu
zostali zaproszeni projektanci ze Śląska Cieszyńskiego. Zaproponowali autorskie portrety wybranych
postaci, które odcisnęły ślad w historii – nie tylko tej lokalnej. Z pomocą mieszkańców zostaną wybrane
pierwsze przystanki w Cieszynie, na których pojawią się stworzone już projekty. Mieszkańcy będą też
pytani o kolejne postaci, którym – ich zdaniem – powinny być dedykowane następne projekty.
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Izba Cieszyńskich Mistrzów
organizator: zamek cieszyn
projekt graficzny i aranżacja wnętrza: alicja woźnikowska-woźniak (dinksy)
wdrożenie: zakład budynków miejskich w cieszynie

Izba Cieszyńskich Mistrzów to miejsce przypominające rzemieślników,
dzięki którym historia miasta i regionu ma tak wiele barwnych odcieni. Izba
powstała w 2012 roku przy funkcjonującym warsztacie ostatniego, cieszyńskiego rusznikarza Jerzego Wałgi. Była to wspólna inicjatywa Zamku
Cieszyn oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Niestety wciąż wielu mieszkańców, jak i gości, odwiedzających miasto, nie zna tego miejsca. Stąd
pomysł, by zaprojektować nową, bardziej zaciekawiającą przechodniów
tablicę informacyjną przy wejściu do kamienicy na Starym Targu 2.

Interwencja ta była też okazją, by poprawić wygląd korytarza prowadzącego do warsztatu rusznikarskiego,
jak i Izby Cieszyńskich Mistrzów. Równie ważne było odczarowanie starego porzekadła: cudze chwalicie,
swego nie znacie. W odnowionej przestrzeni nie mogło więc zabraknąć informacji o tym, że rusznikarstwo
artystyczne i historyczne – wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej – zostało wpisane na Krajową
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Prace prowadzone w otoczeniu Izby Cieszyńskich Mistrzów przypomniały także o innym kawałku historii miasta. W mieszczącej się po sąsiedzku
kasie, w której dzisiaj sprzedawane są kupony loterii Totalizatora Sportowego, przed laty kupowało się
bilety na cieszyński tramwaj. Zmiana, która zaszła w otoczeniu Izby Cieszyńskich Mistrzów ma nie tylko
zachęcić turystów i mieszkańców do odwiedzania tego miejsca, ale wzmacniać u tych drugich poczucie
dumy z własnego miasta i żyjących tu ludzi o wyjątkowych umiejętnościach.
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Pawilon wielofunkcyjny Dębowiec
Centrum oraz Park Jubileuszowy
z tężniami solankowymi
inwestor: urząd gminy w dębowcu
projekt: studio projektowe jakub gałęski

Od lat w centrum miejscowości funkcjonowała i cieszyła się dużą popularnością fontanna, z której tryskała solanka. Jednocześnie pobliski przystanek autobusowy wymagał wymiany, brakowało też infrastruktury dla
mieszkańców i turystów korzystających z parku i okolic. Dlatego z inicjatywy wójta gminy, rozpoczęły się prace służące zagospodarowaniu terenu
Parku Jubileuszowego oraz powstaniu pawilonu wielofunkcyjnego i tężni
w Dębowcu. Udało się połączyć funkcje rekreacyjną, usługową, handlową
i komunikacyjną.

Mieszcząca się w centrum parku tężnia solankowa ma formę okręgu, dookoła którego można spacerować
lub wejść do środka, by skorzystać z inhalacji. W pobliżu powstały zewnętrzna siłownia dla dorosłych oraz
drewniany plac zabaw dla dzieci. Częścią kompleksu jest pawilon, którego ściany szczytowe wykonano
z gabionów – koszy stalowych wypełnionych naturalnym kamieniem, wykorzystywanych do wzmacniania
skarp w naturalnym krajobrazie. Pawilon służy jako wiata dla oczekujących na autobus, jest punktem informacyjnym dla turystów oraz miejscem odpoczynku na trasie rowerowej. Zadaszona przestrzeń tworzy dodatkową kameralną scenę w trakcie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w parku. W obiekcie
funkcjonują też toalety publiczne oraz dwa lokale – handlowy i gastronomiczny. Zadbano także o parkingi:
rowerowy i samochodowy. Przestrzeń jest w całości dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Okazała się także medialnym przedsięwzięciem. Stała się więc wzorem dla sąsiednich miejscowości, ale i bodźcem dla samych mieszkańców
– być może Dębowiec za kilka lat zmieni się w nowoczesne uzdrowisko stworzone zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
↘ debowiec.cieszyn.pl
↘ galeski.com.pl
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Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto!
— punkt wymiany odpadów na
gadżety
organizator: miasto stołeczne warszawa
projekt pawilonu: mamarchitekci

W sezonie letnim, w 2014 roku, nad Wisłą zebrano blisko 11 tys. metrów
sześciennych śmieci. To zainspirowało miasto do przygotowania kampanii
„Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto”, która miała zachęcać ludzi do odpowiedzialnego użytkowania przestrzeni wokół Wisły.
Dlatego w wakacje kolejnego roku, na lewym brzegu rzeki w okolicy mostu Poniatowskiego, powstał punkt
wymiany odpadów. Przy projektowaniu pawilonu najważniejsze były dwie zasady: obiekt miał sam w sobie
stać się kontenerem na czyste odpady segregowane, a po demontażu powinien w całości zostać poddany recyklingowi. Eliptyczna forma obiektu była inspirowana kształtem muszli ślimaków żyjących w Wiśle.
Pawilon zbudowano podczas warsztatów przy współudziale projektantów/tutorów oraz ekipy stolarzy,
którzy wcześniej przygotowali prefabrykaty do łatwego montażu.
Każdy mógł przyjść i wymienić w punkcie odpady na gadżety, np. matę do siedzenia. Aktywiści z grupy
„Dzielnica Wisła” przez całe wakacje promowali też porządek i dbali o czystość rzeki. Na bulwarach
pojawiły się edukatorki, które rozdawały ludziom worki na śmieci, mini popielniczki i zachęcały do dbania
o porządek. Odbywały się też zajęcia poświęcone recyklingowi, pokazujące, że nie są to śmieci, a surowce, które mogą być ciekawie wykorzystane.
↘ wislawarszawa.pl
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Schronienie dla uchodźców, ofiar
konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych
współpraca: fundacja ikea, better shelter, unhcr
grupa projektowa: dennis kanter (dyrektor kreatywny), johan karlsson

od serca

(manager projektu), jieshi guo (manager produkcji), john van leer
(projektant), christian gustafsson (projektant), nicolo barlera (projektant),
rohan jaguste (3d & pomoc projektowa)

Prototyp składanego domu powstał w maju 2013 roku. Od tamtej pory był
testowany przez 40 rodzin uchodźców w Iraku i Etiopii, i ulepszony dzięki
ich wskazówkom.

Schronienie może przetrwać około 3 lat, co czyni to rozwiązanie zdecydowanie bardziej wytrzymałym od
namiotów zwykle używanych przez uchodźców. Może pomieścić pięcioosobową rodzinę. Zbudowany jest
z lekkich polimerowych paneli pokrytych izolacją termiczną, które podtrzymuje stalowa konstrukcja. Dom
wyposażono w drzwi z zamkiem, okna, wentylację oraz instalowany na dachu panel fotowoltaiczny, który
daje wystarczająco dużo energii, by oświetlić wnętrze po zmroku lub naładować telefon. Postawienie
schronienia zajmuje około 4 godzin i nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych narzędzi. Po złożeniu
całość mieści się w dwóch kartonach.
Latem 2015 roku rozpoczęła się produkcja domów. Zaplanowano wyprodukowanie 10 tys. sztuk, które
za pośrednictwem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), będą
dostarczane potrzebującym. We wrześniu ponad 500 domów trafiło do obozu przejściowego dla uchodźców w Karatepe, kolejnych 200 – do Mytilini.
↘ bettershelter.org
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