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wstęp

Ewa Gołębiowska

„Design stał się zbyt ważny, by go pozostawiać
w rękach projektantów” powtarza Tim Brown w książce
„Change by design”. To oczywiście ryzykowna teza
w kraju, gdzie projektanci mają w rękach wciąż zbyt
małą część rzeczywistości, ale prawdziwa, gdy pomy
ślimy o naszej kulejącej demokracji. Za decyzjami
dotyczącymi przestrzeni publicznej w Polsce kryją się
bowiem raczej „eksperci”, niż oczekiwania ludzi.
Europejski Rok Wolontariatu skłania do przyjrze
nia się projektowaniu niejako od kuchni, od strony
oddolnych inicjatyw i pomysłów. Warto wiedzieć,
że historia podziwianej rewitalizacji High Line
w Nowym Jorku zaczęła się od spontanicznej akcji
przeciwko oficjalnym planom wyburzenia zrujnowa
nej kolejowej estakady. Zaczęło się w głowach miesz
kańców, potem ogłoszono konkurs na najciekawsze
koncepcje, czyli sprawę oddano w ręce fachowców.
W międzyczasie udało się przekonać władze miasta
i tak powstał zachwycający miejski park.
Rola projektantów nie ogranicza się do wymyślania
kolejnych produktów i rozwiązań w przestrzeni
6
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wstęp

za pomocą coraz bardziej wyrafinowanej technologii.

wzrost świadomości i zmianę prawa, angażowano się

Uliczne interwencje Vincenta Wittenberga czy śląskiej

w projekty przynoszące wymierne społeczne korzyści.

grupy Wzorro pokazują, że do poprawy jakości w prze

W ten sposób mieszkańcy stawali się obywatelami,

strzeni publicznej nie zawsze potrzebne są duże pienią

a obywatele gospodarzami swoich lokalnych społe

dze, ale zawsze umiejętność obserwacji i współpracy.

czności. Wcale nie tak rzadko akuszerami zmiany

Z filmów wiem, że Stary Indianin przykładał ucho do

stawali się projektanci i architekci – już nie specjaliści

ziemi, żeby słyszeć tętent bizonów i w ten sposób móc

od produktów i marek, ale specjaliści od społecznych

określić wielkość stada. Czasem tak myślę o projektan

procesów. Według Lauren Tan, projektant przyjął

tach: wsłuchują się w to, czego jeszcze nie widać…

nowe role w publicznym życiu: ułatwia, bada, współ

W październiku 2011 roku, gdy na ulicach metropolii

kreuje, jest przedsiębiorcą, buduje nowe możliwości,

wyrastają „miasteczka oburzonych”, trudno wyroko

komunikuje, wreszcie – tworzy strategie.1 Z drugiej

wać, co jeszcze przyniesie gospodarczy kryzys.

strony nie mogę przestać się dziwić, że potrzebujemy

Wiadomo jednak z pewnością, że głośne żądanie spra

tylu akcji, programów i projektów, żeby… było nor

wiedliwego udziału w dystrybucji dóbr nie dotyczy

malnie. Żeby można było bawić się na podwórku

jedynie gospodarki. Z siłą porównywaną z rewolucją

(PROJEKT:PODWÓRKO akcja Katowic i Grupy Wzorro),

obywatele upominają się o swoje prawa. Warto

zdrowo jeść (I love BIO) czy żeby samorząd rozma

pamiętać, że przez kilka ostatnich dekad głównie

wiał z mieszkańcami („Decydujmy razem” Rozwoju

organizacje pozarządowe, a nie politycy, ostrzegały

Demokracji Lokalnej). Jedno jest z pewnością optymi

przed zagrożeniami, jakie niesie niekontrolowana

styczne: w tej edycji „Dizajnu w przestrzeni publicznej”

globalizacja i uprzemysłowienie. Oprócz międzyna

wreszcie pokazujemy nasze polskie, pozytywne

rodowych kampanii, które w rezultacie przynosiły

przykłady działania!
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Ewa Gołębiowska

Lauren Tan: Seven „new” roles designers are playing In public life; Dott 07.
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Podręcznik
mobilizacji

Podręcznik mobilizacji

N

Pierre Lussier
zdjęcie: Michel Lussier
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asza organizacja, Jour de la Terre Quebec,
22 kwietnia 2000 roku (w Dniu Ziemi),
ogłosiła swój nowy ambitny plan – aby

uczcić nadejście nowego millenium postano-

wiliśmy przekształcić drugie co do wielkości
miejskie wysypisko śmieci Ameryki Północnej
w dzieło sztuki. Ten ogromny obszar miał stać się,
w naszych i artysty Jean Paul Ganem’a zamierzeniach, kompozycją dziesiątek tysięcy kwiatów.
Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy w jakiej
mierze projekt ten wpłynie na kształt naszej
organizacji, a zwłaszcza do jakiego stopnia
ta „ziemia niczyja” przeistoczy się w miejsce,
w którym odnajdzie się cała społeczność; że
teren ten stanie się ich własnością; że spod 90
metrów śmieci odzyskamy to, co w człowieku
najcenniejsze.
W przygotowaniach do kolejnego przedsięwzięcia,
szczególnie dla nas ważnego Projektu Rozbark
w Bytomiu, z ogromną uwagą i dbałością mamy
zamiar korzystać z wiedzy i doświadczenia,
jakich nabyliśmy w trakcie realizacji projektu
Jardin de capteurs (Ogrodu łapaczy) w Montrealu.

Le jardin des Capteurs
by Jean Paul Ganem and le Jour de la Terre
www.jpganem.com
www.jourdelaterre.org
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Dlaczego
dizajn
i partycypacja?

Dlaczego dizajn i partycypacja?

P

Katarzyna Pełka

rojektanci, badając na co dzień, z racji

Wykorzystywanie tych narzędzi pozwala na zmi-

wykonywanego zawodu, potrzeby innych

nimalizowanie błędów projektowych. Szczególnie

ludzi, wnoszą we wspólne projekty swoją

jest to istotne w przestrzeni publicznej, która

kreatywność oraz nieszablonowe rozwiązania.

nie tylko stanowi dobro wspólne, ale inwestycje

Powtarzając za Timem Brownem1, design thinking,

w niej realizowane „uszczęśliwiają” nas na

czyli inaczej myślenie projektowe, „to dyscy-

dziesiątki lat. Wsłuchanie się w potrzeby ludzi

plina, która korzysta z wrażliwości projektanta

przynosi zazwyczaj oczekiwane przez potencjal-

i metod dostosowanych do potrzeb ludzi”.

nych użytkowników efekty.

Proces projektowy zawiera bowiem zarówno

Charles Abrams3 definiuje partycypację społeczną

etap zbierania informacji jak i proponowania

w następujący sposób: „lokalna społeczność

nowych rozwiązań oraz ich ciągłego analizowania

powinna odgrywać aktywną rolę w programach

i ulepszania. Współpraca od samego początku

i zmianach bezpośrednio jej dotyczących”.

z użytkownikami jest najważniejsza. Proces
projektowy powinien odbywać się nie tylko dla
ludzi, ale zwłaszcza z nimi.
Dla wyjaśnienia tego mechanizmu niezmiernie
pomocny będzie tutaj wykres procesu projektowego.

Discover

Define

Develop

Deliver

wykres Double Diamond2

1

Tim Brown – prezes międzynarodowego biura konsultingowego, które doradza w sprawach
projektowania i innowacji.

12

2

Materiały Design Council w Londynie.

3

Charles Abrams – wybitny amerykański urbanista, wykładowca Columbia Univesity i MIT.
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W globalnej sieci

Katarzyna Pełka

W

W globalnej
sieci

iek XXI przyniósł możliwości, o których
jeszcze niedawno nawet nie myśleliśmy. Mamy szeroki dostęp do wiedzy

i nieograniczoną sposobność rozpowszechniania
informacji. Stale jesteśmy online, twittujemy1,

fejsbukujemy2 i niebawem każdy z nas będzie
korzystał z augmented reality3, która jest przecież
w zasięgu kciuka naciskającego guzik telefonu
komórkowego! Jesteśmy społeczeństwem sieci.
Przeniesienie życia do rzeczywistości wirtualnej
spowodowało częściowe zerwanie więzi społecznych oraz aprobatę anonimowości.
Jak mówi prof. Bauman: „Dzięki portalom społecznościowym towarzystwo powróciło do świata
z podziemi, do których wcześniej zeszło. Jednak
wróciło do nas przez szklany ekran komputera,
zamiast wejść przez drewniane drzwi naszego
pokoju, na nasze własne zaproszenie”.4
Miasta „pochłaniają” mniejsze miejscowości
i wsie, coraz więcej ludzi migruje do aglomeracji.
Już wkrótce ponad 80% ludności będzie żyło
w przestrzeniach zurbanizowanych.
Podstawowe potrzeby człowieka, takie jak obcowanie z naturą czy przebywanie z innymi ludźmi,
zostały zepchnięte na drugi plan. Zastąpiły je gry
komputerowe, szklane biurowce i fast foody.
W opozycji do procesu totalnej urbanizacji
narodziła się potrzeba powrotu do pierwotnych
aktywności człowieka.

1

Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania.

2

Facebook – serwis społecznościowy.

3

Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona, system łączący świat rzeczywisty i generowany
komputerowo.

4
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Cytat z wykładu prof. Baumana, wygłoszonego 20 listopada 2010 r. podczas konferencji
„Kultura 2.0. Kultura odnawialna”, zorganizowanej przez Narodowy Instytut Audiowizualny.
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Wracamy
do natury

wracamy do natury

M

Urban Physic Garden

asowo powstające ogrody warzywne
na dachach biurowców, ule w miejskich
ogrodach czy też specjalnie zaprojekto-

wane miejsca do wspólnego spędzania wolnego
czasu są dowodem na to, że mieszkańcy miast nie
chcą mieszkać w betonowych pustyniach. Urban
gardening nie jest tylko fanaberią, rozrastanie się
przestrzeni zurbanizowanych powoduje, iż dostęp
do żywności będzie coraz trudniejszy i coraz
droższy. Nie chodzi więc jedynie o przywrócenie

„starego porządku”, ale także o zabezpieczenie
sobie spokojnej przyszłości.
Zakładanie ogrodów warzywnych w miastach to
nie tylko dobry pomysł na spędzanie wspólnego
czasu z sąsiadami, to także alternatywa wobec
sztucznej żywności z supermarketów. W wielkich
miastach, takich jak Londyn czy Paryż, nowe
miejskie ogródki rosną jak grzyby po deszczu.
Jedną z ostatnich realizacji jest Urban Physic
Garden (2011), który powstał przy zaniedbanym
odcinku Union Street w Londynie. Projektanci,
ogrodnicy i wolontariusze stworzyli miejsce
odnoszące się do tradycji siedemnastowiecznego
ogrodu w Chelsea, w którym miłośnicy roślin
i studenci mogli zapoznawać się z różnymi gatunkami roślin, głównie leczniczych. Obecnie Urban
Physic Garden to przestrzeń spotkań, warsztatów,
pokazów filmowych oraz miejsce do dyskusji
o dizajnie, roślinach i zdrowym trybie życia.
→
Urban Physic Garden
www.physicgarden.org.uk
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Urban Physic Garden
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Obiekt

→

Dott 07 – urban farming

Uprawa warzyw to także jeden z priorytetów programu Dott 07. Akcja Urban Farming

została przeprowadzona w Middlesbrough,

Infra colonies

w Wielkiej Brytanii. Tysiące ochotników praco-

Projekt: Amaury Poudray
www.amaurypoudray.com

żywności. Kilometry, które codziennie pokonują

wało latem i jesienią 2007 r. nad zwiększeniem
efektywności produkcji lokalnego rynku
ciężarówki z dowożonym do sklepów jedzeniem,
powodują ogromne straty energetyczne. Design

Infra colonies to gra miejska. Przeciwne
drużyny wybierają gatunki roślin, które
stają się narzędziem walki. Zespół, który
zasadzi najwięcej roślin i namówi do
włączenia się w grę jak największą liczbę
osób, wygrywa. Efekty rywalizacji można
ocenić dopiero w porze kwitnienia.

Council podaje, iż w procesie produkowania
i transportu jednej butelki ketchupu wymagane
są aż pięćdziesiąt dwa etapy. Prowadzący projekt
wraz z urzędem miasta Middlesbrough wciągnęli
w Urban Farming ponad piętnaście szkół średnich
i podstawowych oraz mieszkańców miasta.
Władze udostępniły część jednego z miejskich
parków do uprawiania żywności. Następnym etapem projektu było sadzenie roślin w kontenerach
we wszystkich dzielnicach. Finałem akcji było
trzytygodniowe wydarzenie pt. „Kuchenny plac
zabaw”. Mieszkańcy wspólnie gotowali potrawy
z warzyw, które udało się wyhodować w trakcie
akcji. Urban Farming zaowocowało stworzeniem
map z miejscami upraw warzyw w mieście oraz
wzmocniło sieć lokalnych producentów żywności.
→

dott 07 – Urban Farming
www.designcouncil.org.uk
davidbarrie.typepad.com
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Obiekt

Donice
do uprawiania
ogrodów
w mieście
BACSAC ®
Projekt: BACSAC
www.bacsac.fr
BACSAC® to seria lekkich, elastycznych
pojemników na rośliny. Można zabrać je
ze sobą wszędzie. Podwójne ścianki z geo
włókniny utrzymują niezbędną równowa
gę pomiędzy dostępem powietrza i wody
do gleby. Odporny na mróz i słońce
materiał może być używany w różnych
warunkach atmosferycznych. W donicach
BACSAC® można zarówno sadzić zioła na
parapecie, jak i duże rośliny poza domem.
Do wyboru są pojemniki stojące i wiszące.
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i love bio

Obiekt

Narzędzia
QuikFit TM
Projekt: Fiskars
www.fiskars.com
Każdy ogrodnik chciałby mieć do
dyspozycji szereg narzędzi, przezna
czonych do różnych zadań. Zakup
całego wyposażenia to niemały wydatek.
Problem pogarsza się, gdy nie mamy
dość miejsca do przechowywania. Fiskars
przedstawia nowe rozwiązanie: jeden
trzonek i szeroka gama głowic montowa
nych za pomocą jednego kliknięcia. Zaletą
systemu QuikFitTM firmy Fiskars, obok
szerokiej gamy wymiennych końcówek,
jest wygoda jego użytkowania.

→

Projektem, który od najmłodszych lat ma
uczyć dobrych nawyków żywieniowych

jest, wdrażany przez studio projektowe Code
z Katowic, I love bio.
Celem projektu jest dostarczanie zdrowej żywności do katowickich szkół oraz nauczenie najmłodszych, że zdrowa przekąska jest alternatywą dla
słodkiego batona czy paczki czipsów. Projekt ma
poprzez dzieci dotrzeć także do ich rodziców.
→

i love bio
www.codedesign.pl
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© to atelier d'architecture autogérée

wracamy do natury

→

Zieloną przestrzeń w centrum miasta
stworzyła grupa AAA (Atelier d’Architekcture

Autogérée). Puste przejście Passage 56, które do
tej pory służyło mieszkańcom jednej z odległych
dzielnic Paryża za śmietnik, zostało przemienione w ogród. Pomysły na rewitalizację były

© to atelier d'architecture autogérée

omawiane z mieszkańcami.

26

passage 56
www.urbantactics.org
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D

obrze zaprojektowana przestrzeń publicz-

na sprzyja wspólnemu spędzaniu wolnego
czasu. Daje impuls do zabawy, zachęca

do wyjścia z domu czy dzielenia się z innymi

swoimi zainteresowaniami.
Co zrobić, aby w pełni cieszyć się miejscem,
w którym spędza się czas? Wystarczy je…
poprawić. Bywa, że jeden impuls rozpoczyna
projekt, który rozwija się przez wiele lat.
Tak było w przypadku kąpieliska miejskiego

zdjęcie: Julien De Smedt

Wspólne
spędzanie
wolnego
czasu

kąpielisko w kopenhadze

w Kopenhadze. Plot A/S1 zaprojektowało przestrzeń do wspólnego spędzania czasu w jednej
z najbardziej zaludnionych części miasta, tj. na
wyspach Brygge Havnebadet. Od momentu, gdy
okoliczny port zaczął tracić znaczenie gospodarcze, mieszkańcy zaczęli lobbować na rzecz
stworzenia parku przy wybrzeżu.
Działania rozpoczęły się w 1978 roku, park
został otwarty w 1984 roku. Dziesięć lat później
małżeństwo miejscowych architektów Bramsnæs
zaproponowało dodatkowe elementy architektoniczne, które stały się nowymi atrakcjami parku.
W 2002 roku wybudowano basen z brodzikiem
dla dzieci, dostosowany także do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Akwen wodny, odkąd został
oczyszczony, stanowi nie tylko dodatkową okazję
do spotkań lokalnej społeczności, ale przyciąga
jak magnes mieszkańców całego miasta.
→
kąpielisko w kopenhadze
www.big.dk
www.jdsa.eu
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1

Plot A/S (teraz JDS Architects i Bjarke Ingels Group).
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kąpielisko w kopenhadze

Wspólne spędzanie wolnego czasu

A8ernA

→

Innym przykładem z tej części Europy
jest projekt A8ernA. Głównym problemem

Zaanstad w Holandii był wiadukt autostrady
A8, który biegnie przez miasto. Konstrukcja
od lat siedemdziesiątych dzieli miejscowość,
a przestrzeń pod samym wiaduktem przez
trzydzieści lat była azylem dla parkujących
tam samochodów. W 2003 r. władze miejskie
poprosiły mieszkańców o zgłaszanie pomysłów
zdjęcie: Esben Bruun

na przekształcenie 400-metrowego odcinka pod
A8. Studio architektonicznie NL Architects zebrało
uwagi partycypujących w projekcie i pokazało, że
jednak „chcieć to móc”. Pod wiaduktem powstała
przestrzeń z licznymi atrakcjami dla okolicznej
ludności, w której można znaleźć basen, boisko
do koszykówki, plac zabaw czy skatepark.
Obszar, który był martwy, zaczął tętnić życiem,
zapewniając rozrywkę i stając się ulubionym
zdjęcie: Julien De Smedt

miejscem spotkań.
→

A8ernA

zdjęcie: Casper Dalhoff

www.nlarchitects.nl

30

31

Obiekt

Ławka TARANTO
Projekt: Ziegler
www.ziegler.pl
Ławka z możliwością dowolnego przedłu
żania, z giętej płyty aluminiowej z wycina
nymi laserowo motywami dekoracyjnymi.
W opcji lakierowanej wewnątrz ławka
wyposażona dodatkowo w oświetlenie
LED, które pozwala wydobyć w ciemności
jej oryginalność. Dzięki rozproszonemu
światłu zachęca do odpoczynku.

32
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Obiekt

Familiar Site
Projekt: Vincent Wittenberg
www.vincentwittenberg.com
Opuszczonymi miejscami zajmuje się
także Vincent Wittenberg, projektant
oraz badacz przestrzeni publicznej.
W 2009 r. zburzono ponad sto domów
w jednej z dzielnic Eindhoven (Holandia).
Nowe budynki miały powstać dopiero
w 2011 roku. Wittenberg postanowił
więc wykorzystać ten czas na stworzenie
tymczasowego projektu, który miał
„wypełnić lukę w sąsiedztwie”.
Nie chciał jednak decydować o ostatecz
nym kształcie opuszczonego miejsca,
a tylko zorganizować jak najlepsze warun
ki dla mieszkańców dzielnicy, by mogli
korzystać z pustej przestrzeni. Standar
dowe ogrodzenie placu budowy wymienił
na płot, który w przyjazny, „sąsiedzki”
sposób wtopił się w architekturę osiedla.
W budowę 180-metrowego ogrodzenia
włączyli się sami mieszkańcy. Inwestor
zgodził się na pozostawienie drzew na
tyłach ogrodzonego placu, który stał się
miejscem zabaw, organizowania pikników
i uprawiania ogródków warzywnych.
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Wspólne spędzanie wolnego czasu

Obiekt

Peryskop

→

Przestrzenią do wspólnego spędzania czasu
zajęło się także Pomorskie Stowarzyszenie

gdynia playground

nie obszaru interaktywnego, kontaktu z drugim
człowiekiem, designem poprzez zabawę. Nowo

Projektantów POCOTO. Nowe oblicze Bulwaru

powstała mała architektura ma być sezonowym

Nadmorskiego Gdynia Playground było atrakcją

urozmaiceniem przestrzeni miejskiej”.

turystyczną w sezonie letnim 2011. Jak piszą

→

sami projektanci: „Celem akcji jest uatrakcyjnienie

Projekt: POCOTO
http://pocoto.eu

spaceru po Bulwarze Nadmorskim oraz stworze-

Jednym z obiektów, który powstał na
potrzeby projektu Gdynia Playground jest
peryskop. Dzięki niemu najmłodsi, którzy
nie widzą morza zza falochronu, mogą
obejrzeć je za pomocą urządzenia.

Park
tymczasowy
Projekt: POCOTO
http://pocoto.eu

GDYNIA PLAYGROUND
PERYSKOP
PARK TYMCZASOWY

Tymczasowy modularny park-siedzisko
zbudowany został z europalet. Palety,
połączone paskami zaciskowymi, tworzą
topograficzne siedzisko pokryte miękką,
sztuczną trawą.
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www.pocoto.eu
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→

równa 21

Wspólne spędzanie wolnego czasu

projekt:podwórko

→

Zaniedbane przejścia między budynkami
i podwórka to także polska rzeczywistość.

Stowarzyszenie Odblokuj z Warszawy, które zrze-

Podobne działanie miało miejsce
w Katowicach. Z inicjatywy jednego

z właścicieli pubów przy ul. Mariackiej, grupa

sza architektów, architektów krajobrazu, architek-

projektowa Wzorro, wraz z Ronnie Deelenem

tów wnętrz, socjologów i pedagogów zajmuje się

zrewitalizowała podwórko nr 5. W remont byli

rewitalizacją podwórek w stolicy. Równa 21 to

zaangażowani mieszkańcy podwórka, biuro

jedno z miejsc, które zostało poddane rewitalizacji

Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic oraz

przez grupę pracującą z mieszkańcami.

Rondo Sztuki. Mariacka, odkąd przeszła gruntow→

ny remont, stała się salonem miasta. Przestrzenie
za fasadami kamienic zostały jednak zapomniane.
Po udanej akcji, Rondo Sztuki zorganizowało
warsztaty projektowe PROJEKT:PODWÓRKO.
Studenci wzornictwa i architektury z całej Polski
zrewitalizowali wraz z grupą Wzorro i francuskim
studio Usin-e kolejne trzy miejsca.
→

projekt:podwórko
www.wzorro.com
www.usin-e.fr
www.rondosztuki.pl
równa 21
www.odblokuj.org
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www.projektpodworko.
blogspot.com
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klopsztanga

Wspólne spędzanie wolnego czasu

klopsztanga

→

Społecznym projektem ze Śląska jest
również Klopsztanga, zaprojektowana

przez bytomskie studio Medusa Group. Jak piszą
autorzy: „Projekt Klopsztanga jest procesem
przywracania do przestrzeni publicznej przedmiotu, którego podstawową funkcją było trzepanie
dywanów. Stawiane często w pobliżu placyków
gospodarczych klopsztangi pełniły jednak rolę
zdecydowanie bardziej odpowiedzialnych urządzeń. Były kreatywnym polem działań dziecięcej
wyobraźni, alternatywą na ławkę, boisko czy
plac zabaw. Dziś wycinane, demontowane lub
zapomniane sterczą bezużytecznie na naszych
podwórkach, wyparte przez myjąco-piorące
odkurzacze i plastikowe place zabaw.
Projekt Klopsztanga to również rehabilitacja
słowotwórcza. Wymazywane z przestrzeni, ginie
również jako słowo gwary śląskiej, a to część
naszej kultury za którą odpowiadamy przed
naszym nowym pokoleniem”.
Instalacja miała swoją premierę podczas
OFF Festivalu w Katowicach.

klopsztanga
www.klopsztanga.pl
www.medusagroup.pl
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Obiekt

P-Tree
Projekt: Aandeboom
www.aandeboom.nl
Holenderska grupa projektowa
Aandeboom także zaprojektowała
obiekt „festiwalowy”.
Podczas dużych imprez masowych,
powszechnym problemem jest zbyt mała
liczba toalet. Projektanci Aandeboom
stworzyli pisuar, który tymczasowo
można przymontować do drzewa.
Jest on wyposażony w system odpro
wadzający nieczystości do kanalizacji
lub do zbiornika.
Intensywny kolor pisuaru nie pozwala
zapomnieć o tym, w jakim celu został
zainstalowany.
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Jakość
życia dla
wszystkich

Jakość życia dla wszystkich

W

Alzheimer 100

2050 r. połowa Europejczyków będzie
w wieku emerytalnym. Coraz bardziej
starzejące się społeczności wymagają

inaczej zaprojektowanej przestrzeni publicznej,
np. ergonomicznych ławek czy dostępnych
przystanków tramwajowych. Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna to większy komfort

życia. Wyższe ławki z podłokietnikami, o dobrze
wyprofilowanym siedzisku ułatwiają odpoczywanie i wstawanie nawet mało sprawnym
użytkownikom. To jednak nie wystarczy. Przyszli
emeryci, aby pozostać jak najdłużej aktywnymi,
powinni nauczyć się sami dbać o swoje zdrowie.
Wyraźny jest trend zamiany placów zabaw dla
dzieci w parki dla różnych pokoleń, wyposażone
w sprzęt dla seniorów. W widoczny sposób
zmienia się również dotychczasowy system opieki
nad osobami starszymi. Rośnie świadomość, że
wydając więcej pieniędzy na leki nie wydłużamy i nie poprawiamy jakości naszego życia.
Amerykanie, którzy kupują najwięcej lekarstw,
wciąż umierają wcześniej od Japończyków…
Design Council nadzorował projekt
Alzheimer 100, realizowany bezpośrednio
przez firmę Thinkpublic, pioniera w stosowaniu
design thinking w usługach społecznych.
Przeprowadzono dokładne badania wśród osób,
które chorują na demencję oraz ich opiekunów,
po czym zdefiniowano najczęściej spotykane problemy. Wśród propozycji ich rozwiązania znalazł
się m.in. projekt TimeBank. Jednym z problemów
bliskich chorego jest zbyt duże obciążenie
psychiczne. TimeBank pozwala na podzielenie

Alzheimer 100
www.designcouncil.org.uk
thinkpublic.com

obowiązków między kilka osób.
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Projektowanie
dobrych
nawyków

Projektowanie dobrych nawyków

Park(ing) Day

Z

adaniem projektantów przestrzeni publicznej jest także edukowanie. Prowokowanie
określonych nawyków, czyli np. sprzątanie

po swoim pupilu na spacerze w parku, segregowanie odpadów czy ograniczenie używania samo-

chodu, wpływa na komfort życia każdego z nas.
Do takiego zachowania namawiają projektanci
z amerykańskiego studia Rebar Group, którzy
swoim projektem zarazili cały świat.
Park(ing) Day to dzień bez samochodu. Miejsca
parkingowe są przemieniane w przestrzeń do gier,
odpoczynku na trawie lub zabawy w piaskownicy.

Park(ing) Day
www.rebargroup.org
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Park(ing) Day

Projektowanie dobrych nawyków

Park(ing) Day

zdjęcie: Andrea Scher

Projektowanie dobrych nawyków
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Obiekt

Kosz
do segregacji
odpadów
Ovetto
Projekt: Gianluca Soldi
www.habitare-ad.com
www.ecomateria.pl
Segregację odpadów „sugeruje” kosz
OVETTO. Projekt zebrał wiele prestiżo
wych nagród. Wykonany jest z tworzywa
sztucznego pochodzącego z recyklingu
oraz ABS. Składa się z trzech komór
oraz centralnej zgniatarki do butelek
PET. Zgniatarka do butelek pozwala na
zmniejszenie objętości odpadów.
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Obiekt

Open-Air-Library

→

Edukacja to często praca u podstaw, szcze
gólnie jeżeli chodzi o miejsca, które delikat-

nie mówiąc, nie są głównymi atrakcjami tury-

Kosz
na psie
odchody

stycznymi miasta. Taką przestrzenią jest Salbke,
dzielnica Magdeburga, w której aż 80% budynków
to pustostany, a bezrobocie sięga 20%.
Na jednym z głównych placów dzielnicy studio
KARO Architects zaproponowało projekt biblioteki
na świeżym powietrzu otwartej dla wszystkich
mieszkańców kwartału. Pierwszy projekt

Projekt: Psi Pakiet
www.psipakiet.pl

biblioteki powstał ze skrzynek po piwie, a przyszłych użytkowników zmobilizowano do zbierania
książek. Udało się zebrać 10 000 woluminów,

Rozwiązaniem proekologicznym
jest także kosz na psie odchody Psi Pakiet.
Owalny pojemnik zbiorczy z wewnętrz
nym dystrybutorem worków przymoco
wany jest do zgiętych pod ostrymi
kątami profili nóg, dzięki którym stacja
Psi Pakiet jest wyjątkowo stabilna
i mocno osadzona w gruncie.

później ta liczba podwoiła się. Open-Air-Library
to projekt na wskroś społeczny. Budynek, który
zastąpił skrzynki po piwie, powstał w 2009
roku, a został zbudowany z elementów dawnego
centrum handlowego. Książki ofiarowane przez
mieszkańców nie są zamykane „na klucz”. Każdy
może przyjść, poczytać na świeżym powietrzu,
spotkać się z przyjaciółmi. Przestrzeń biblioteki
jest wykorzystywana także jako miejsce organizowania lokalnych wydarzeń.

Open-Air-Library
www.karo-architekten.de
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Open-Air-Library

Projektowanie dobrych nawyków

Open-Air-Library
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Obiekt

Mapy ścieżek
rowerowych
Projekt: Hanna Sitarz, Paulina Urbańska
Pracownia: dr Jacek Mrowczyk
Projekt powstał w trakcie międzynarodowego
projektu „Make your city a better place to live”
Kuratorzy: Alexis Chahtahtinsky,
Roland M.Goll, Agata Korzeńska
www.asp.katowice.pl
Goethe-Institut oraz Instytut Francuski
w Krakowie zaoferowali studentom pięciu
szkół – Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie,
Ecole Supérieure d’Art et Design w Saint-Etienne
oraz Bauhaus-Universität w Weimarze możliwość
zmierzenia się z zagadnieniami projektowania
proekologicznego i prospołecznego.
Jednym z projektów pokazanych na wystawie
„Make your city a better place to live” była
propozycja przedłużenia ścieżek rowerowych
w Katowicach, które urywają się w zaskakujących
miejscach. Niekompletna sieć nie pozwala na
swobodne przemieszczanie się na rowerze
po mieście. Studentki zaproponowały swoje
rozwiązanie problemu.
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Włącz się!

Włącz się!

R

ozwój technologii, na szczęście nie zawsze

Poza portalami, do których można zgłaszać swoje

sprzyja zamykaniu się w czterech ścianach

pomysły, współczesny świat oferuje nam wiele

mieszkania. Umacnia też budowanie sieci

aplikacji na telefony typu android czy iPhone.

osób, które naprawdę chcą aktywnie włączać się

Zaangażowanie w poprawę przestrzeni publicznej

w działania w realnym świecie. Strony interne-

nie wymaga dzisiaj uczestnictwa w wielkich

towe typu OpenIdeo.com czy Socialdesignsite.com

akcjach społecznych. Wystarczy użyć technologii

są dowodami na to, że kreatywność można

lub… zmienić trochę styl życia. Segregowanie

przekuć w wiele pozytywnych akcji i pomysłów,

odpadów, rezygnacja z używania na co dzień

które choć trochę mogą poprawiać rzeczywistość.

samochodu są małymi krokami do poprawy
otoczenia każdego z nas.
Projektanci mogą pomóc, by małe kroki nie
zmieniły się w dreptanie w miejscu, ale były
początkiem pozytywnych i trwałych zmian.

openideo
www.openideo.com
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We
cannot
not
change
the world1
62

1

cytat ze strony www.socialdesignsite.com

Przydatne adresy:

ww.naszaprzestrzen.pl
www.openideo.com
www.socialdesignsite.com
www.publicspace.org
www.popupcity.net
www.igreenspot.com
www.framemag.com
www.designforalleurope.org
www.betterbankside.co.uk
www.communitygarden.org
www.pps.org

Design silesia

zamek cieszyn

www.design-silesia.pl

www.zamekcieszyn.pl
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