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Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone
są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów
z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak:
kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów
problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziaływania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrównoważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy
Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu
przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów,
oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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Streszczenie: W latach 90. XX wieku dostrzeżono znaczenie czynnika kulturowego w rewitalizacji, kreującego nową tożsamość miejsca i budującego jego wizerunek. Powszechne stało
się zjawisko „upiększania” miast, które polega na inwestowaniu w tkankę architektoniczną,
elementy małej architektury, zieleń publiczną czy sztukę publiczną, a artyści stali się grupą,
która w procesach rewitalizacji uszlachetnia przestrzeń. Celem artykułu była analiza i ocena
wpływu podejmowania działań artystycznych podczas realizacji procesów rewitalizacji na
przykładzie poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Autorzy przeanalizowali elementy estetyzacji artystycznej na wskazanym obszarze oraz – przy użyciu techniki kwestionariusza ankietowego
– zbadali postrzeganie społeczne skutków zastosowania tejże estetyzacji w kontekście procesów rewitalizacji Jeżyc. Podstawowy wniosek płynący z podjętych analiz to potwierdzenie
możliwości skutecznego wspierania społeczno-ekonomicznych przemian miejskich w drodze
działań artystycznych.
Słowa kluczowe: miasto, rewitalizacja, estetyzacja artystyczna, Poznań, Jeżyce.
Summary: In the 90’s of the twentieth century there was recognized the importance of the
cultural factor in the revitalization as a way of creating a new identity of the place and building
the image of the city. “Beautifying” cities became a widespread phenomenon, which means
investing in the fabric of architectural, landscaping elements, green public or public art and
artists became a group that ennobles space. The aim of the paper was to analyze and evaluate
the impact of taking artistic activities during the implementation process of revitalization on
the example of Poznań city district called Jeżyce. The authors analyzed the elements of artistic
aesthetization in the prescribed area and also − using a technique of questionnaire − examined
the social perception of aesthetisation impact in the context of the revitalization processes in
Jeżyce. The basic conclusion from the analysis is confirmation of the possibility of effective
support for socio-economic transformation through urban artistic activities.
Keywords: city, revitalization, artistic aesthetization, Poznań, Jeżyce.
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Krajobraz bez obrazu, obraża obraz kraju
J. Rylke

1. Wstęp
Praca nad upiększaniem przestrzeni publicznej jest integralną częścią działań rewitalizacyjnych, które skupiają się na zmianie funkcji fragmentu miasta poprzez
poprawę sytuacji gospodarczej, społecznej i regenerację zniszczonych obszarów.
Elementy estetyzacji artystycznej powinny uczynić te zdegradowane okolice ładniejszymi, przyciągającymi uwagę, przez co w efekcie staną się one interesujące
dla dotychczasowych i potencjalnych mieszkańców, a w dalszej perspektywie – dla
inwestorów, przedsiębiorców. Estetyzacja artystyczna może być jednym z nośników
przemian katalizujących procesy naprawcze, dynamizujących je poprzez przebudowę warstwy wizualno-wizerunkowej. W artykule podniesiono tę istotną kwestię
jako jedną z możliwości świadomego podwyższania skuteczności współczesnych
programów rewitalizacji miast.
Głównym celem artykułu była analiza i ocena wpływu podejmowania działań
artystycznych podczas realizacji procesów rewitalizacji na przykładzie poznańskiej
dzielnicy Jeżyce. Autorzy przeanalizowali elementy estetyzacji artystycznej na wskazanym obszarze oraz – przy użyciu techniki kwestionariusza ankietowego – zbadali
postrzeganie społeczne skutków zastosowania tejże estetyzacji w kontekście procesów
rewitalizacji Jeżyc. Wśród celów szczegółowych należy także wskazać uporządkowanie wiedzy na temat dostępnych form estetyzacji artystycznej obszarów miejskich oraz
analizę dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie w miastach Polski i świata, co
było możliwe dzięki studiom literaturowym oraz badaniom innych źródeł.

2. Estetyzacja artystyczna w miastach: koncepcje, wzorce, formy
W miastach zwykle można odnaleźć takie obszary, które wyróżniając się na tle
innych bogactwem wartości architektonicznych, społecznych i kulturowych, są
przedmiotem szczególnego zainteresowania władz, mieszkańców oraz przyjezdnych. Przestrzeń publiczna „przez sposób urządzenia oraz lokalizację w strukturze
urbanistycznej jest przeznaczona na potrzeby realizacji bezpośrednich kontaktów
pomiędzy uczestnikami życia społecznego oraz inne potrzeby społeczne korzystających z niego zbiorowości” [Lorens 2010]. Prace rewitalizacyjne podnoszą jakość
przestrzeni publicznej, a główne cele takich działań zapisane są w strategiach rozwojowych, programach lokalnych, w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego. Istotnym czynnikiem, którego znaczenie nasila się od lat 90. XX w.,
jest uwzględnianie rewitalizacji w programach dziedzictwa kulturowego, będącego
podstawowym nośnikiem zachowującym formę miejsca. Powstają przestrzenie narracyjne, które interpretują i reprezentują dziedzictwo historyczne [Stangel 2008].
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Estetyzacja przestrzeni publicznej jest przejawem działań rewitalizacyjnych.
Według W. Welscha aktualnie można zauważyć zjawisko estetyzacji globalnej, którą tłumaczy się jako „działanie na powierzchni rzeczy i [która] oznacza powszechne
wyposażenie rzeczywistości w elementy estetyczne” [Zawadzka 2007]. Inwestuje
się w „upiększanie” miast – tkanki architektonicznej, elementy małej architektury
miejskiej, zieleni publicznej oraz podejmuje się różne zabiegi czyniące przedmioty użytku codziennego funkcjonalnymi, ale również wartościowymi pod względem
estetycznym.
Piękno, ład to oczekiwane i pożądane cechy przestrzeni miejskiej. Wartości tych
poszukuje m.in. architektura, mała architektura, sztuka publiczna czy iluminacje
świetlne. „Mówi się, że piękno jest w oku patrzącego; reprezentuje ono estetyczne
i ekspresyjne strumienie każdego subiektywnego ja. To niekoniecznie znaczy, że
piękno jest tylko subiektywne lub idiosynkratyczne, lecz jedynie tyle, że jest osądem
dokonywanym przez każdy podmiot. Piękno (częściowo) jest w »ja« patrzącego”
[Porębska 2010].
Wzorcowym przykładem procesu rewitalizacji i estetyzacji, w której siłą napędową była sztuka i kultura, jest miasto Gateshead w północno-wschodniej Anglii.
Dawne centrum przemysłowe, zlokalizowane nad rzeką Thyne, sformułowało swoją
strategię rozwojową w 1980 roku, wdrażając w życie projekt Art in Public Places
Programme. Współpracował przy nim sektor publiczny, prywatny oraz artyści, którzy byli autorami serii rzeźb umieszczanych w otwartej przestrzeni, nawiązujących
do dawnego, przemysłowego charakteru miasta. Po zorganizowaniu wielu spotkań
integracyjnych, edukacyjnych i osiągnięciu dużych sukcesów w latach 90. XX w.
powstały obiekty użyteczności publicznej promujące sztukę i kulturę. Cennymi
przejawami estetyzacji artystycznej w Gateshead są: rzeźba „Angel of the North”,
most pieszo-rowerowy Millennium Bridge, obiekty Baltic Art Gallery oraz Sage
Centre for Music and Performing Arts. Dzieła znanych artystów i architektów przyciągnęły inwestycje biznesowe, mieszkaniowe oraz przyczyniły się do osiedlania się
w mieście bogatszych przedstawicieli klasy średniej [Olszewski 2010].
Kolejne znane przykłady, w których następował proces zamiany zdegradowanych, często przemysłowych części miasta na obszary aktywne kulturowo, to: galeria Lowry’ego w Manchesterze, Rooseum w Malmö, Centrum Sztuki Współczesnej
„Le Magasin” w Grenoble, Centro Andaluz de Arte Contemporaneo w Sewilli, Museum für Gegenwart w Berlinie, Muzeum Küppersmühle w Duisburgu, Muzeum Powstania Warszawskiego czy kompleks Albert Dock w Liverpoolu [Juśkowiak 2015].
Przestrzeń publiczna dla artysty spełnia często funkcję galerii, w której odwiedzający mają szansę poznać różne formy sztuki publicznej. Na „wystawie” eksponatami są nie tylko budynki, lecz również murale, rzeźby czy instalacje artystyczne
[Bryła 2015]. Z perspektywy wieków można zauważyć, jak kierunek sztuki rzeźbiarskiej przekształcał się z podporządkowanego formom architektonicznym w instalacje, „interwencje” w przestrzeni miejskiej czy dzieła site-specific, łączone z elementami krajobrazu, mające podłoże land-artowe. Monumentalne rzeźby z lat 60.
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i 70. XX w. stały się konkurencją pod względem skali dla architektury oraz refleksją
artystów. Sztuka publiczna powoduje zacieranie się granic między tkanką architektoniczną a artystycznymi działaniami w przestrzeni [Bizior-Dombrowska 2013].
Street art to powszechne rozwiązanie stosowane w procesach estetyzacji. Często
stanowi odbicie dla aspektu polityki, rynku, mediów i prawa – oddaje obraz współczesności i jej złożoność. Sztuka ulicy jest „językiem miasta”, jednym ze sposobów
wyrażania ekspresji i komunikatem od artysty, który przeważnie ukazywany jest
w sposób nielegalny i buntowniczy, jako sprzeciwiający się aktualnej sytuacji [Duchowski, Sekuła (red.) 2011]. Street art to szerokie pojęcie, które jest bogate w formy przekazu, wykorzystywane narzędzia, przesłania czy ideologie [Bailey, Miles,
Stark 2004; Harvey 2006; Cardno 2007; Marschall 2008; Borghini i in. 2010]. Artyści mają szansę ukazać swą twórczość w postaci graffiti, murali, szablonów, tagów
lub tzw. vlepek. Rozkwit graffiti przypada na przełom lat 60. i 70. XX w. Od tamtej
pory graffiti stało się trwałym elementem miast, tłem kreującym atmosferę miejską
[Droney 2010; McAuliffe 2010; Riggle 2010; Henke 2015].
Przestrzeń publiczna łączy się w sposób nierozerwalny ze street artem. Miasto
jest płótnem, a jego kreacja ma pewną gwarancję bycia zauważalną dla mieszkańców i skłaniającą do refleksji. Najbardziej wyrazista i efektowna jest wielkoformatowa grafika – mural. Wykorzystywanym obszarem są ściany szczytowe budynków
i kamienic, niezagospodarowane powierzchnie lub gładkie mury. Powstają za zgodą
władz miejskich lub w sposób nielegalny na niedostępnych ścianach kamienic. Murale stały się istotnym elementem w projektach rewitalizacyjnych oraz szansą na
ożywienie szarych fragmentów miast. Innowacyjność autorów jest zaskakująca –
we wrześniu 2015 roku, dzięki akcji „Centrum Warte Poznania”, przy finansowym
wsparciu miasta, powstał trójwymiarowy mural, który zdobi szczytową, mało estetyczną ścianę jednej z kamienic w poznańskiej dzielnicy Śródka [TVN24]. Murale,
będąc integralną częścią budynku, mogą odgrywać, przez kompozycje tematyczne,
abstrakcyjne czy komiksowe, rolę dekoracyjną o dużej wartości artystycznej lub
reklamową [Fundacja Andrzeja Wróblewskiego 2012]. Do najbardziej znanych polskich grup artystycznych, których murale znajdują się w wielu europejskich krajach,
zalicza się Grupę Twożywo. Grupa ta tworzy graficzne kompozycje z ukrytym przesłaniem i Etam Cru, stosującą szczegółową technikę z lekkim i kreatywnym rysunkiem [Twożywo 2015].
Na kreację i estetyzację przestrzeni miejskiej wpływa również sztuka użytkowa.
Występuje w postaci małej architektury, jest niezbędna, wielofunkcyjna i podnosi
jakość miejsc publicznych. Obecnie, dbając o miejski design, odchodzi się od tradycyjnych, katalogowych mebli miejskich na rzecz bardziej wyrazistych i niecodziennych. Dobrze zaprojektowane ławki, kosze na śmieci, słupki rowerowe, donice,
tablice informacyjne powinny służyć użytkownikom, gwarantując im bezpieczeństwo oraz komfort, a także wyrażać tożsamość miejsca. Ciekawymi przykładami
są elementy powszechnego użytku, np. siedziska: o nowoczesnym wyglądzie na
Hradczanach w Pradze, proste betonowe z gumowym nakryciem, stojące przed Tate
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Modern w Londynie, zakręcone ławki projektu duńskiego architekta Jeppego Heima
czy „kamienie” w Tel Awiwie [Stefanowski 2008].
Sztuka współczesna w kreowaniu miejskiej przestrzeni wykorzystuje też formę
instalacji artystycznej, która jest sposobem wypowiedzi wykraczającej poza ramy
rzeźby czy małej architektury. Ma ona za zadanie budzić u odbiorcy chęć zatrzymania się, refleksji i poczucia interakcji z twórcą i dziełem [Kadłuczka 2010].

3. Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji Poznania:
ocena zjawiska przez użytkowników przestrzeni
dzielnicy Jeżyce
W 2005 r., krótko po przystąpieniu Polski do UE, została podjęta próba odnowy
zdegradowanych części Poznania; wdrożono Miejski Program Rewitalizacji, uznawany za Lokalny Program Rewitalizacji. W pierwszej części prace objęły dzielnicę
Śródka [Kaźmierczak i in. 2011], w kolejnych dwóch edycjach obszar powiększono
o Ostrów Tumski, Chwaliszewo oraz Jeżyce i Łazarz.
Mieszkańcy Jeżyc muszą zmagać się z problemami społecznymi, takimi jak:
ubóstwo, bezrobocie i przestępczość, a także z niskim standardem mieszkaniowym,
trudnościami w płaceniu czynszu oraz niewielkim udziałem terenów rekreacyjnych
i zielonych. Trzecia edycja Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania wyróżniła jako główne cele działania m.in.: wzmocnienie identyfikacji mieszkańców
z miejscem zamieszkania, dbałość o wysoką jakość przestrzeni miejskiej, stopniową
estetyzację i wzbogacanie oferty kulturalnej.

Fot. 1. Murale na poznańskich Jeżycach
Źródło: ze zbiorów własnych autorów.
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Akcja wdrażana od 2010 r. przez Stowarzyszenie No Woman No Art wraz
z Urzędem Miasta – „Odmień swoje podwórko” miała za zadanie zintegrować
mieszkańców m.in. ulicy Staszica na poznańskich Jeżycach we wspólnej pracy nad
tworzeniem murali i artystyczną estetyzacją mikrownętrz – podwórek. Rewitalizacja
była skoncentrowana na celach społecznych, co miało wywołać skutek wzmocnienia
tożsamości lokalnej mieszkańców. W 2013 r. zorganizowano Festiwal Outer Spaces,
który połączył kulturę urban-artu z działalnością rewitalizacyjną w aspekcie społecznym i estetycznym, wprowadzając w przestrzeń Jeżyc cztery murale. Grafikę
wkomponowano w szczytowe ściany kamienic, pozbawione okien i detali (fot. 1).
W tym samym czasie obserwowano renesans ulicy Kościelnej. Punktem zwrotnym stało się zlokalizowanie Wytwórni Lodów Tradycyjnych, przyciągającej falę
nowych użytkowników, a w 2013 r. Wytwórnia zdobyła pierwszą nagrodę za najbardziej estetyczny i wzorcowy szyld, który w sposób harmonijny wkomponowuje
się w przestrzeń. Meblując okoliczny teren zielony ciekawymi formami małej architektury i zapraszając tym samym do użytkowania nie tylko mieszkańców Jeżyc, ale
i całego Poznania, przyczyniono się do rozwoju gospodarczego. W ciągu kolejnych
dwóch lat powstały następne punkty gastronomiczne, a miejsce stało się atrakcyjne
dla nowych inwestorów i artystów.

Fot. 2. Mural literacki na Jeżycach
Źródło: ze zbiorów własnych autorów.

W 2015 roku wyeksponowano interesujący mural literacki, ukazujący wiersz
Zbigniewa Herberta Nigdy o tobie, pozwalający uciec na chwilę przechodniowi
w świat poezji (fot. 2). Na ulicy Słowackiego, w dawnym Domu Tramwajarza,
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otwarto natomiast centrum kultury Amarant, które licznymi warsztatami i artystycznymi wydarzeniami ożywia Jeżyce.
W okresie letnim 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe na obszarze Jeżyc,
które miały na celu określić stosunek mieszkańców dzielnicy i osób przyjezdnych
wobec realizowanych zmian rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
ich artystycznego kierunku. Badaniu poddano 199 osób, spośród których 55% zamieszkiwało Jeżyce dłużej niż 5 lat, 40% mieszkało tam nie dłużej niż 5 lat, a 5%
nie było mieszkańcami analizowanego obszaru. 40% ankietowanych przeprowadziło się na Jeżyce stosunkowo niedawno, aż 80% z nich dostrzegło zmiany wywołane działaniami rewitalizacyjnymi w ich dzielnicy (rys. 1). Z wywiadów z tą grupą
respondentów wynika, że wysoka ocena wartości i potencjału obszaru była jednym
z najważniejszych powodów przeprowadzki na Jeżyce. Jednocześnie postrzegają oni
artystyczne działania towarzyszące rewitalizacji jako czynnik dodatni. 55% respondentów, najczęściej rdzennych mieszkańców dzielnicy, reaguje zwykle odmiennie;
aż 60% badanych w tej grupie nie dostrzegło rezultatów Miejskiego Programu Rewitalizacyjnego, a akcenty artystyczne uznało za mało istotne w obliczu szerzących
się na Jeżycach problemów społecznych.

Rys. 1. Percepcja zmian związanych z rewitalizacją poznańskich Jeżyc
Źródło: opracowanie własne.

Przeanalizowano bardziej precyzyjnie ocenę społeczną wpływu estetyzacji artystycznej na skuteczność i tempo rewitalizacji Jeżyc (rys. 2). Aż 40% zbadanych osób
wykazało neutralny stosunek do tej kwestii. Znamienne jednak, że dwukrotnie częściej padały odpowiedzi potwierdzające pozytywny wpływ działań artystycznych na

271

Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast
Czy działania artystyczne wpłynęły na przyspieszenie procesów
rewitalizacyjnych na obszarze Jeżyc, stając się ich istotną częścią?
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Rys. 2. Wpływ działań artystycznych na przyspieszenie rewitalizacji poznańskich Jeżyc
Źródło: opracowanie własne.

rewitalizację Jeżyc (40% respondentów) aniżeli taki wpływ negujące (20% ankietowanych). Wskazywano na wyróżniającą się ulicę Kościelną, którą traktowano jako
pionierski, dobry przykład zmian, co daje nadzieję na dalsze przekształcenia Jeżyc.
Doświadczenia poznańskiej dzielnicy sugerują, że działalność artystyczna i estetyzacja przestrzeni publicznej mogą nie tylko uczynić okolicę bardziej przyjazną,
ładną i ciekawą, ale także odegrać rolę bodźca rozwojowego dla sfery społecznej
i gospodarczej.

4. Zakończenie
Estetyzacja artystyczna ma szansę stać się nośnikiem dostrzegalnych przemian
w procesach rewitalizacji miast. W świetle przeprowadzonych studiów literaturowych można stwierdzić, że włączenie elementów i form artystycznych do programów odnowy miejskiej na świecie podnosi ich skuteczność, nadaje walory wizerunkowe i wizualne, wzmaga rozpoznawalność zmian przestrzennych i je potwierdza,
pozytywnie weryfikuje (a nawet dostarcza widocznych dowodów). Aura akceptacji
czynności estetyzacji otoczenia w pierwszej kolejności dotyczy lokalnych społeczności, które, o ile są wcześniej zaangażowane w planowanie działań, naturalnie stają
się beneficjentami naprawy i upiększania przestrzeni publicznej. Dalej – takie przemiany trafiają do świadomości szerszej publiczności, przyjezdnych, gości, turystów,
a wreszcie również do przedsiębiorców, którzy są pożądanym ogniwem w procesie
rewitalizacji. Skuteczne formy artystyczne są zatem w stanie wzmacniać nie tylko
przemiany wizualne, ale także społeczne i gospodarcze w ramach odnowy miejskiej.
Obserwacje zachowań mieszkańców poznańskiej dzielnicy Jeżyce oraz badania
ankietowe zrealizowane wśród nich i osób odwiedzających tę dzielnicę potwierdzają znaczne zainteresowanie przedsięwzięciami artystycznymi podczas rewitalizacji.
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Znamienne, że wysoka waloryzacja otoczenia po przemianach jest typowa dla grupy
osób, które przeprowadziły się na Jeżyce w okresie po rozpoczęciu aktywnych działań rewitalizacyjnych. Sugeruje to współzależność pomiędzy decyzjami lokalizacyjnymi mieszkańców Poznania i zmianą wizerunku analizowanej dzielnicy. Wydaje
się, że trudniej usatysfakcjonować długoletnich mieszkańców Jeżyc, którym nadal
często okolica kojarzy się z nagromadzeniem problemów społecznych. Mimo to
w rozmowach podkreślają oni swoją świadomość przemian estetycznych otoczenia,
choć nie nadają im pierwszorzędnego znaczenia, wskazując na inne, ich zdaniem,
palące potrzeby dzielnicy. Prawdopodobnie wzrost natężenia występowania nietuzinkowych form artystycznych na Jeżycach mógłby wywołać jeszcze cieplejsze reakcje ze strony otoczenia społeczno-biznesowego. Na takie efekty wskazują głównie
doświadczenia miast w państwach zachodnich, niemniej podobne symptomy zaczynają się pojawiać w obszarze rewitalizowanej już od 10 lat poznańskiej dzielnicy
Śródka.
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