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Festiwal partycypacji dla użytkowników miasta
Warszawa w budowie

Trzecia odsłona festiwalu 
„Warszawa w Budowie” 
(październik 2011) podnosiła 
najważniejsze problemy stolicy 
związane z mieszkalnictwem, 
urbanistyką i spółdzielczością. 
Osią festiwalu była 
wystawa „Powrót do miasta” 
utworzona poza siedzibą 
MSN, w Auli Spadochronowej 
Szkoły Głównej Handlowej, 
a towarzyszyły jej 
siedemdziesiąt cztery 
wydarzenia rozsiane 
w przestrzeni miasta.

Kuratorzy, Tomasz Fudala i Sebastian Ci-
chocki, przekształcili czteropoziomową 
przestrzeń auli SGH w „agorę”, która na 
czas październikowych wydarzeń miała 
prowokować wielką dyskusję o polityce 
mieszkaniowej, partycypacji i potrzebie 
uporządkowania miejskiego chaosu. 
Strukturę wystawy „Powrót do miasta” 
tworzyły trzy wieże — rusztowania mo-
gące nie tylko odwoływać się do tytułu 
festiwalu, ale również do ambicji MSN, 
budowy prawdziwego forum integru-
jącego społeczeństwo. Na wieżach ulo-
kowano mapy, plansze z manifestami, 
archiwalne i współczesne fotograf ie 

z prezentacją poruszanych w trakcie fe-
stiwalu problemów. Ekspozycję „Postmo-
dernizm jest prawie w porządku”, o ge-
nealogii postmodernizmu w polskiej ar-
chitekturze, zlokalizowano na ostatnim 
piętrze auli, we wschodniej części tarasu.

Podczas festiwalu poświęcono dużo 
uwagi twórczości zmarłej w 2011 roku 
Haliny Skibniewskiej, autorce warszaw-
skiego osiedla Sady Żoliborskie. Projek-
tantka, powracając do międzywojennej 
idei spółdzielczości, u której podstaw 
leży Warszawska Spółdzielnia Mieszka-
niowa zrodzona na Żoliborzu, była jed-
ną z niewielu ówczesnych architektek 
programujących osiedla i mieszkania 
z uwzględnieniem potrzeb użytkowni-
ków. W jednej z wież zaprezentowano 
makietę z projektem typowego miesz-
kania dla sześciu osób autorstwa Skib-
niewskiej. Podczas warsztatów i space-
ru po Sadach przybliżano jej koncepcję 
„mieszkania zmiennego”. Projekty miesz-
kań architektka opierała o przebadany 
przez siebie schemat ewolucji rodziny ze 
względu na wiek i profesję jej członków. 
W zależności od modelu umożliwiała in-
dywidualne dostosowanie przestrzeni 
do potrzeb użytkowników, np. poprzez 
powiększenie kuchni w sytuacji posia-
dania małych dzieci lub podzielenia po-
koju na strefy sypialne za pomocą mebli 
spełniających funkcję mobilnych ścianek 
działowych. O Skibniewskiej jako niezwy-
kle charyzmatycznej osobowości wypo-
wiadał się jej wieloletni współpracownik 
prof. Bohdan Dzierżawski, podkreślając 
społeczny charakter jej pracy.

Wiele działań realizowanych w ramach 
festiwalu miało charakter badawczy — 
nad poszczególnymi blokami tematycz-
nymi pracowały cztery zespoły zwane 
think-tankami. Skupiały one specjalistów 
z dziedziny socjologii, ekonomii, archi-
tektury, historii sztuki, zajmujących się 
mieszkalnictwem z różnych perspektyw 
naukowych.

Think-tank I. Wieża Mieszkalnictwa

Pierwszy zespół zadał sobie pytanie „Jak 
mieszkać?”. Podejmując próbę powrotu 
do idei spółdzielczości, zorganizowano 
otwarte warsztaty „Zakładamy Spółdziel-
nie!”, moderowane przez psychologa spo-
łecznego — Annę Wieczorek. Uczestnicy, 
wywodzący się z różnych grup społecz-
nych, mieli stworzyć własną przestrzeń 
mieszkalną na działce ulokowanej na Po-
wiślu. Członkowie spółdzielni korzysta-
jąc z konceptu cohousingu wypracowali 
między innymi wspólne miejsca spotkań, 
takie jak biblioteka czy kuchnia. Starali 
się również wziąć pod uwagę często po-
mijane potrzeby niepełnosprawnych. Co 
interesujące, kursanci „zbudowali” typ 
kamienicy. Trudno powiedzieć, czy prze-
ważyła tu chęć dopasowania się do kon-
tekstu miejsca czy przywiązanie do trady-
cji kojarzonej z zamożnością. Spotkania 
były częścią realizacji postulatów mani-
festu mieszkalnictwa stworzonego przez 
think-tank, krytykującego obecną kondy-
cję polityki mieszkaniowej, a właściwie jej 
brak. Zorganizowana została również se-
sja „Jak mieszkać? Mieszkania czy osiedla 
kontenerów?” z udziałem ekonomistów, 

architektów i polityków. Specjaliści dysku-
towali na temat roszczeń do nieruchomo-
ści i działek w Warszawie, deweloperskich 
warunków mieszkalnictwa, zbyt wysokich 
kosztów zarówno kupna, jak i utrzymania 
mieszkania.

Think-tank II. Wieża Nowego Ładu

Festiwal WWB3 poruszył także gorący te-
mat planowania przestrzennego. Popie-
rając projekt „Polskiej polityki architek-
tonicznej”, utworzony w 2009 roku przez 
Polską Radę Architektury, zorganizowano 
konferencję „Nowy ład, czyli jakie plano-
wanie po 1989 roku?”. Profesor Erik Swyn-
gedouw przedstawił ciekawą koncepcję 
miasta postpolitycznego, korzystającego 
z teorii takich filozofów jak Slavoj Žižek, 
Jacques Rancière czy Alain Badiou. Dzie-
dzictwo miast socjalistycznych dawnego 
bloku wschodniego jako wzór dla kształ-
towania przestrzeni nie — kapitalistycz-
nych, odmiennych od modelu zachodnie-
go, omówił dr Kacper Pobłocki. Natomiast 
dr Judith Bodnar wprowadziła krytyczne 
spojrzenie na pojęcie „miasta postsocjali-
stycznego”, aby zmienić optykę planowa-
nia nowych miast. Postulowała zerwanie 
z krzywdzącą etykietą prowincjonalności, 
nieudanej kopii zachodnich standardów 
wschodnioeuropejskiej urbanistyki.

W ramach edukacji z zakresu gospo-
darowania przestrzenią zorganizowa-
no terenowe warsztaty sporządzania 
i czytania planu miejscowego, przepro-
wadzone przez ekspertów z Okręgowej 
Izby Urbanistów. W programie festiwalu 

utrzymano otwarte sesje „Departamen-
tu Propozycji”, podczas których każdy 
mieszkaniec Warszawy mógł zaprezen-
tować swój pomysł na projektowanie 
i planowanie miasta. Tym razem skupio-
no się na propozycjach dla Pragi, Ursy-
nowa, Żoliborza i Białołęki. Próbie roz-
wiązania problemów dzielnic o różnym 
charakterze i historii, towarzyszyła chęć 
zaktywizowania mieszkańców. Spotka-
nia gromadziły w przeważającej mierze 
publiczność już zaangażowaną w różne 
programy poprawy środowiska lokalne-
go, wciąż jednak za małą, by mieć realny 
wpływ na jego kształt.

Think-Tank III. Wieża Partycypacji

Główną postacią, prezentującą złożoność 
oraz pułapki związane z uczestnictwem 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, 
był Marcus Miessen, autor „The Nightma-
re of Participation” [por. A&B 10/2001]. 
Architekt zwrócił uwagę na nie do końca 
jeszcze doceniane w Polsce aspekty par-
tycypacji. Jednym z nich jest krytyczna, 
ale indywidualna postawa, nie zaś ruchy 
masowe, przeważające w naszej rzeczy-
wistości. Drugą wartością przywoływaną 
przez Miessena jest podejście nie tylko 
interdyscyplinarne, ale także międzyśro-
dowiskowe, w którym upatruje większą 

siłę dyskusji o tym, co wspólne. Według 
niego, to heterogeniczność warunkuje 
rozwój architektoniczny, urbanistyczny 
i społeczny. Miessen wywołał również 
problem braku instytucji publicznej, 
która mogłaby pełnić rolę miejsca spot-
kań umożliwiającego interakcję różnych 
postaw. Taką funkcję chciało pełnić w ze-
szłorocznej odsłonie festiwalu Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej. Reprezentujący in-
stytucję Marcel Andino Velez przyznaje, 
że najbardziej palące problemy podjęte 
podczas WWB3 mają na celu m. in. przy-
ciągnięcie publiczności: „Muzeum, by 
być społecznym sukcesem i wypełniać 
swą misję cywilizacyjną, kiedy już zosta-
nie wybudowane na placu Defilad, musi 
mieć w zasięgu swego oddziaływania 
ogromną, zróżnicowaną demograficznie 
i ekonomicznie publiczność, która w toku 
swych codziennych zajęć będzie mogła 
wygospodarować czas na socjalizację 
w naszych murach.” O odpowiedź na py-
tanie, w jaki sposób instytucje galeryjne 
i muzealne mogą tworzyć przestrzeń ko-
munikacji poproszono Marka Sandsa — 
dyrektora ds. kontaktów z publicznością 
i mediami Tate Modern w Londynie. Ci, 
którzy spodziewali się poznania metod 
innych niż już nam znane (tworzenie fi-
zycznej przestrzeni scalającej, platform 
dialogu w sieci internetowej, aplikacji 
na smartfony) mogli się zawieść. Sands 
prezentując Tate Modern jako placów-
kę materialnie i wirtualnie skupiającą 
różne społeczności — stałe i migrują-
ce — wskazał aspiracje Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej.

na stronie obok (od góry): 
— spotkanie z cyklu „Departament propozycji”
— warsztaty „Mieszkanie zmienne — gra o życie”

po prawej i u dołu strony: 
— „Plac zabaw jako plac budowy” — warsztaty 
nawiązujące do postulatów Haliny Skibniewskiej
— spacer po Sadach Żoliborskich
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Think-Thank IV. Postmodernizm jest 
prawie w porządku

Odmienną od festiwalowych prezen-
tacji w SGH była wystawa zlokalizowa-
na na najwyższym tarasie Auli Spado-
chronowej. Ekspozycja, kuratorowana 
przez dr Łukasza Stanka i Piotra Buja-
sa, prezentowała wpływ pracy archi-
tektów polskich na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej na projektowanie 
przestrzeni miejskiej w Polsce po 1989 
roku. Towarzyszyła jej sesja poświęco-
na genezie postmodernizmu w Europie. 
Wystawa była drugą odsłoną zagad-
nienia eksportu socjalistycznej myśli 
projektowej, dumy Polski Ludowej, do 
takich miast jak Bagdad, Aleppo, Ka-
bul czy Akra. Ekspozycja, prezentując 
dorobek architektów zarówno na Bli-
skim Wschodzie, w Afryce i w Polsce po 
1989 roku, wskazywała na źródła i cechy 

projektowania postmodernistycznego. 
Wystawa została oparta na gruntow-
nych, długofalow ych studiach i jest 
częścią międzynarodowego projektu 
badawczego South of East West, zaini-
cjowanego przez dr. Łukasza Stanka na 
ETH w Zurychu. Badania dotyczą eks-
portu architektury i urbanistyki socja-
listycznej do krajów postkolonialnych 
w okresie zimnej wojny.

Wizualizację zagadnień poprowa-
dzono dwutorowo. Ilustracjom projek-
tów i zrealizowanych budynków zagra-
nicznych towarzyszył krótki komentarz 
dotyczący każdego z czterech tematów: 
„Miejskość”, „Obraz”, „Know-how” i „Dy-
scyplina”. Prezentację tę umieszczono na 
pulpicie wzdłuż balustrady tarasu, na-
tomiast naprzeciwko rzucono na ścianę 
rysunki aksonometryczne polskich rea-
lizacji architektonicznych tych samych 

twórców. Aranżacja umożliwiała różno-
rodne zapoznanie się z tematem. Rewe-
lacyjnym dodatkiem do wystawy były 
darmowe pocztówki przyporządkowa-
ne każdemu zagadnieniu, z prezentacją 
zagranicznych i polskich projektów, opa-
trzone cytatami pochodzącymi z publi-
kacji lub wywiadów z architektami. Po-
mysł umożliwił stworzenie własnego 
mini katalogu wystawy.

Dział „Miejskość” odnosił się do kry-
tyki projektowania funkcjonalnego mia-
sta i poszukiwania tego, co wiązało się 
z aspektem miejskości w tradycji, do-
świadczeniu i teorii. Polityka architek-
toniczna w PRL-u postulowała uniwer-
salistyczne podejście, narzucała projek-
towanie na nowo, lepiej, ekonomicznie 
i  funkcjonalnie b ez resp ek towania 
otoczenia czy mieszkańców. Przy ta-
c zane przez kuratorów w ypowiedzi 

architektów zwracają uwagę na zmia-
nę optyki, możliwą dzięki doświadcze-
niu zdobytemu za granicą. W przeci-
wieństwie do wymogu przestrzegania 
polskich norm, na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej oczekiwano sil-
niejszego nawiązywania do kontekstu 
miejsca. Romuald Loegler wspomina, 
że odmienność regionu, w którym ar-
chitekci pracowali, wymusiła poznanie 
kultury, a więc tradycji, społeczeństwa 
i tkanki miejskiej. Zarówno on, jak i Woj-
ciech Zabłocki, czy Jan Wrana podkre-
ślali wartość wędrówek ze szkicowni-
kiem w ręku oraz procesu zdoby wa-
nia informacji o tożsamości lokalnych 
mieszkańców.

Badania terenowe wytworzyły w gło-
wach architektów obrazy danej kultury 
i miejsca, dzięki czemu mogli przypo-
rządkować „projektowane budynki do 
pewnej typologii”, jak wspomina An-
drzej Basista. Kuratorzy podkreślali wagę 
wyprodukowanych obrazów w tworze-
niu symbolicznych znaczeń. „Gdy pro-
jektowaliśmy dla szejka Raszida, szef 
biura oczekiwał od nas wprowadzenia 
do projektu motywów zaczerpniętych 
z architek tur y arabskiej .  Natomiast 
klientom korporacyjnym proponowa-
liśmy architekturę, która mogłaby stać 
wszędzie” — wspomina Włodzimierz 
Karczmarzyk. Architektura mówiła języ-
kiem tradycji dla legitymizacji istniejącej 
władzy — np. w budynku Głównej Izby 
Kontroli w Kuwejcie (Wojciech Jarząbek, 
Edward Lach), operującym masywną 
bryłą i skalą z uproszczonym arabskim 
detalem. Podobnie, tworząc nowoczes-
ne przestrzenie usługowe lub inwestycje 
o dużej skali czerpano z zabytkowego 
charakteru otoczenia, jak w przypad-
ku centrum handlowego Bab Al Farage 
w Aleppo (Romuald Loegler) czy osiedla 
dla osób starszych w Kuwejcie (Wojciech 
Jarząbek, Edward Lach).

Podjęte przez projektantów badania 
miast stawiały również pytanie o rozwój 
architektury i rozwiązań technologicz-
nych. Współgranie tradycji i nowoczes-
ności było uzależnione m.in. od charak-
teru zlecenia. Przy okazji kontraktów 
zagranicznych architekci poznali spe-
cyfikę pracy z prywatnym inwestorem 
oraz nowinki technologiczne, o czym 
trak tują dwa ostatnie dział y w ysta-
wy — „Know-how” oraz „Dyscyplina”. 
Mieli możliwość eksperymentowania 
ze skomplikowanymi strukturami przy-
krycia budynków (Wojciech Zabłocki), 

poznania nowoczesnych instalacji kli-
mat yzac yjnych (Marek Dunikowski), 
czy projektowania zespołów ukierun-
kowanych na duży ruch samochodo-
w y, co wiązało się z zaplanowaniem 
systemów parkingowych (Wojciech Ja-
rząbek, Edward Lach). Projektanci jed-
nogłośnie zerwali z międzynarodowym 
ruchem i czysto funkcjonalnym projek-
towaniem na rzec z indy widualizmu 
i regionalności. Romuald Loegler py-
tany przez kuratorów o źródła postmo-
dernizmu odpowiada: „Postmodernizm 
poznałem mniej w Syrii, a bardziej pod-
czas moich stypendiów w Finlandii i we 
Francji”. To prawda, jednak przed 1989 
rokiem to właśnie na Bliskim Wschodzie 
architekci mieli możliwość samodzielnej 
praktyki.

Stanek i Bujas wskazują na te szcze-
gólnie rozwijające doświadczenia, skraj-
nie odmienne od warunków panujących 
w centralnie sterowanej machinie biur 
projektowych w socjalistycznej Polsce. 
Kontrakty zagraniczne pozwoliły archi-
tektom zmierzyć się z odpowiedzialnoś-
cią projektową, myśleniem krytycznym 
oraz samodzielnością. Dzięki temu byli 
przygotowani do nowej sytuacji ustro-
jowej po 1989 roku, wnosząc zdobytą 
praktykę do pracy na wielu poziomach 
procesu projektowego. Podkreślali war-
tość wpisania architektury w kontekst 
miejsca. Zarówno wyraziście czerpiąc 
z otoczenia, jak w sytuacji wrocławskie-
go Solpolu oddającego „ducha historii 
nowoczesnymi środkami” (Wojciech 
Jar ząbek),  lub symbolic znie,  c zego 

Warszawa w budowie

przykładem jest klinkierowa elewacja 
hali sportowej w Choszcznie (Wojciech 
Zabłocki), nawiązująca do typu history-
zującej architektury szkoły z sąsiedztwa. 
Powrócono także do doświadczenia soc-
realizmu, czyli ostatniego konsekwen-
tnie realizowanego stylu w architekturze 
polskiej. Wykorzystując charakterystycz-
ne dla niego elementy takie jak arkady, 
gzymsy, kolumny tworzono przestrzeń 
wizualną, wolną od związków ideolo-
gicznych, a jedynie służącym celom 
społecznym.

Różnorodności spojrzeń w tworzeniu 
nowego nurtu poświęcono sesję nauko-
wą. Jane Pavitt — kuratorka wystawy 
„Postmodernism: Style and Subversion 
1970–1990” w Victoria and Albert Mu-
seum — zarysowała postmodernizm 
jako styl wytworzony przez tendencje 
konsumpcyjne. Charakteryzowała go 
chęć zastąpienia „modernistycznego 
monolitu” wielością znaczeń i obrazów. 
Max Hirsh, doktorant Harvard University, 
przybliżył sytuację w NRD, a konkretnie 
relacji marksistowskiej polityki ekono-
micznej z postmodernistyczną teorią 
architektoniczną na przykładzie zespo-
łu urbanistycznego Plattenbau. Swoje 
wątpliwości wobec idei różnorodności 
postmodernistycznych postaw i aspi-
racji stworzenia nowego stylu między-
narodowego omówił Martino Stierli, 
doktor i wykładowca ETH w Zurychu. 
Natomiast jugosłowiański eksport inży-
nierii architektonicznej przedstawił ar-
chitekt Srdjan Jovanovic Weiss. Polskim 
akcentem sesji była prezentacja Piotra 

na tej rozkładówce: 
fragmenty wystawy „Postmodernizm jest prawie 
w porządku”

Winskowskiego, wykładowcy Politechni-
ki Krakowskiej, który omówił drogę pol-
skich architektów do postmodernizmu.

Warszawa w Budowie 3 kontynuo-
wała postawione w poprzednich edy-
cjach pytania o nowoczesność stolicy 
i jej kierunek rozwoju, skupiając się na 
zagadnieniu mieszkalnictwa. Udało się 
kuratorom odpowiedzieć na potrzebę 
dyskusji w części społeczeństwa zda-
nego na siebie, nie mającego oparcia 
w państwie, które zrezygnowało z pro-
wadzenia polityki mieszkaniowej. Udo-
wodniono, że idea spółdzielczości wciąż 
żyje w warszawskich murach. Kuratorzy 

festiwalu postawili sobie za cel zabliź-
nienie ran i odbudowę zdeformowanego 
w PRL pojęcia wspólnoty, na co radośnie 
zareagowały środowiska od lat działają-
ce na tym polu. Padły przy tym pytania, 
czy instytucja sztuki, jaką jest Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, może pełnić takie 
funkcje w mieście. Wydaje się, że festiwal 
WWB3 ujawnił bardziej wątpliwości niż 
pewność MSN co do swojej roli w prze-
strzeni publicznej. Jednak postawienie 
na edukację społeczeństwa wciąż bę-
dącego w czasie transformacji jest bez-
sprzecznie dobrym kierunkiem.

Katarzyna JUCHNIEWICZfo
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