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Przedmowa  /  Ewa Wójtowicz *  
 „Ścieżki dostępu. Rozważania wokół koncepcji projektowych Andrzeja Wielgosza.  DOŚWIADCZANIE  PRZESTRZENI.”   
Projekt 004 /  „Przestrzenie publiczne w mieście / przestrzenie publiczne między  - « in between» - miastami”  
   
W odautorskim tekście zamieszczonym w publikacji Projektu 004 Andrzej Wielgosz wysuwa tezę, zgodnie z którą za przestrzenie publiczne można uznać nie 
tylko miasta, lecz także połączenia komunikacyjne między nimi. Tak powstaje przestrzeń „pomiędzy” (in-between), o której pisze Wielgosz, uwzględniając w 
Projekcie 004 zapisy natężenia ruchu lotniczego czy kursów statków. Przypomina to  o „szlakach człowieka”, czyli elementy infrastruktury komunikacyjnej, 
którym Ted Conover przypisywał moc kulturotwórczą. Tak rozumiana, mobilna przestrzeń publiczna jako przedłużenie zamkniętej w pewnych granicach 
przestrzeni miasta, pozwala na twórczą adaptację wniosków płynących z procesu jej doświadczania.  
Termin „doświadczenie” ma określone znaczenie w badaniach kulturoznawczych, o czym pisze Zuzanna Dziuban, która analizując specyfikę 
doświadczenie kulturowego na przecięciu dwóch rodzajów przestrzeni, określa je mianem „miasta jako doświadczenia” (city as experience) oraz 
„miasta doświadczenia” (city of experience). TAK OPISYWANE „DOŚWIADCZENIE” TO TZW. WĘDRUJĄCE POJĘCIE, ZACZERPNIĘTE OD MIEKE 
BAL, CHOĆ W ORYGINALNYM BRZMIENIU TYTUŁU JEJ KSIĄŻKI MOWA JEST O KONCEPTACH „PODRÓŻUJĄCYCH” (TRAVELLING), CO 
POZWALAŁOBY POSTRZEGAĆ TEORIOPRAKTYKĘ ANDRZEJA WIELGOSZA WŁAŚNIE POPRZEZ OWE „PODRÓŻE” IDEI, KONCEPTÓW, NOTACJI 
WIZUALNYCH I WRESZCIE TAKŻE – PODRÓŻE ODBYWANE PRZEZ SAMEGO AUTORA.  
Dziuban wspomina także o krajobrazach w powiązaniu z ich doświadczaniem (experiencescapes), przywołując Raymonda Williamsa i jego koncepcję: 
„krajobrazów przeżywanych” (lived landscapes) oraz „krajobrazów-reprezentacji” (representational landscapes). Gdyby w tych kategoriach przyjrzeć się 
obrazom zamieszczonym w omawianych publikacjach Andrzeja Wielgosza, możemy postawić sobie liczne pytania: do jakiej kategorii przeżycia 
zalicza się, na przykład, krajobraz zobaczony jako suma doświadczeń podróży, z okna pociągu kolei transsyberyjskiej. Czym jest natomiast kadr 
zatrzymany na ulicy Pekinu, Nairobi, Nowego Jorku, ale też w pejzażu nadmorskim bądź interiorze Mongolii? Jak wreszcie zmienia się ten obraz pod 
wpływem gestu-rysunku czy też w wyniku postprodukcji w programie graficznym?   
Przypomina to o bachtinowskim pojęciu chronotopu, pozwalającym na operowanie metaforyką czasoprzestrzenności w refleksji humanistycznej.  
Jednak dziś wszyscy, zarówno badacze miasta, jak i zwykli jego „użytkownicy” czyli mieszkańcy, operują w rzeczywistości niemal totalnie 
zmapowanej i na wskroś „widocznej”.  Proces  tak zapośredniczonego poznawania świata, wspomagany narzędziami takimi, jak Flightradar, Google Earth 
czy obrazami z dronów  oferującymi tzw. spojrzenie hegemoniczne, zbliża jego obraz do ponowoczesnego symulakrum.  W jego obrębie przestrzeń składa się 
raczej z ciągu „nie-miejsc”  podobnych do siebie jak pasaże centrów handlowych i lotnisk na całym świecie. 
JEDNAK W PROJEKCIE 004 ANDRZEJA WIELGOSZA DOŚWIADCZENIE JEST PROCESEM ZACHODZĄCYM NIE TYLKO W PRZESTRZENI, ALE TEŻ 
W CZASIE.   ZATEM JEŻELI WSPÓŁCZESNE MIASTA I PRZESTRZENIE MIĘDZY NIMI MOGĄ STAĆ SIĘ SYMULAKRAMI, TO SĄ ICH WERSJĄ 2.0, 
UAKTUALNIONĄ O CZYNNIK CZASU.  
 
*Ewa Wójtowicz – doktor habilitowana w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk humanistycznych (UAM w Poznaniu), absolwentka  
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorka książek Net art (2008) i Sztuka w kulturze postmedialnej (2016). Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w 
Poznaniu. 
      
Por. T. Conover, Szlaki człowieka. Podróże drogami świata, przeł. P. Schreiber, Czarne, Wołowiec 2011. 
Z. Dziuban, Doświadczenie [w:] Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014, s. 140. 
Por. M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012. 
Por. Z. Dziuban, Doświadczenie... dz. cyt., s. 163, R. Williams, The Country and the City, Oxford University Press, New York 1973. 
M. Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” nr 4(65)/1974, s. 273-311. 
Por. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, PWN, Warszawa 2012. 

  



 
 
Preface  / Ewa Wójtowicz* 
Access paths. Considerations around the design concepts of Andrzej Wielgosz.     EXPERIENCING  SPACE . 
PROJECT 004 / PUBLIC SPACES IN THE CITY/ PUBLIC SPACES - «IN BETWEEN» - CITIES 
 
In the author's text published in Project 004, Andrzej Wielgosz assumes that not only cities can be considered public spaces, but also communication links 
between them. This is how the space in-between is created, the space that Wielgosz writes about in Project 004, taking into account the records of air traffic or 
ship service. It reminds of human routes, that is the elements of communication infrastructure that Ted Conover attributed culture-creating power. The mobile 
space understood as an extension of the city space enclosed within certain limits allows for creative adaptation of the conclusions drawn from the process of 
experiencing it.  
The term experience has a specific meaning in cultural studies, as Zuzanna Dziuban mentions; as she analyzes the specificity of cultural experience 
at the intersection of two types of space, she defines it city as experience and city of experience. The experience described in such a way is the so-
called wandering concept, taken from Mieke Bal, HOWEVER, IN THE ORIGINAL WORDING OF THE TITLE OF HER BOOK, WE REFER TO THE 
TRAVELLING CONCEPTS, WHICH WOULD ALLOW FOR PERCEIVING ANDRZEJ WIELGOSZ'S THEORETICAL PRACTICE THROUGH THE TRAVELS 
OF IDEAS, CONCEPTS, VISUAL NOTATIONS AND, FINALLY, TRAVELS BY THE AUTHOR HIMSELF. Dziuban also mentions landscapes in connection with 
experiencing them  (experiencescapes), invoking Raymond Williams and his concept of lived landscapes and representational landscapes. If we looked at the 
pictures contained in the discussed publications by Andrzej Wielgosz in these categories, we could ask ourselves a number of questions. Which category of 
experiences, for example, does the landscape seen as the sum of travel experiences from the window of the Trans-Siberian Railway belong? What is the frame 
taken on the streets of Beijing, Nairobi, New York, but also in the coastal landscape or the  interior of Mongolia? How does this image change under the 
influence of gesture-drawing or as a result of post-production in a graphic program?  
  
This reminds us of the Bakhtin concept of the chronotope, allowing for manipulation of the metaphors of space-time in humanistic reflection.  
However, today everyone, both city researchers and ordinary users, that is residents, actually operate almost totally mapped and entirely visible 
reality. The process of such mediated learning about the world, supported by tools such as Flightradar, Google Earth or images from drones offering a so-
called hegemonic look, brings its picture closer to the postmodern simulacrum. Within it, the space consists rather of a sequence of non-places similar to each 
other, as the walkways of shopping centers and airports around the world.  
HOWEVER, IN PROJECT 004 OF ANDRZEJ WIELGOSZ, THE EXPERIENCE IS A PROCESS THAT TAKES PLACE NOT ONLY IN SPACE, BUT ALSO IN 
TIME. SO IF CONTEMPORARY CITIES  AND SPACES BETWEEN THEM CAN BECOME SIMULACRA, THEN THEY ARE THEIR 2.0 VERSION, UPDATED 
WITH THE TIME FACTOR.  
 
*Ewa Wójtowicz - hab  doctor in the field of art sciences (Jagiellonian University), doctor of humanities (AMU in Poznan), graduate of the Academy of Fine Arts 
in Poznań. Author of books "Netart"  (2008)  and  "Art in post-media culture"  (2016).   She lectures at the University of Arts in Poznan. 
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Projekt 004  
“PRZESTRZENIE PUBLICZNE  W MIEŚCIE / PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIĘDZY - “IN BETWEEN” - MIASTAMI “  
Andrzej Wielgosz  , Architektura i Wzornictwo  , Uniwersytet Artystyczny  w Poznaniu,  Poznań  2019  
“PRZESTRZENIE PUBLICZNE  ………..MIĘDZY - “IN BETWEEN”   -  to  niekończąca się narracja projektowa  - realizowane  w  
dziedzinie  sztuki / designu za pomocą narzędzi projektowych. Projekt to  zbiór plików graficznych.    
  
Projekt “Przestrzenie publiczne  między /  “in between” -  „ to paradygmat  projektowy   
konstytuowany   na bazie  personalnego  „doświadczenia /  experience ” - miejsc , miast ,  czasu i przestrzeni .  
Sens projektu  polega  na  permanentnym  odnajdowaniu   nowych form , nowych  znaczeń  - nowych porządków w  nowych, 
nieznanych jeszcze  kategoriach wizualnego  uniwersum obrazów. 
Transformacje   obrazów  miejsc , miast , przestrzeni i czasu  to  narracje projektowe.  Narracje realizowane są w  podstawowych  
kategoriach  formalnych obrazu  ,  w kategoriach  światła / cienia, płaszczyzny / plamy , linii / kreski  - „ między bielą a czernią”   - 
tworzą wypowiedz projektową.  
“Przestrzenie publiczne  między /  “in between”  - to  continuum projektowe , to  metafora  poetycka czasu, światła i przestrzeni . 
   
W przeciwieństwie do racjonalnej metody budowy  grupy  klasycznych obrazów / aksonometrii / fotografii  ich interpretacje 
projektowe  są intuicyjna próbą odnajdywania  formalnie możliwych , nowych znaczeń / nowych wartości  
istniejących  miejsc , miast  w określonym czasie i przestrzeni  i w takim  znaczeniu  projekt jest  rodzajem algorytmu  projektowego. 
Tekst jest  komentarzem do merytorycznej - obrazowej - części projektu i  sam stanowi element  wypowiedzi  formalnej.  



	
	
	
	
 
Project 004  
“PUBLIC SPACES IN THE CITY / PUBLIC SPACES ‘IN BETWEEN’ CITIES”  
Andrzej   Wielgosz , Architecture and Design, University of Fine Arts  in Poznan ,  Poznan 2019 
“PUBLIC SPACES …….‘IN BETWEEN’” - is an unending   design narrative   implemented in the field of art and design by means of 
design tools.  Project this is a collection of graphic files.    
  
Project  “ Public spaces  ….‘in between “   is a design paradigm constitute on the basis of personal   “experience / knowledge” of 
places, cities, time and spaces. 
Sense of Project rely on   permanent   researching   for new forms , new meanings – new orders in  a new, unknown yet category of  
visual universe of images.  
Transformation of images of places, cities, time and  spaces  are design narratives. It is realized in the basic formal categories of   
light / shadow, plane / shape, line / stroke , point / spot – in the context of art and design  -  are creating   
a design statement. 
Project  “Public spaces  ….‘in between’ ” - this is a design continuum - this is a poetic metaphor of time, light and space.  
  
In opposition to a rational method of construction of classical pictures / isometrics / photography their   design interpretation are 
intuitional attempt to determine formally possible – new meanings / new value of existing places, cities , at determine time  and 
determine  space  and in this sense  the project is a kind of design algorithm.  
The text provides a commentary on the substantive, pictorial part of the project and is in itself an element of formal expression. 	
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Projekt 004   “PRZESTRZENIE PUBLICZNE  W MIEŚCIE / PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIĘDZY - “IN BETWEEN” - MIASTAMI “ 
-  jest  refleksją projektową    na temat  znaczenia i  wartości bezpośredniego   „doświadczenia przestrzeni   /  bycia w przestrzeni ”  - bycia w 
przestrzeni , bycia w przestrzeni  publicznej  w mieście , byciem  w przestrzeni publicznej  poza miastem – między miastami – „in between”    
oraz  dychotomii  projektowych przestrzeni publicznych   oraz  postawy  projektanta.    
„Doświadczenie / experience „    przestrzeni / czasu / architektury   to  sytuacja  kiedy  możemy  poznać  ich  znaczenie i wartości  poprzez  
fizyczną obecności  w określonym  czasie,  miejscu , mieście , architekturze , przestrzeni. 
„Doświadczenie / experience „  to forma   wielowymiarowego  racjonalnego / emocjonalnego  poznania  szczególnych relacji  przestrzennych  
poprzez  „ bycie ”  w określonym  czasie, określonym  miejscu.  
To wiedza  o  czasie , miejscu / przestrzeni / obiekcie / kontekście  wynikająca z  faktu „bycia w niej - jej doświadczania”.  
„Doświadczenie / experience „    czasu / miejsca / przestrzeni  jest  szczególnego rodzaju dyskursem filozoficznym  prowadzonym  na bazie  
poznawanych / „doświadczanych„  miejsc , miast , przestrzeni , relacji , dystansów - w  wypadku niniejszej wypowiedzi  - w kontekście nowych 
mediów. 
 
Dość naturalnie pojawiają się w takiej sytuacji pytania o sens przestrzeni publicznych :     
- Czy jest możliwe miasto bez przestrzeni publicznych ?  
- Czy jest możliwa  przestrzeń  publiczna  bez  miasta ?  
 
Radykalnie zmieniające się  media,technologie, narzędzia  (Google,Google Earth, www.flyghtttrafic.com , www.marinetrafic.com  I wiele innych)    
wymuszają zasadnicze zmiany  wartościowania przestrzeni  publicznych.  
Ewidentna potrzeba  permanentnych  aktualizacji   sposobów  myślenia   o  wartości I znaczeniach   przestrzeni publicznej  co  powoduje w 
rezultacie  zmianę  postaw  - oscylujących  w  dychotomicznym  przedziale  między   “mieć / być”  ” to “have / to be”  
I  w konsekwencji  zmianę  sposobu myślenie o przestrz flaneur / eni publicznej  w mieście  
I przestrzeniach publicznych  między miastami  w kategoriach  ponad użytkowych  jak równiez w kategoriach  obywatel  / konsument  / turysta / 
włóczęga    etc  
Sens projektu 004 „Przestrzenie publiczne  między miastami  ….  In between  i przestrzenie publiczne w mieście”    polega na :    
- analizie obrazów /  fotografii   dokumentujących   -   „doświadczenie / experience” -  czasu , miejsc, miast, przestrzeni między miastami  
 - poprzez kreację   narracji  projektowej    
oraz   
- analizie  wagi  „doświadczenia / experience”   miejsca  dla  projektanta i projektowania. ( tekst ).   
Wiele spośród znanych  nam  miejsc , miast , obiektów , przestrzeni , dystansów  znanych  jest  wyłącznie na podstawie   dok. fotograficznej /  
opisu werbalnego / literackiego / muzycznego / dźwiękowego  i są formą tłumaczenia z jednego języka na drugi. 
W  bezpośrednim  zetknięciu  się  z  miejscem / obiektem  w określonym kontekście   czasoprzestrzennym  - miejsce / obiekt, jak wiadomo ,   
okazuje się   innym ,dużo  bardziej intrygujący , znaczący ,  ewidentnie zaangażowany  w kontekst  ,  uwikłanym   w nieskończoną  ilość wątków  
znaczeniowych  wynikających z kontekstu  przestrzennego , społecznego , egzystencjalnego -  i tym samym  w oczywisty sposób różni się   od 
obrazu  a  tym samym  od naszego wyobrażenia o nim.  



 
Proces projektowania jest podobny do procesu doświadczania.   
Projektowanie  tak  jak narracja   obrazowa / literacka / dzwiękowa   tylko w jakimś stopniu  daje  wyobrażenie o  planowanym obiekcie  ale  nim  
samym nie jest. 
Projekt / narracja projektowa  jest metaforą projektowanej  rzeczywistości.  
Projekt nie jest projektowanym  obiektem   chociaż pojęcie projektowania w skali 1:1   nie jest przedsięwzięciem nieznanym. 
Projekt  tylko w nielicznych wypadkach  może być realizacją samego siebie 
 
PRZESTRZEŃ  PUBLICZNA    TO    INTERFACE  - MIĘDZY MIESZKAŃCAMI  UŻYTKOWNIKAMI  ZA  POMOCĄ  , KTÓREGO   
REALIZOWANA  JEST  NASZA POTRZBA  KOMUNKACJI I IDENTYFIKACJI  SPOŁECZNEJ  CZASU , MIEJSC , MIAST,  PRZESTRZENI.  
 Znaczące  przestrzenie publiczne posiadają :  
- mają charakter  wypowiedzi  artystycznej  –  są metaforą  poetycką   
  I mogą być przedmiotem refleksji filozoficznej 
Przestrzeń  publiczna  to: 
- środowisko  komunikacji  społecznej / identyfikacji społcznej 
- interface  społeczności  miasta  /  interface  społeczności „między  miastami / in between”   
- NATURA MIASTA  - TO SAMO MIASTO ! 
Przestrzenie publiczne  w mieście identyfikuje   miasto  /  społeczność mieszkańców. 
Przestrzeń  publiczna   między miastami  - “in between”  -  identyfikuje  społeczności między miejskie. 
Przestrzeń publiczna  w mieście I przestrzeń publiczna między miastami są komplementarną jednością.   
  
Doświadczenie /  experience  czasu / miejsca ”  to: 
- szczególny rodzaj poznanie emocjonalnego - to fundament refleksji  projektowej  
- to ważnym powód i część  poszukiwania  indywidualnej  postawy projektowej i tożsamości społeczności użtykowników.  
Projektowanie  to:   
- rodzaj   porządkowanie / zmiany porządku   - to wypowiedz - to rodzaj opowiadania  projektowego    
- to narracja projektowa   o planowanym przedsięwzięciu  realizowana za pomocą narzędzi projektowych  
- to metafora  aktualnej i planowanej  rzeczywistości  realizowana za  pomocą  języka projektanta, społeczności   
  użytkowników i  środowiska.   
- być procesem silnie  angażującym  społczności  w  interpretacje ich własnego  środowika- czasu/przestrzeni. 
  
Nowe  technologie  / nowe narzędzia organizacji przestrzeni  w oczywisty sposób  otwierają  nowe możliwości narracji , budowy i ekspresji 
wypowiedzi .  W oczywisty sposób wszystko to co wyżej jest możliwe przy założeniu istnienia  określonego   „universum”   cech   relacji homo 
sapiens  / miasto     i ich  potrzeb,  



 
 
Dychotomie  
Dychotomie   formalne  / formal  dychotomie  ( duality)  
Przestrzenie publiczne  - przestrzenie nie publiczne   to forma dychotomii  wpisująca się   w  koncepcje  dychotomii  przestrzeni 
otwartych / zamknięte  , dynamicznych /  statycznych , wesołych / smutnych , głupich / mądrych   etc  których sens w większym 
stopniu  odnajduje się  w  relacjach  przestrzennych  aniżeli  werbalnych rozważanaich  o relacjach , o przestrzeni.  
  
Przestrzeń publiczna / przestrzeń nie publiczna  
Przestrzenie,  miejsca, miasta     - ich funkcje, formy  nazwy , znaczenia  mieszczą  się   w  obszarze   
między przestrzenią publiczną   a przestrzenią  nie publiczną I są formą dychotomii.  
  
Dychotomie nawiązują do ideii   “universum  komunikacji  wizualnej” do jakiej dochodzi    w  obszarze  czasu I przestrzeni I w jakimś  
sensie  nawiązują   ideii   “Słownika Znaków Rysunkowych”  zbudowanej wokół   ideii  spectrum  “ wszelkich możliwych obrazów 
( projektów ) “ ujętego w formie  dychotomii  między światłem a brakiem światła /  między bielą a czernią , która dziś  ideą generalną 
“Cyfrowej Bazy Danych Form….”  (Wielgosz A. - “Słownik Znaków Rysunkowych …./ The Dictionary of Drawing Signs” – skala biel /
czerń)   
  
Przestrzenie publiczne to bazy danych form i znaczeń, które tworzą tekst miasta / tworzą interface miasta / tworzą miasto 
Za pomoca  przestrzeni publicznych  - interface miasta / międzymiasta    realizuje sie    potrzeba komunikacji i  identyfikacji 
społeczności miejskich / między miejskich / nie miejskich.   
DESIGN  PROJEKTOWANIE   PRZESTRZENI PUBLICZNEJ   TO   DYSKURS społcznościowy  / partycypacyjny  /   to interpretacja  
projektowa    do której dochodzi za pomoca  “interface”   miasta – za pomoca przestrzeni publicznych. 
Projektowanie przestrzeni publicznej  może być rozumiane jako :   
A. “design  przestrzeni publicznej”  - design  /  proces   projektowania   przestrzeni  publicznej  
B. “design  w przestrzeni publicznej”  - rozumiany jako  - design  / product  /  przedmiot   w przestrzeni publicznej   
   ( “mała architektura”, przedmioty  - meble ulicy,  instalacje  ?) 
  
DESIGN / PROJEKT – NARRACJA PROJEKTOWA – OPOWIADANIE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU  TO SENS KOMUNIKACJI  W 
ZAKRESIE PROJEKTOWANIA  CHOCIAŻ  MIMETYCZNY  CHARAKTER  PROJEKTU NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM PROJEKTU. 
Formą narracji  projektowej  może być :  
- obraz  - forma zapisu w postaci klasycznego rysunku technicznego – jednoznacznie czytelny  kod  
- obraz  - forma ideogramu / modelu planowanej przestrzeni   
- obraz  - forma  wizji,  impresji projektowej / artystycznej  wypowiedzi na temat   planowanej przestrzeni, miejsca, 
  kontekstu,obiektu  (również w formie najmniej skodyfikowanej formy wypowiedzi projektowej,czas utopii zrealizowanych?   	
	
 



	
- obraz  - skrajnie iluzyjny   zbliżenie się do wyobrażenia  planowanej przestrzeni ( hipper realistyczne wizualizacje )  
- forma  programu  cyfrowego   za pomocą,  którego  projekt zostanie  wygenerowany  cyfrowo (augmented reality, virtual reality etc ) 
- inne   ?  - realizacja obiektu bez projektu „w naturze” ( „a la prima” ) 
- np. projekt architektury wykonany w formie opowiadania dzwiękowego /  muzycznego. 
 
Projektowanie   jest  wyrazem   szczególnej   „postawy  projektowej” -  ewidentnie  wynikającej  z  jednostkowego i społecznego 
„doświadczenia / experience”   przestrzeni , czasu  ( „czasoprzestrzeni”) . Projektowanie  jest  przejawem zaciekawienia , 
zainteresowania  miejscem  dla  którego projektowanie ,  narracje projektowe   mogą być / są   adresowane / przeznaczane .  
PROJEKTOWANIE - jest  wyrazem postawy  filozoficznej wynikającej  z  „DOŚWIADCZENIA / EXPERIENCE „  projektanta i  jako proces  
„ projektowanie jest jedno”  bez względu na przedmiot narracji  - większy lub mniejszy , bardziej lub mniej znaczący. 
 Z punktu widzenia  unikatowego   „experience”  projektanta i  natury twórczości projektowej  - oczywistym truizmem wydaje się  brak 
potrzeby  klasyfikowania form  projektowania. 
 
Dydaktyka w zakresie  projektowania  przestrzeni  wydaje się polegać na    zachęcaniu  / inspirowaniu   „POZNAWANIA  / 
DOŚWIADCZANIA  ”  czasu, przestrzeni / architektury / miejsc / miast w ich  naturalnym kontekście  przestrzennym / społecznym / 
egzystencjalnym  - „TAM GDZIE JEST „.  
ARCHITEKTURA  jest  tylko  „TAM  GDZIE JEST” , w  szczególnej   dla siebie  przestrzeni / miejscu, ujawnienia  swoje znaczenie i  
wartości w szczególny dla siebie sposób - przekraczający swoją użyteczność  staje się  metaforą  czasu /  przestrzeni  kontekstu 
miejsca  - STAJE SIĘ SOBĄ  - przedmiotem  wypowiedzi projektowej i  powodem refleksji   filozoficznej .   
„PROJEKTOWANIE  JEST JEDNO” -  w jakimś sensie jest ewidentnym truizmem –  oddaje charakter procesu projektowania.  
  
KONKLUZJA 
PRZESTRZEŃ  PUBLICZNA   to:   
INTERFACE MIASTA  , to  INTERFACE  PRZESTRZEŃ PUBLICZNEJ  - MIĘDZY MIASTAMI –„IN BETWEEN”   
to INTERFACE ZA POMOCA , KTÓREGO JEST  REALIZOWANA  JEST POTRZEBA KOMUNIKACJI  AND  
IDENTYFIKACJI.      
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  to – środowisko  -  za  pomocą , którego realizowana  sa nasze   potrzeby 
komunikacji społecznej  
- potrzeby   identyfikacji   społeczności  miasta I przestrzeni miejskich,  
- potrzeby  identyfikacji    społeczności I  przestrzeni między miejskich.    
 
Projektowanie przestrzeni publicznych jest  procesem  interpretacji  przestrzeni publicznych  z udziałem  jej użytkowników  
Wartościowe – znaczące   przestrzenie publiczne posiadają wymiar ponad użytkowy I identyfikują miejsca , miasta , przestrzenie.  



 
 
Przestrzenie publiczne   kreują etos  miasta.   
Przestrzenie   publiczne to  – metafory  miejsc, miast , przestrzeni .  
WARTOŚĆ  I ZNACZENIE  PRZESTRZENI   PUBLICZNEJ   IDENTYFIKUJE   WARTOŚĆ I ZNACZENIE  - SPOŁCZNOŚCI , CZASU , 
MIEJSCA , MIASTA, PRZESTRZENI  MIĘDZY MIASTAMI. 
  
Żadna  z  narracji  projektowych z natury  rzeczy nie będzie  realizacją  projektowanej  przestrzeni choć  
w różny sposób o niej opowiada  i w różny sposób się do niej się przybliża  ale nigdy jej realizacją   projektu nie będzie.  
„Narracja  projektowa /   opowiadanie o planowanej przestrzeni -  realizowana w skali  1:1  wykracza poza formę  klasycznego modelu / 
komunikatu  i  jest  przedmiotem eksperymentów. ( augmented reallity, design generowany cyfrowo , digital data – e-cloud)  
  
Projektowanie przestrzeni  za pomocą  tej przestrzeni , tworzenie architektury w języku architektury  w określonym czasie i miejscu  
może być   realnym  wyzwaniem dla nowych narzędzi i  nowych technologii.  
Ryszard K. Przybylski – ( parafraza – z rec)  cytatu : „Prowadzenie dyskursu o architekturze za pomocą  form architektury, w tym 
samym języku” .   
Znaczenie  bezpośredniego   „poznawania / doświadczania ”   – czasu ,  miejsc , miast , architektury , kontekstów przestrzennych , 
dystansów  ma  zasadnicze znaczenie dla  projektantów i projektowania.  
Refleksja  wynikająca  z  „bycia w przestrzeni” – z bezpośredniego poznawania  jej  -   jest  podstawową  inspiracją  dla  projektowania  
i jako taka stanowi  integralną  część  procesu projektowania  - np. projektowania architektury. 
 
Konkluzja z Konferencji „Wspólna nie znaczy niczyja” :  ŻADNA  WSPÓLNA PRZESTRZEŃ NIE JEST  NICZYJA .  
Design Publiczny  - to Design Partycypacyjny urzeczywistniany / realizowany  przez  społeczności  użytkowników  przestrzeni miasta /  
społeczności  użytkowników przestrzeni między  miastami.  
  
 Bibliografia / Bibliography  
1. Arnheim R. , „Sztuka a percepcja wzrokowa” , PWN , Warszawa, 1981  
2. Bhaskaran L. , „Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie”, ABE Dom   Wydawniczy, Warszawa  2006 
3. Giedion S , „Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji” PWN , Warszawa 1968 
4. Jodidio Ph. „Architecture now” 1-4 tom, Taschen Kolonia 2006 
5. Manovich L. „Język nowych mediów” , Wydawnictwo akademickie i profesjonalne, W-wa 2006    
6. Neufert Ernest, „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”,  Arkady, W-wa  2005   
7. Norbert – Schultz Ch. „Bycie , przestrzeń i architektura” , Wydawnictwo Murator, Warszawa 
8. Rasmussen S.E. , „Odczuwanie  architektury „ Wydawnictwo Murator , Warszawa  
9. Twemlow Alice, „Czemu służy grafika użytkowa?” ABE Dom Wydawniczy ,Warszawa  
10. “The Metropolis Dictionary of Advanced Architecture “ , Wydawnictwo  Actar, Barcelona 2003 
11. Alexander Christopher  - „Język wzorców  / A Pattern Language”    
Inne / others 
- Ecco U. , „Szaleństwo katalogowania „ , „Historia krain i miejsc legendarnych „ „Historia piękna „ , „Historia brzydoty” etc ,  
- Gombrich E.H. „ Zmysł porządku, o psychologii sztuki dekoracyjnej”   
- Ingarden R .”Studia z estetyki „ tom III – (architektura )  , Panofsky E. „Studia z Historii  Sztuki” – przedmiot – metodologia-zawód , Skubiszewski P. „Wstęp do historii sztuki”    
- Koolhaas R. „ Deliryczny Nowy Jork” , Frutiger A. „Człowiek i jego znaki”  
  
Bibliografia  AW / AW Bibiography :  
- Wielgosz A , Summa - EXPERIENCE – przestrzenie publiczne w wielkich metropoliach, UAP-2011  , 
- Wielgosz A. “ PL-2.014” – Wydz. Architektury i Wzornictwa, Wydz. AiW UAP – 2013  
- Wielgosz A .  „ O rysunku , obrazach , architekturze i utopii „  monografia , Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2004  
- Wielgosz A. „Intuicja i wyobraznia jako zródło inspiracji w projektowaniu „, tom I  - 1998 i tom II – 1999 , Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, 1998,1999  
 Website : 
http://andrzejwielgosz.com/  http://uap.edu.pl/uczelnia/wykladowcy/wielgosz-andrzej/ http://uap.edu.pl/uczelnia/wykladowcy/wielgosz-andrzej/wielgosz-andrzej-prace/  www.wielgosz.poznan.pl  
		
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English version 



 
Project 004  
“PUBLIC SPACES IN THE CITY / PUBLIC SPACES ‘IN BETWEEN’ CITIES” 
Is a design reflection on the significance and value of the direct “experience of space / being in space” – being in space, being in 
public spaces in the city, being in public spaces outside the city: in between cities – as well as the dichotomies of public space design 
and the designer’s attitude. 
The “experience” of space / time / architecture is a situation where we can learn their meaning and value through physical presence 
in a specific time, place, city, architecture or space. 
“Experience” is a form of acquiring multidimensional rational / emotional knowledge of specific spatial relationships through “being” in 
a specific place at a specific time. It is knowledge about a time, place / space / object / context, resulting from the fact of “being in it – 
experiencing it”. 
The “experience” of time / place / space is a particular kind of philosophical discourse, conducted on the basis of learnt or 
“experienced” places, cities, spaces, relationships or distances, in this case in the context of new media. 
 
Naturally, in such a situation certain questions arise about the significance of public space:  
- Is a city without public space possible? 
- Is public space without a city possible? 
 
Today’s radically changing media, technologies and tools (Google, Google Earth, www.flyghtttrafic.com, www.marinetrafic.com and 
many others) cause fundamental changes in perceiving the value of public spaces. It is necessary to permanently update ways of 
thinking about the value and significance of public spaces, which results in a change in attitudes, oscillating within a dichotomous 
interval between “to have” and “to be;” and as a consequence a change in the way of thinking about public spaces in cities as well as 
public spaces ‘in between’ cities in categories that go beyond their functionality and in terms of the citizen / consumer / tourist / 
flaneur, etc.  
The essence of project 004 “PUBLIC SPACES IN THE CITY / PUBLIC SPACES ‘IN BETWEEN’ CITIES” consists in the following: 
– analysing images/photographs documenting the “experience” of time, places, cities, spaces between cities 
– creating a project narrative, 
and 
– analysing the importance of “experiencing” a place for the designer and the design process (text). 
Many places, cities, objects, spaces and distances are known to us only on the basis of photographic documentation or verbal / 
literary / musical / sound descriptions, and are a form of translation from one language to another. When we come into direct contact 
with a place / object in a specific space and time context, it usually turns out to be different, much more intriguing, significant, 
embedded in the context, entangled in an infinite number of semantic relationships resulting from the spatial, social and existential 
context; thus, it is obviously different from its picture and consequently also from its image created in our minds. 
 



 
 
The process of designing is similar to the process of experiencing. 
Designing is like a pictorial / literary / sound narrative: it gives some idea of the planned object, but it is not the object itself. 
A design or project narrative is a metaphor of the reality being designed. 
The design is not the designed object, although the concept of 1:1 designs is not unknown. 
Only in very few cases can a design be a realisation of itself. 
 
PUBLIC SPACE THIS IS INTERFACE  IN BETWEEN  THE INHABITANTS  /  THE USERS  
-  THROUGH WHOM OUR NEED FOR COMMUNICATION  
AND SOCIAL IDENTIFICATION OF TIMES, PLACES, CITIES   AND SPACES IS REALISED.  
 
Significant public spaces 
– are a form of artistic expression; they are poetic metaphors, 
– and can be the subject of philosophical reflection. 
Public space is: 
– an environment for social communication / social identification, 
– an interface for the community of the city / an interface for the community ‘in between’ cities, 
– THE ESSENCE OF THE CITY IS THE CITY ITSELF! 
Public spaces in the city  are identifies the city /  identifies the community of its residents.  
Public space  „in between the cities”  identifies  communities  „in between the cities” .  
Public space in the city and public space  “in between cities”  are  a complementary unity. 
  
The experience of time / the experience of  space / place is 
– a special type of emotional cognition; it is the foundation of design reflection, 
– an important reason behind and an element of the quest for an individual design attitude and the identity of the community of users. 
Designing is 
– a kind of  ordering / changing the order; it is a statement, a kind of design story, 
– a project narrative about the planned project, realised with the use of design tools,  
– a metaphor of the current and planned reality realized using the language of the designer, the community of users  
   and the environment, 
– a process that strongly engages communities in interpreting their own environment – time / space. 
 



	
	
 
 
New  technologies / new tools for spatial organization clearly open up new possibilities for the narrative;  
for constructing and expressing statements. 
Obviously, the above is possible if one assumes the existence of certain universal characteristics in the relationship between Homo 
sapiens and the city, as well as their needs, which together make up the rationale for undertaking projects in the discussed area.  
Public spaces are also spaces ‘in between’ cities, such as squares, ducts, agoras, temples, forums, market squares, squares, 
shopping malls, thermae, passages, galleries, routes, roads, sea routes, air routes, means of transport, railway stations, sea ports, 
airports (Airbus 380 – about 800 or more passengers?), as well as orbital, space and local travel. 
Public spaces are also multimedia / virtual spaces. More than ever before, public spaces today are environments where extremely 
intense social communication takes place. 
 
Dichotomies 
Formal dichotomies (duality) 
Public spaces / non-public spaces is a form of dichotomy that fits into the concepts of dichotomies between open / closed; dynamic / 
static; joyful / sad; stupid / wise; etc. spaces, whose meaning lies more in spatial relations than in verbal considerations about 
relationships or space.  
  
Public spaces / non-public spaces 
Spaces, places, cities – their functions, forms, names and meanings are in the realm between public space and non-public space 
and are a form of dichotomy. 
 
Dichotomies refer to the idea of the “UNIVERSUM OF VISUAL COMMUNICATION” which occurs in the area of time and space, and 
in a sense refer to the idea of The Dictionary of Drawing Signs, built around the concept of the spectrum of “all possible images 
(designs)” expressed as a form of a dichotomy between light and lack of light / whiteness and blackness, which is the general idea of 
the “Digital Database of Forms ....” (Wielgosz A. Słownik Znaków Rysunkowych / The Dictionary of Drawing Signs] – white / black 
scale – since 1978 ) 



	
	
 
 
Public spaces are the databases of forms and meanings which make up the text of a city / create the interface of a city / create a city. 
Public spaces, the interface between the city / the ‘in-between’ cities help to realize the need for communication and identification of 
urban / inter-urban / non-urban communities.  
 
DESIGNING PUBLIC SPACES IS A SOCIAL / PARTICIPATORY DISCOURSE; it is a design interpretation that takes place by 
means of the “interface” of the city through the use of public spaces. 
Designing public spaces can be understood as 
A. “design of public spaces” – designing and/or the process of designing public spaces 
B. “design in public spaces” understood as a design / product / object in public spaces (streetscapes, objects – street furniture, 
installations?) 
  
DESIGN – PROJECT NARRATIVE – TELLING THE STORY OF A PLANNED PROJECT IS THE ESSENCE OF DESIGN 
COMMUNICATION, ALTHOUGH A MIMETICAL CHARACTER IS NOT A NECESSARY CONDITION  
FOR A PROJECT. 
 
Project narrative can take the following forms:  
– an image, the classic technical drawing form; a clearly readable code, 
– an image, the form of an ideogram / model of a planned space, 
– an image, the form of a vision, design impression / artistic statement about a planned space, place, context, object (also, in the 
least  
   codified form of design statement, the time of realized utopia?) 
– an image, an extremely illusory approach to the appearance of a planned space (hyper-realistic visualizations), 
– the form of a digital program, with the help of which the design will be digitally generated (augmented reality, virtual reality, etc.), 
– other?, implementing a project without a design (“alla prima”) 
– for example, an architectural project in the form of a sound / music narrative. 
 



 
 
Designing is an expression of a particular “design attitude”, evidently resulting from an individual and social “experience” of space 
and time (“space-time”). Designing is a manifestation of curiosity, interest in the place for which the design, project narratives can 
be / are addressed / intended. 
DESIGNING is an expression of a philosophical attitude resulting from the designer's “EXPERIENCE,” and as a process “designing 
is one”, regardless of the subject of the narrative – bigger or smaller, more or less significant. 
Considering the unique “experience” of the designer and the nature of design work, the lack of the need for classifying forms of 
design seems to be an obvious truism. 
 
Teaching in the field of space design seems to consist of encouraging / inspiring to “GET TO KNOW / EXPERIENCE”  - time / space / 
architecture / places / cities in their natural spatial / social / existential context – “WHERE IS”. 
ARCHITECTURE is only “WHERE IS”, in a specific space / place, revealing its significance and value in a specific way; and if this 
goes beyond pure functionality, it becomes a metaphor of the time / space / context of the place – IT BECOMES ITSELF, the subject 
of a design statement and the reason for philosophical reflection.  
“DESIGNING IS ONE” – in a sense this is an obvious truism, which reflects the character of the design process. 
  
CONCLUSIONS 
PUBLIC SPACE IS AN INTERFACE OF THE CITY, AN INTERFACE OF PUBLIC SPACE ‘IN BETWEEN’ CITIES, AN 
INTERFACE WHICH FULFILS THE NEED FOR COMMUNICATION AND IDENTIFICATION.  
PUBLIC SPACE is an environment through which our social communication needs are realized:  
– the need for the identification of urban communities with urban space,  
– the need for the identification of ‘in between’ communities within ‘in between’ space. 
 
Designing public space is a process of interpreting public spaces with the participation of its users. 
Valuable, significant public spaces have a non-utility dimension and identify places, cities and spaces. 
Public spaces create the ethos of a city. 
Public spaces are metaphors of places, cities and spaces. 
THE VALUE AND SIGNIFICANCE OF PUBLIC SPACE IDENTIFIES THE VALUE AND SIGNIFICANCE  
OF THE COMMUNITY, TIME, PLACE, CITY, AND THE SPACE ‘IN BETWEEN’ CITIES. 
 



		
	
	
	
 
None of the possible project narratives, by their very nature, will ever become the realization of the designed space; although they 
may talk about it in various ways and may resemble it more or less closely, they will never be the final realisation of the design 
project. A project narrative / story about the planned space on the scale of 1:1 goes beyond the classic model / statement and 
remains in the experimental phase (augmented reality, digitally generated design, and digital data – e-cloud). 
 
Designing space by means of this space, creating architecture in the language of architecture at a specific time and place 
can be a real challenge for new tools and new technologies. 
 
Paraphrase of the quote by  Ryszard K. Przybylski AMU Poznan:   
“Conducting discourse on architecture by means of the forms of architecture, in the same language.” 
  
Direct “learning / experiencing” of time, places, cities, architecture, spatial contexts and distances  
is of paramount importance for designers and design. 
 
Reflections resulting from “being in a space”, from getting to know it directly, is the primary inspiration for design creation,  
and as such is an integral part of the design process, e.g. in architectural design. 
The conclusion from the conference “Common does not mean nobody’s”: no common space is nobody’s. 
Public Design is a Participatory Design realized / implemented by  
the community of urban space users / community of the users of the space ‘in between’ cities.  
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Projekt 004   

 - “PRZESTRZENIE PUBLICZNE  W MIEŚCIE / PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIĘDZY -  “IN BETWEEN” - MIASTAMI “ 
 - wcześniej “Przestrzenie publiczne poza  przestrzeniami publicznymi w mieście” 

Project 004  
“ PUBLIC SPACE IN THE CITY / PUBLIC SPACE – “ IN BETWEEN” -  THE CITIES”  

 - earlier “Public Space out of City’s Public Space” . 
 

ISBN: 978 83 65578 42 6 
 

Andrzej Wielgosz  /    
Architektura i Wzornictwo / Uniwersytet Artystyczny  w Poznaniu  / Poznań  2019 

Architecture and Design / University of Arts in Poznan / Poznan 2019  
 

Przedmowa / Preface  :  Ewa  Wójtowicz , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  
Tłumaczenia tekstów / translation  : Biuro tłumaczeń BLT,  Anna  Adamska , Elżbieta Frąckowiak ,  Andrzej Wielgosz. 

 
Wszystkie projekty są w trakcie realizacji  /  all projects are underway 

Projekty zrealizowane w ramach działalności statutowej Wydz. Architektury i wzornictwa UAP 


