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TYMCZASOWE PRZEKSZTAŁCENIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH

1. Wprowadzenie
Przestrzeń publiczna jest miejscem wspólnym, z którego korzystają różnorodni
użytkownicy. O sposobie jej funkcjonowania decydują w dużej mierze lokalizacja, forma,
założone przeznaczenie. Istotne jest także adaptowanie przestrzeni w zależności od
pojawiających się potrzeb, obserwowanie ciągłych przekształceń tych miejsc. Zmiany takie
mogą być nie tylko efektem przebudów tkanki miejsca, ale także rezultatem chwilowych
przekształceń na potrzeby użytkowników.
R. Oldenburg pisze o „trzecim miejscu”, neutralnej przestrzeni odpoczynku, w której
ludzie mogą spędzać czas wolny [6]. Każdy z użytkowników jest jednak niepowtarzalny
w sposobie korzystania z miejsc publicznych. Jedną z metod systematyzacji działań jednostki
jest więc segmentacja użytkowników ze względu na wiek. Najczęściej wyodrębniane są trzy
grupy wieku: 0-14, dzieci, 15-64, ludzie dorośli, 65 i więcej, ludzie starzy [10]. W oparciu
o tę segmentację i potrzeby pracy zastosowany został podział na dzieci, ludzi młodych (do
grupy tej zaliczani są studenci), ludzie dorośli oraz ludzie starsi. Ze względu na specyfikę
pracy i spędzania wolnego czasu konieczne był wyróżnienie studentów. Zastosowany podział
pozwala na określenie grup, które w zróżnicowany sposób korzystają z „trzeciego miejsca”.
Kształtowanie miejsc publicznych tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w sposób
heterogeniczny i adaptowalny, pozwala na skierowanie ich do więcej niż jednej grupy
odbiorców. W ramach jednego miejsca możliwe jest stworzenie potencjału dla wielu funkcji,
będących odpowiedzią na różne potrzeby. J. Habraken zaproponował strategię projektową
„Open Building”, według której konieczne jest stosowanie nowych narzędzi w architekturze,
które wspomagałyby zmienność [4]. Projektowanie nie jest tutaj procesem skończonym, ale
uwzględniającym ciągłe zmiany i współtworzenie miejsca przez rozliczne osoby.
Zaobserwowanie w jaki sposób różne grupy wykorzystują dane przestrzenie, pozwala
określić ich sposoby działania w miejscach publicznych i możliwości tworzenia wspólnego
„trzeciego miejsca”, tak aby nie było ono skończone i w pełni zdefiniowane, ale pozostawiało
potencjał adaptacyjny.
1

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury/ ul. Bolesława Prusa 53/55 50-317 Wrocław, e-mail:
lea.kazanecka-olejnik@pwr.edu.pl

89

L. Kazanecka-Olejnik

Możliwe jest wyróżnienie następujących narzędzi adaptacyjnych w przestrzeniach
publicznych rozrywki: czasowe zaadaptowanie przestrzeni, tworzenie przestrzeni
przeznaczonej do wielokrotnej adaptacji, tworzenie przekształcalnych elementów przestrzeni,
tworzenie przekształcalnych elementów architektury, tworzenie mobilnych obiektów,
poszukujących przestrzeni. Każde z tych działań może stać się potencjałem do uzyskania
zmiennych relacji z użytkownikami.

2. Przestrzeń zaadaptowana czasowo
Ze względu na potrzebę zaistnienia określonej funkcji przestrzenie publiczne są często
czasowo adaptowane. Miejsce, które zazwyczaj wykorzystywane jest w określony sposób
ulega przemianie. Może ona przybierać formę interwencji przestrzennych lub społecznych,
festiwali, parad, pielgrzymek, protestów. Jednym z bardziej spektakularnych działań tego
typu jest wydarzenie Burning Man [2]. Podczas niego na kilka dni pustynia w Nevadzie
przeobrażana jest w miejsce spotkania kilkudziesięciu tysięcy ludzi. W tym czasie powstają
czasowe przestrzenie noclegowe, a także instalacje artystyczne. Adaptacja miejsca może się
odbywać tak jak w tym przypadku z wykorzystaniem dodatkowej infrastruktury lub, tak jak
w przypadku protestów, bez niej.

Rys. 1. Użytkownicy w parkach tymczasowych Park(ing) Day
Fig 1. Users of temporary parks at Park(ing) Day
Źródło: http://inhabitat.com/parking-day-2014-the-most-amazing-pop-up-parks-from-san-franciscoand-beyond/, 17.03.2017

Inicjatywa Park(ing) Day (Rys. 1]) to interwencje społeczne, zmieniające fragment
zastanej przestrzeń w mały park miejski. Zaczęło się od San Francisc w 2005 roku. Fragment
parkingu odgrodzono od jezdni, wyłożono trawą, postawiono drzewo i dwie ławki. Miejsce
dla samochodu zamieniono na miejsce dla przechodnia. Od tego czasu liczba interwencji
wzrosła do ponad 1000. Każdy z parków jest inny, zależny od lokalnych potrzeb, twórców
i użytkowników. Podczas minionych wydarzeń dzieci korzystały z tymczasowych gier
miejskich, warsztatów dla szkół, huśtawek, małego zoo. Ludzie młodzi i dorośli brali udział
w piknikach, zajęciach fizycznych, koncertach czy też korzystali z biblioteki miejskiej. Osoby
starsze mogły usiąść na chwilę na różnych formach ławek, leżaków, ale także chętnie grali
między innymi w ping-ponga [13]. Interwencje nie były dedykowane konkretnym grupom,
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jednak oferta funkcjonalna interwencji uwzględniała potrzeby różnych grup wiekowym.
Pozwoliło to na utworzenie chwilowych miejsc, będących częścią jednej inicjatywy,
pozostając niejednorodne i dopasowane do potrzeb przechodniów.

3. Przestrzeń przeznaczona do wielokrotnej adaptacji
Odpowiedzią na zmienne potrzeby funkcjonalne są przestrzenie dedykowane wielokrotnej
adaptacji. Są one projektowane tak, aby pozostawić możliwość różnorodnego wykorzystania
na chwilowe potrzeby. Najczęściej takimi miejscami są rynki, place, parki. Duże, otwarte
przestrzenie pozwalają na swobodne kształtowanie miejsca na potrzeby koncertów, parad,
targów i wielu innych.

Rys. 2. Scena tymczasowa powstała na potrzeby koncertu Davida Gilmoura
Fig. 2. Temporary stage created for David Gilmour concert
Źródło: http://www.wroclaw.pl/esk-2016-wroclaw/david-gilmour-we-wroclawiu, 17.03.2017

Plac Wolności we Wrocławiu (Rys. 2) jest jedną z przestrzeni miejskich przeznaczonych
do wielokrotnej adaptacji. Powstał w 1807 na terenach dawnych murów miejskich [1].
Początkowo służył jako plac defilad, ćwiczeń i miejsce uroczystości. Od lat sześćdziesiątych
odbywały się tam kiermasze, targowiska, koncerty. Jego wymiary i położenie sprawiały, że
był chętnie wykorzystywany na tego typu wydarzenia. Dopiero na początku XXI wieku
nadano mu główną funkcję, zaadaptowano go na skatepark i tym samym przeznaczono do
użytkowania przez dzieci i ludzi młodych. Wówczas o przeznaczeniu placu dla wybranej
grupy decydowały urządzenia na nim zlokalizowane.
Współcześnie Plac Wolności jest otwartą przestrzenią, poddawaną różnorodnym
adaptacjom. W 2016 odbyło się tam jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń, koncert
Davida Gilmoura. Obszar został w tym czasie wyposażony w scenę tymczasową, zaplecze
sanitarne, liczne namioty usługowe. Przestrzeń zamknięto i wydzielono poprzez strefy
kontrolowanych barier. Zmianie uległa nie tylko funkcja, ale także relacje komunikacyjne
z otoczeniem, sposób postrzegania tego miejsca. Na placu odbywają się także parady, święta
wojskowe, pokazywane są tymczasowe instalacje. W tego typu otwartych przestrzeniach
określenie użytkowników możliwe jest nie poprzez ich działania, ale program wydarzeń
dedykowanych. Są to często działania o dużej skali, łączące w sobie wiele grup społecznych.
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4. Przekształcalne elementy przestrzeni
Przestrzeń może być wyposażona w zmienne, mobilne elementy, które pozostają
związane z danym miejscem. Mogą to być między innymi przekształcalne mosty, mała
architektura, ukryte przejścia, wykorzystywane jedynie czasowo. Zmienne elementy decydują
o dopasowaniu się do różnorodnych użytkowników zależnie od ich wieku, potrzeb
funkcjonalnych.

Rys. 3. Zmienne siedzenia POP-UP w Lombok
Fig. 3. Changeable seats POP-UP in Lombok
Źródło: http://www.rogiermartens.nl/pop-up/, 17.03.2017

Taką przestrzenią jest plac w Lombok, Utrechcie (Rys. 3), który wyposażony jest w meble
miejskie POP-UP [7]. Są to turkusowe siedziska na podnośnikach hydraulicznych chowane
w posadzce. Kiedy potrzebna jest płaska powierzchnia placu, ławki są ukryte, a dzieci mogą
korzystać z przestrzeni jako miejsca do jazdy na rowerze. Kiedy dorośli chcą usiąść, dzieci
bawią się dźwigniami, aby wysunąć płyty z posadzki. W ten sposób przestrzeń staje się
zależna bezpośrednio od użytkownika.

Rys. 4. Instalacja dla Muzeumquartier
Fig. 4. Instalation for Museaumquartier
Źródło: http://design-milk.com/enzo-outdoor-furniture/enzo-furniture-2/,
http://www.ppag.at/projects/enzis-moblierung/, dostęp 17.03.2017

Museumsquartier w Austrii (Rys. 4) wykorzystuje przenośne elementy wystroju do
przekształcania przestrzeni swojego wewnętrznego podwórka. Plastikowe elementy
o kształcie litery C występują w różnych kolorach i możliwe jest ułożenie z nich dowolnych
form. Tworzone są zespoły ławek, tuneli, leżaków, ale także wybiegi, zimowe lodowiska,
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łódki, a nawet budynki [3]. Szerokie możliwości pozwalają zaobserwować różnice
w użytkowaniu przez wybrane grupy wiekowe na kilku płaszczyznach. Elementy ustawiane
w zespoły ławek wykorzystywane są przez osoby starsze jako miejsca do siedzenia, a przez
osoby młodsze także jako miejsca do leżenia. Dla dzieci są one rodzajem placu zabaw,
służącym do wspinania się, przeskakiwania. Kiedy elementy wykorzystywane są do
budowania bardziej złożonych struktur, o sposobie ich modyfikowania decydują czasowe
wydarzenia. O powstaniu lodowiska decyduje nadejście chłodnych dni, o utworzeniu
wybiegu, organizacja pokazu. W ten sposób jednocześnie o działaniu przestrzeni publicznej
decydują użytkownicy i program wydarzeń, dedykowany różnym grupom odbiorców.
Instalacja staje się charakterystycznym elementem przestrzeni, oferującym narzędzia do
indywidualizacji przestrzeni wspólnej przez użytkowników lub organizatorów wydarzeń.

5. Przekształcalne elementy architektury
Cedric Price jest autorem koncepcji The Fun Palace, miejsca zależnego od chwilowych
potrzeb użytkownika [9]. Wykorzystując możliwości technologiczne, oparta na siatce
struktura miała za zadanie ulegać nieustającym przekształceniom, konstruowaniu
i dekonstruowaniu. Użytkownikom zaoferowano zestaw modułowych, mobilnych narzędzi:
ścian, platform, podłóg, schodów, sufitów. Przy ich użyciu możliwe było zbudowanie
dowolnej przestrzeni rozrywki i rozłożenie jej po zakończeniu działania. Zaproponowany
sposób myślenia o obiekcie, jako o przestrzeni, w której możliwość bezustannej adaptacji jest
podstawą projektową, staje się coraz bardziej aktualny. Przekształcalne obiekty, nawiązujące
do tej idei, pozwalają zaobserwować jak różni użytkownicy, wykorzystują zaoferowane im
narzędzia.

Rys. 5. Etapy przekształceń Prada Transformer
Fig. 5. Stages of modification of Prada Transformer
Źródło: http://prada-transformer.com/, 17.03.2017

Prada Transformer (Rys. 5) to obiekt tymczasowy, który przeszedł przez cztery etapy
przeobrażeń w 2009 roku [11]. Był to obiekt o formie czworościanu, którego boki miały
kształt koła, krzyża, kwadratu, sześcioboku. Każdy z nich odpowiadał innej funkcji, której był
dedykowany. Kształt, będący podstawą obiektu decydował o jego tymczasowej funkcji.
Pierwsza odbyła się w nim wystawa na planie sześciokąta, pokazująca dwie kolekcje, Miuccia
Prady i prac studenckich. Następnie obiekt został obrócony przez dźwigi do podstawy
prostokąta, aby wyświetlano w nim filmy. Kolejny obrót tworzył przestrzeń wystawową na

93

L. Kazanecka-Olejnik

planie krzyża. Ostatnia forma, o podstawie koła, dedykowana była aktywności studenckiej,
prezentacji ich prac i pomysłów.
Zaadaptowany czasowo fragment miasta stał się zależny od świata mody. Autorami
wydarzeń byli twórcy i młodzi studenci. Miejsce przekształcono tak, aby dopasować je do ich
potrzeb. Przestrzeń stała się unikatowa i spektakularna, zadecydowała o charakterze
zastanego fragmentu miasta. Obracana bryła była wydarzeniem samym w sobie,
pozwalającym na autoreklamę i wyróżnienie się, którego potrzebują młodzi twórcy i artyści,
promujący swoją działalność.

Rys. 6. Zdjęcia z wydarzeń, odbywających się w podium w Rotterdamie
Fig. 6. Photographs of events appearing in podium in Rotterdam
Źródło: http://www.publicspace.org/en/works/f042-urban-activators-theater-podium-bruggrotekerkplein, http://www.stadspodium-rotterdam.nl/, 17.03.2017

Podium teatralne w Rotterdamie (Rys. 6) to obiekt aktywizujący lokalną społeczność [8].
Aby wypełnić zapomnianą pustkę w centrum miasta wybudowano prostą strukturę,
domykającą istniejący plac. Scena zlokalizowana jest pomiędzy nim, a wodą, pozostawiając
możliwość interakcji z oboma przestrzeniami. Poprzez przesuwne, białe kurtyny po dwóch
stronach bryły możliwe jest kontrolowanie relacji przestrzennych i utworzenie
funkcjonalnego tła dla aktywności społecznych.
Podium charakteryzuje się delikatnością, subtelnością. Jest jedynie potencjałem do
działania, dlatego też stara się nie rywalizować z przestrzenią, a jedynie uzupełniać ją
i wspierać użytkowników. W programie wydarzeń, odbywających się na scenie obecne są
działania dedykowane różnym grupom wiekowym [14]. Odbyły się tam warsztaty taneczne
oraz zabawy dla dzieci. Pojawiło się wtedy dodatkowe wyposażenie placu, dmuchane baseny
i zjeżdżalnie, atrakcje dedykowane najmłodszym. Podczas zajęć fizycznych dla osób młodych
i dorosłych wykorzystano jedynie wnętrze obiektu, osłaniając je kotarami. W programie
pojawiły się także wydarzenia, aktywizujące osoby starsze, dla grupy „55+”. Podczas zajęć
tanecznych rozłożono rozwijany parkiet, a podczas zajęć z boksu wykorzystano istniejącą
infrastrukturę. W obiekcie odbywają się także wydarzenia niededykowane określonym
grupom, jak koncerty, pikniki. Na placu pojawiają się wtedy krzesła, stoliki, z których chętnie
korzystają osoby starsze, czy też rozwijany trawnik, na którym przesiadują osoby młodsze,
dzieci. Podium teatralne jest jedynie podstawą, na której budowane są wspólne wydarzenia,
relacje społeczne i lokalna aktywizacja. Dopasowuje się do różnych grup wiekowych
i jednocześnie ich nie ogranicza.
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6. Obiekty mobilne, poszukujące przestrzeni
W odpowiedzi na zmienne potrzeby funkcjonalne powstają mobilne obiekty tymczasowe.
Dzięki temu jedna struktura może być wykorzystywana wielokrotnie, w różnych miejscach,
konfiguracjach i dla różnych funkcji.

Rys. 7. Instalacja Spacebuster
Fig. 7. Spacebuster installation
Źródło: http://raumlabor.net/spacebuster/, 17.03.2017

Instalacja Spacebuster (Rys. 7) to struktura poszukująca miejsc Nowego Jorku, które
można chwilowo zaadaptować [3]. Nadmuchiwany obiekt przewożony był w samochodzie.
Przez drzwi pasażera wchodziło się do wnętrza przezroczystej bańki, pozwalającej na stałą
interakcję pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem. Instalacja kontrastuje z przestrzenią,
jednocześnie dopasowując się do potrzeb znalezionego miejsca. Kontrola ilości powietrza
pozwala jej wcisnąć się w ciasną przestrzeń, a zmienne wyposażenie wprowadzić dowolną
aktywność.
Podróżująca przestrzeń była miejscem dziewięciu różnych wydarzeń poprowadzonych
we współpracy z organizacjami charytatywnymi, artystycznymi. Od nich zależny był program
i miejsce działania instalacji. Wnętrze adaptowano pod wernisaż, wspólną kolację, wykłady,
wyświetlanie filmów, sesję projektową dla studentów. Poszukiwanie przestrzeni dla
aktywizacji i działań twórczych nie definiowało dedykowanej grupy wiekowej odbiorców.
W dokumentacji fotograficznej zauważalne jest jednak, że z oferty korzystały głównie osoby
młode i dorosłe [15]. Część wydarzeń dedykowana była twórczości studentów, a późne
godziny działań i wyświetlanych filmów ograniczały uczestniczenie dzieci
w przedsięwzięciu. Twórcy starali się jednak nie ograniczać użytkowników, przez
wykorzystanie taniej, mobilnej konstrukcji, chcieli pozbawić strukturę autorytarności, którą
widzieli w architekturze. Każdy przechodzień stawał się częścią miejskiego spektaklu,
pozostając widocznym w wydzielonej strukturze.
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Rys. 8. Instalacja Smirnoff
Fig. 8. Smirnoff’s installation
Źródło: http://hortondesign.co.uk/projects/smirnoff-cube-inflate/, 13.03.2017

Architektura tymczasowa posłużyła do budowania wizerunku firmy Smirnoff [5].
Przestrzeń imprezowa dla 300 osób (Rys. 8) powstała z nałożenia nadmuchiwanej kostki na
aluminiową konstrukcję. We wnętrzu znajduje się miejsca do tańczenia oraz dla didżeja
i baru. Obiekt wykorzystywano przy promocji towarzyszącej festiwalom. Jest reklamą firmy,
jej zadaniem jest wyróżnienie się w przestrzeni i oferowanie miejsca imprez, towarzyszących
głównym wydarzeniom. Przestrzeń dedykowana jest młodym ludziom, którzy przybywają na
festiwal także po to, aby uczestniczyć w zabawach, a nie jedynie na koncerty. O grupie
docelowej nie decyduje w tym wypadku jedynie użyta forma, ale także kontekst wydarzeń
i infrastruktury towarzyszącej. Adaptacja przestrzeni na potrzeby młodych uczestników
następuje poprzez kompleksowe rozwiązanie przestrzenne i ofertę programową festiwalu.

Rys. 9. Zdjęcia z Water Cathedral
Fig. 9. Photographs from Water Cathedral
Źródło: http://www.archdaily.com/203833/video-water-cathedral-gun-architects, 17.03.2017

Water Cathedral (Rys. 9) to projekt tymczasowej instalacji, towarzyszącej działaniom
Young Architects Program w Santiago [5]. Na konstrukcji szkieletowej rozpięto siatkę lin
z zawieszonymi na nich stożkami. Dzięki temu powstała instalacja, przypominająca nawy
pełne stalaktytów. Zawieszone elementy zbierały deszczówkę, która kropiła do wnętrza
w zróżnicowanym tempie. Ponadto instalację wyposażono w miejsca do siedzenia, oparcia
się, ponownego zbierania wody, w formie betonowych „stalagmitów”.
Użytkownikom zaoferowano szerokie przestrzenie, chroniące przed słońcem oraz
możliwość interakcji z wodą. Dokumentacja fotograficzna wydarzeń pozwala wyróżnić
rozliczne sposoby wykorzystania przestrzeni i reagowania na obecność wody [3]. Osoby
dorosłe i starsze z chęcią obserwowały instalację, przechadzały się pomiędzy kroplami wody,
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korzystały z miejsca do siedzenia i ochłody. Zupełnie inny potencjał przestrzeń miała dla
dzieci. Skakały po betonowych stalaktytach, łapały wodę i ochlapywały się nią, biegały po
kałużach. Obiekt skierowany jest do wielu użytkowników pozwala im jednak na dowolne
interakcje zależne od indywidualnych preferencji. Poprzez zastosowanie wyjątkowej formy
i różnorodnych relacji przestrzennych pojawiła się możliwość zaobserwowania interakcji
zależnych także od wieku użytkowników.

Rys. 10. Zdjęcia instalacji w Aarhus
Fig. 10. Photographs of installation in Aarhus
Źródło: Zdjęcie własne

Pojawiają się także struktury tymczasowe, które różne grupy wiekowe wykorzystują
w sposób jednorodny. L. Erlich zaprojektował iluzoryczną instalację, Batiment (Rys. 10),
której zadaniem było wprowadzenie rozrywki przez złudzenie zaniku grawitacji [7]. Na
poziomie posadzki umieszczona została imitacja elewacji kamienicy, a nad nią zawieszono
lustro, odbijające elewację tak, aby obserwatorom wydawało się, że odbicie jest obrazem
rzeczywistym, stojącego w tym miejscu budynku. Uczestnicy zaprojektowanego spektaklu, to
osoby, które poprzez poruszanie się po elewacji na posadzce, współtworzą przedstawienie,
obserwowane przez pozostałych użytkowników, w lustrze.
Podczas wystawiania instalacji w Aarhus, korzystały z niej różne grupy wiekowe.
Przedstawienie tworzyły zarówno dzieci jak i osoby starsze. Angażowali się oni w jednakowy
sposób we współtworzenie niezapomnianych instalacji. Zespół starszych mężczyzn przebrał
się za super bohaterów, którzy latali wokół elewacji, a zespół dzieci wylegiwał się na
poziomej kamienicy. Przez chwilę miejsce rozrywki stało się jednakie dla różnych grup
społecznych.
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7. Wnioski
Współczesne technologie, serwisy społecznościowe, a także dokumentacje i programy
wydarzeń stają się niepowtarzalnym źródłem informacji o społeczeństwie. Jest to niezwykła
zmiana w możliwościach dokumentowania i badania zachodzących procesów, jak niegdyś
fotografia i film. Dostępne materiały pozwalają nie tylko przeanalizować zamierzenia
projektowe autorów danej przestrzeni, ale także działania, które mają w niej miejsce oraz
zobaczyć to, co jest najważniejsze dla odbiorców, czyli wybory, których dokonują
użytkownicy przy publikacji materiałów.
Działania różnorodnych grup wiekowych w danych przestrzeniach publicznych pozwoliły
na wstępne zobrazowanie ogólnych tendencji w tych aktywnościach. Dzieci poszukiwały
możliwości zabawy, traktując często miejsce jako plac zabaw. Osoby młode brały udział
w wydarzeniach im dedykowanych, na przykład związanych z działalnością studencką, ale
także swobodnie korzystały z możliwości ingerowania w zastane struktury. Ludzie dorośli
także widoczni byli w programowo dostosowanych do nich wydarzeniach, jednak
wyróżnienie ich działań własnych było znacznie trudniejsze. Osoby starsze dużo częściej
obserwowały działania innych, być może poszukując możliwości przebywania
w społeczności. Głównym wyznacznikiem, dzięki któremu można było określić grupę
wiekową użytkowników, były jednak programy wydarzeń. W ten sposób to organizatorzy
chwilowych przekształceń przestrzeni stawali się czynnikami decydującymi o charakterze
miejsca i grupie docelowej.
Przedstawione inicjatywy pokazują nie tylko jak ludzie wykorzystują daną przestrzeń
publiczną, ale także jak mogą w niej koegzystować. Podążając za ideą formy otwartej Oskara
Hansena, pożądane jest takie projektowanie, aby użytkownik stał się współtwórcą miejsca.
Jest to możliwe w przestrzeniach rozrywki poprzez tworzenie struktur, które są jedynie tłem
dla aktywności społecznej, zaoferowanie narzędzi do działań własnych użytkowników lub
oferowanie obiektów poszukujących takiej potrzeby. Projekty tego typu mogą prowadzić nie
tylko do lepszego dopasowania do rzeczywistych potrzeb jednostek, ale także do inkluzji
społecznej poprzez tworzenie „trzeciego miejsca” dla szerszej grupy odbiorców.

Tymczasowe przekształcenia przestrzeni publicznych
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TYMCZASOWE PRZEKSZTAŁCENIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH
Streszczenie
Przestrzeń ulega ciągłym przeobrażeniom. Jej zmiany mogą wynikać z dokonywanych
przebudów, ale mogą być także rezultatem pojawiających się chwilowo wydarzeń.
Nieustanne procesy przemian można zaobserwować podczas tymczasowych adaptacji
przestrzeni publicznych na cele kulturalno-rozrywkowe, dedykowane różnym grupom
docelowym. Głównym tematem badań są obserwowalne przemiany, w ramach jednego
miejsca, które są wynikiem chwilowego adaptowania na potrzeby określonej grupy.
Celem pracy jest określenie rodzajów, sposobów, zadań i skali tymczasowych
przekształceń przestrzeni publicznych, ich wpływu na otoczenie, relacji z istniejącą
przestrzenią. Zastosowana metoda badań to studium przypadku. Obserwacja wybranych
przestrzeni, analiza programów, odbywających się w nich wydarzeń oraz analiza źródeł
i materiałów graficznych, pozwala na opisanie, zachodzących procesów.
Przekształcenia są nieuniknioną częścią struktury krajobrazu. Potrzeby mieszkańców są
niejednorodne, co skutkuje społecznym i urbanistycznym dążeniem do tworzenia miejsca
o potencjale do adaptacji. Praca pozwala na wyznaczenie podstawowych kierunków działań
i sposobów tworzenia przestrzeni publicznych odpowiednich dla rozlicznych wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych. Referat opisuje zaobserwowane sposoby uzyskiwania przestrzeni
łatwych do adaptacji i ich znaczenie dla funkcjonalności miejsca, a także określa główne
kierunki dalszych badań nad przekształcalnością w przestrzeni.

TEMPORARY ADAPTATIONS IN PUBLIC SPACES
Summary
Space undergoes constant changes. It can be a result of remodelling but also a result of
occurring events. Persistent variations process can be observed during temporary adaptations
in public spaces that appear due to cultural necessity created for multiple kinds of users. Main
subject of the research are visible changes at chosen place that are a result of adaptation for
defined group.
The goal of this work is to determine types, ways, tasks and scale of temporary changes in
public spaces, their influence on the surrounding and relation with existing space. Method of
analysis is a study of an example. Observation of selected areas, analysis of events programs
and analysis of references and graphic materials, allow creating a description of appearing
process.
Change is an inevitable aspect of a structure of a landscape. Needs of users are unequal,
what results in social and urban pursuance of potential for adaptation. Work allows to
distinguish basic ways of creating public space that is appropriate for multiple cultural and
entertainment events. As a result, work shows ways of creating a space that is adaptable and
its meaning for a place. The work also defines paths for future research on space
transformation.

