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Pierwszy ogląd i lektura materiałów wizualno-teksto-
wych zebranych przez Andrzeja Wielgosza w ramach 
Cyfrowej bazy danych form, obrazów i projektów napro-
wadza na koncepcję „wyobraźni teoretycznej, którą 
posługują się m.in. urbaniści, socjologowie, geogra-
fowie i przedstawiciele innych nauk” [Nieszczerzew-
ska 195]. Bez wątpienia wyobraźnię tę kształtują także 
artyści i architekci, tyle że – zgodnie ze specyfiką swej 
profesji – kierują się raczej w stronę teoriopraktyki1. 
Czyni to również Andrzej Wielgosz, poznański twórca 
prowadzący od wielu lat „permanentną działalność 
projektową w zakresie sztuki” [Andrzej Wielgosz], kie-
rownik Pracowni Interpretacji Przestrzeni na Wydziale 
Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. W swojej praktyce twórczej Wiel-
gosz łączy projektowy język urbanistyki z wypowiedzią 
artystyczną o charakterze konceptualnym. Kluczowa 
dla zrozumienia jego twórczości jest relacja powstałych 
tak wypowiedzi z przestrzenią (zarówno materialną, jak 

1 Teoriopraktykę rozumiem tu jako działanie twórcze: artystycz-
ne i/lub projektowe, mające jednocześnie wymiar wypowiedzi 
badawczo-naukowej, realizowanej często w formie nie tylko 
werbalnej, lecz także w medium będącym przedmiotem 
badań. Dzięki temu teoria jest weryfikowana przez praktykę 
twórczą.

i cyfrową) będącą źródłem inspiracji oraz jej porządkami: 
urbanistycznym, architektonicznym i kartograficznym. 
Dzięki poruszaniu się między tymi porządkami, a także 
pomiędzy sztukami pięknymi i projektowymi, twórczość 
Andrzeja Wielgosza wydaje się szczególnie interesująca, 
ujawnia bowiem charakter teoriopraktyczny. 

Takie ujęcie dostrzec można w odautorskich opi-
sach koncepcji zawartych w poszczególnych Projektach 
Wielgosza. Struktura całości jest tak pomyślana, by 
odzwierciedlać logikę dostępu do danych – zarówno 
w makroskali tak zwanych wielkich danych (big data), 
jak i w mikroskali pojedynczego komputera, na pozio-
mie organizacji plików w poszczególnych folderach. 
Autor pozwala na wgląd czytelnika w tę strukturę 
poprzez zamieszczenie w treści publikacji także zrzu-
tów ekranowych uwidaczniających ścieżki dostępu do 
wybranych fotografii. Dzięki temu widać, że powstałe 
w różnych latach Projekty 004, 005 i 006 wpisują się 
w szerszy od nich zakresem Projekt 007/2019, tworząc 
wraz z nim całokształt cyklu. Jak pisze autor, jest to 
„paradygmat projektowy realizowany na bazie perso-
nalnego »doświadczenia/poznania« – miejsc, miast, 
przestrzeni i czasu” [Projekt 004 9]. Na całość omawianej 
pracy Andrzeja Wielgosza składają się bowiem następu-
jące publikacje, odpowiednio: Projekt 004/Przestrzenie ar
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publiczne w mieście/przestrzenie publiczne między – „In 
Between” – miastami (2012–2018), Projekt 005/Wizje 
i utopie projektowe XXI wieku w kontekście nowych mediów 
(2013–2018), Projekt 006/Flâneur – współczesny włó-
częga miejski – ulica świętego Marcina i centrum miasta 
Poznania (od 2014), Projekt 010/POZnań – klasyczne 
widoki aksonometryczne (1993–2018) oraz – pełniący 
wobec powyżej wymienionych funkcję nadrzędną – Pro-
jekt 007/Cyfrowa baza danych form, obrazów, projektów 
i projekcji przestrzeni publicznych. Ten ostatni stanowi 
kontynuację przedsięwzięcia badawczo-projektowego 
realizowanego przez Andrzeja Wielgosza wcześniej, to 
jest od 1978 roku, w ramach Słownika Znaków Rysunko-
wych, rozumianego jako „podstawowe źródło referencji 
ikonicznych” [14], a następnie jako „wyszukiwarka form 
i znaczeń” [14]. Słownik ten opierał się na graficznej 
interpretacji miejskich widoków aksonometrycznych. 
Decyzję autora o przeistoczeniu słownika w wyszu-
kiwarkę, a następnie w bazę danych uznać można za 
znamienną dla przemiany paradygmatu kulturowego 
w szerszej skali. Słownik jest bowiem formą linearną 
w odbiorze, opiera się także na eksperckim, encyklo-
pedycznym modelu wiedzy, baza danych zaś pozwala 
na dostęp wielokierunkowy (hipertekstowy) i może być 
rozbudowywana bez konieczności ingerencji w sens 
całego dzieła, w jakiego tworzeniu uczestniczy. 

Minęły już dwie dekady, odkąd Lev Manovich ogło-
sił ideę bazy danych jako formy symbolicznej [“Baza 
danych” 65]. Od tego czasu baza danych stała się fun-
damentem kultury usieciowionej, w której kluczowy 
jest dostęp do informacji jako najcenniejszego dobra. 
Jednocześnie zaczęto stopniowo uznawać internet za 
nową przestrzeń publiczną, odwołując się do metafory 
„agory informacyjnej” ukutej jeszcze w latach 90. XX 
wieku [Camp and Chien 13-19]. Jeżeli zatem o przestrzeni 
kultury sieciowej mówi się językiem urbanistyki, to 
można – na potrzeby interpretacji – spróbować odwrócić 
te metaforyczne relacje i przyjrzeć się przestrzeniom 
miejskim, tak jakby to globalna Sieć była dla nich pier-
wotnym punktem wyjścia. Spojrzenie takie wydaje się 
zasadne również dlatego, że współczesne miasta pod 
wpływem „nadpisanej” na ich powierzchni wspólno-
totwórczej kultury sieciowej zmieniają swoją tożsamość. 
W wielkich, globalnych metropoliach prócz podobnych 
do siebie „nie-miejsc” [Augé] odnaleźć można zaska-
kująco przyjazne mikrostrefy, a niewielkie, niegdyś 
prowincjonalne miasteczka w niczym nie ograniczają 
mieszkańców, oferując im w dodatku wytchnienie od 

komunikacyjnych korków i wielkomiejskiego smogu. 
Ta przemiana unieważnia stopniowo dualistyczny dotąd 
podział na bliską człowiekowi przestrzeń „domową” 
i przekraczający jednostkową skalę poznawczą obszar 
wielkiego miasta opisany przez Jeana-François Lyotarda 
w tekście Domus and the Megalopolis [191-204]. 

Idąc tropem odwróconych sensów metafor, za 
pomocą których porównuje się przestrzeń miejską 
i przestrzeń cyfrową, docieramy także do kwestii nie-
hierarchicznych ścieżek dostępu. W miastach bywają 
to tak zwane przedepty2, jako swoiste marginalia, jakby 
dopisywane przez mieszkańców testujących przestrzeń 
miejską w praktyce codziennego „chodzenia po mie-
ście” do teoretycznej myśli architektów i urbanistów 
[de Certeau 93]. Jeżeli więc przedepty oraz wszelkie 
inne mikrointerwencje są przykładem „miękkiego” 
hakowania rzeczywistości3, to jak na tym tle sytuuje 
się doświadczenie świadomego spacerowicza, jakim 
jest flâneur? Skoro bowiem, jak zauważył Krzysztof 
Loska: „[p]raca flâneura przypomina działanie brico-
leura, wykorzystującego środki znajdujące się pod ręką, 
narzędzia znalezione wokół siebie, choć niekoniecznie 
przeznaczone do takiego ich użycia” [42], to z tej właśnie 
perspektywy można rozpatrywać prace projektowe 
Wielgosza, a zwłaszcza Projekty 006 i 007. Jak w tek-
ście stanowiącym część Projektu 004 wyjaśnia sam 
autor, formy narracji mogą być bardzo różnorodne, tak 
w zakresie obrazowania, jak i struktury kompozycyjnej 
zawartych w projekcie treści [Projekt 004 19]. Jest tak 
dlatego, że ujmowana całościowo praca Wielgosza wpi-
suje się we współczesne badawcze tendencje w zakresie 
postrzegania miasta jako bazy danych. 

Metody analizy miast oparte na danych mają swoją 
genezę jeszcze w dobie modernizmu i wahają się od 
naukowych diagnoz urbanistów do psychogeograficz-
nego dryfu. Ten ostatni czerpie swoją postawę z modelu 
flâneura, o którym pisał Walter Benjamin. Paryski czy 
później berliński flâneur wywodził się z epoki, w której 
miasto stało się „naturalnym” habitatem człowieka, 

2 Przedepty to ścieżki wydeptywane „na skróty” w terenach 
zielonych przez użytkowników danej przestrzeni, wybierają-
cych optymalne dla siebie trasy komunikacyjne, inne od za-
projektowanych. Niekiedy przedepty bywają legalizowane 
przez zarządców przestrzeni i zaczynają być utrzymywane 
tak, jak np. parkowe ścieżki i alejki.  

3 Metafora hakowania odnosząca się do radzenia sobie z co-
dziennością jest jeszcze jednym dowodem na postmedial-
ność, tj. przykład, że język informatyczny może służyć do 
opisu rzeczywistości pozasieciowej.
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zastępując naturę rozumianą jako przyroda. Pisząca 
o tym zjawisku Anne Friedberg zauważa, że flâneurie 
przyczyniła się też do wytworzenia „nowej formy pod-
miotowości” dającej złudne wrażenie mobilności czaso-
przestrzennej, na przykład w kinie [101]. Dlatego wielcy 
eksperymentatorzy filmu jako medium obrazowania 
miejskiej nowoczesności w latach 20. XX wieku (Dziga 
Wiertow, Walter Ruttmann) poszukiwali języka sztuki 
adekwatnego dla potrzeb opisu dynamiki życia w mia-
stach. W słynnej scenie Człowieka z kamerą filmową, czyli 
epizodzie z montażystką zajętą pracą nad materiałem, 
projekcja zatrzymuje się na chwilę, a iluzyjność ogląda-
nego przez nas filmu rozpada się, by zamienić się w serię 
kadrów na celuloidowej kliszy [00:23:32-00:24:00]. To 
właśnie dane nad stołem montażowym, otagowane (by 
użyć współczesnego języka) słowami kluczowymi, ujaw-
niają swoją prymarną obecność. „Człowiek z kamerą” 
jako modelowa figura miejskiej nowoczesności był anty-
cypacją współczesnego flâneura. Dziś jednak nie jest nim 
już wyłącznie, jak pisał Lev Manovich, „użytkownik 
z wyszukiwarką” [“Awangarda” 335], lecz „człowiek ze 
smartfonem”. W czasach narzędzi mobilnych, nieodłącz-
nych w podróży jako procesie „prosumpcji” obrazów, 
flâneur jest w tym samym stopniu uczestnikiem kultury 
sieciowej, co eksploratorem przestrzeni pozasieciowej 
(dawniej: realnej). Współcześnie drugą i równie ważną 
przestrzenią publiczną staje się internet, jako część tech-
nologicznie uwarunkowanej „nowej natury” człowieka. 

Figura flâneura bywa wciąż interpretowana przez 
badaczy kulturowych skutków postępującej urbani-
zacji, o czym pisze Krzysztof Loska, zauważając, że 
„[m]iasto jest scenerią, w której rozgrywa się przed-
stawienie flâneura […]” [43]. Jednocześnie przypomina 
o zmianach, jakie zaszły za sprawą ponowoczesności 
i homogenizacji globalnej kultury: równie natural-
nymi środowiskami dla wędrówek flâneura są centra 
handlowe oraz internet. Czy zatem zanikło, oczywiste 
od momentu wykształcenia się figury flâneura i aktu-
alne przez cały wiek XX, doświadczenie poznawcze, 
które polega na „czytaniu ulicy” [Hessel 79]? Praca 
Andrzeja Wielgosza pokazuje, że owo czytanie jest 
wciąż możliwe, ale musi być procesem realizowanym 
przy udziale ciągłej intelektualnej czujności i przy 
zachowaniu świadomości, że mamy do czynienia już 
nie z jedną przestrzenią, ale z wieloma. Na tę wielość 
składają się przestrzenie hybrydowe: ta materialna, 
odmierzana krokami spacerowicza, ale też nieograni-
czona, cyfrowa, którą dziś każdy nosi ze sobą w postaci 

nieodłącznego smartfona. Tego rodzaju hybrydową 
strukturę współczesnego doświadczenia miejskiego 
dostrzegają także artyści, jak na przykład Timo Arnall 
w filmie Wireless in the World (2009), wizualizujący 
„bańki” bezprzewodowo emitowanych fal, które wnosi 
w miejską przestrzeń każdy przechodzień. Tak więc 
powstaje przestrzeń „pomiędzy” (in-between), o której 
pisze Wielgosz, uznając kanały komunikacyjne między 
miastami za równie pełnoprawne przestrzenie publiczne 
[Projekt 004 7]. Nie bez przyczyny zatem w Projekcie 004 
zawarte są także zrzuty ekranowe obrazujące gęstość 
ruchu lotniczego, jaką można monitorować poprzez 
narzędzia takie jak Flightradar. 

Przypomina to o przemianie, w wyniku której dziś 
wszyscy – tak urbaniści, architekci, kulturoznawcy 
badający miasto, jak i zwykli jego „użytkownicy”, czyli 
mieszkańcy – operują w rzeczywistości niemal totalnie 
zmapowanej i na wskroś „widocznej”. Wspomagany 
narzędziami, takimi jak między innymi Google Earth/
Street View, oraz obrazami z dronów oferującymi tak 
zwane spojrzenie hegemoniczne (hegemonic gaze) proces 
zapośredniczonego poznawania świata zbliża jego obraz 
do ponowoczesnego symulakrum. 

Symulakrum jest terminem dobrze rozpoznanym, 
także w refleksji nad przestrzenią miejską, o czym pisał 
Kurt Borchard, na przykładzie Las Vegas zauważając, 
że dochodzi wręcz do stanu, gdy to „symulakra miast 
i kultur ulegają utowarowieniu jako doświadczenia 
turystyczne” [210]. O ile jednak akurat Las Vegas jest 
specyficznym typem miasta-symulakrum, oferując 
przybyszom nieustanny spektakl poprzez feerię świa-
teł i obietnicę wielkiej wygranej wpisaną w emocje 
hazardu, o tyle nie jest miastem przeznaczonym dla 
spacerowiczów pieszych, lecz dla tych zmotoryzowa-
nych. Co więcej, jego przestrzeń składa się raczej z ciągu 
„nie-miejsc”: podobnych do siebie jak pasaże centrów 
handlowych i lotnisk na całym świecie. Można się 
jednak zastanowić, czy ta refleksja nie ma szerszego 
zastosowania, gdyby przyjąć, że „nie-miejscem” nie 
jest już dziś nie tylko poczekalnia lotniska czy hotelowe 
lobby, lecz także przytulna (w rozumieniu duńskiego 
hygge) modna kawiarnia. Poprzez procesy kulturowej 
homogenizacji i estetyzacji wspomagane narzędziami 
takimi jak Instagram i zachodzące w metropoliach pro-
cesy gentryfikacji w bardzo wielu miastach pojawia się 
coraz więcej „nie-miejsc” (kawiarnie, sklepy, skwery), 
które wyglądają bliźniaczo podobnie za sprawą global-
nych mód na pewne rozwiązania użytkowe i estetyczne. 
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Zatem jeżeli współczesne miasta mogą w ten sposób 
stać się symulakrami, to podtrzymują kategorię utopii, 
będąc jej wersją 2.0. 

Projekt 004/Przestrzenie publiczne w mieście/
przestrzenie publiczne między – »In Between« – 
miastami wcześniej realizowany pod tytułem Prze-
strzenie publiczne poza miejskimi przestrzeniami 
publicznymi w mieście 

W odautorskim tekście Wielgosz wysuwa bar-
dzo interesującą tezę, zgodnie z którą za przestrzenie 
publiczne można uznać także komunikacyjne „szlaki 
człowieka” [Conover], czyli trasy przemierzane przez 
samoloty czy statki. Tak rozumiana mobilna przestrzeń 
publiczna jako przedłużenie statycznej przestrzeni mia-
sta pozwala na zastanowienie się nad sposobem jej 
doświadczania, a także na twórczą adaptację wnio-
sków płynących z takich doświadczeń. Termin ten nie 
jest w tym wypadku wyłącznie retoryczny, lecz ma 
określone znaczenie w badaniach kulturoznawczych. 
W zbiorowym tomie Kulturowe studia miejskie Zuzanna 
Dziuban wskazuje na specyfikę doświadczenia kul-
turowego na przecięciu dwóch rodzajów przestrzeni, 
które określa mianem „miasta jako doświadczenia” 
(city as experience) oraz „miasta doświadczenia” (city of 
experience) [140]. Opisywane przez Dziuban „doświad-
czenie” to tak zwane wędrujące pojęcie, zaczerpnięte 
od Mieke Bal, choć w oryginalnym brzmieniu tytułu 
książki niderlandzkiej autorki mowa jest o koncep-
tach „podróżujących” (travelling) [Bal], co pozwalałoby 
postrzegać teoriopraktykę Wielgosza właśnie poprzez 
owe „podróże” idei, konceptów, notacji wizualnych 
i wreszcie także – projektów. Dziuban pisze także o kra-
jobrazach w powiązaniu z ich doświadczaniem (expe-
riencescapes), przywołując Raymonda Williamsa i jego 
koncepcje: „krajobrazów przeżywanych” (lived landsca-
pes) oraz „krajobrazów-reprezentacji” (representational 
landscapes) [163]. Gdyby w tych kategoriach przyjrzeć się 
obrazom zamieszczonym w omawianych publikacjach 
Wielgosza, możemy postawić sobie liczne pytania: do 
jakiej kategorii przeżycia zalicza się na przykład krajo-
braz jako suma doświadczeń podróży zobaczony z okna 
pociągu kolei transsyberyjskiej? Czym jest kadr zatrzy-
many na ulicy Pekinu, Szanghaju, Nairobi, Nowego 
Jorku, Sydney, Buenos Aires czy Santiago de Chile, ale 
też w pejzażu nadmorskim bądź interiorze Mongolii? Jak 
zmienia się ten obraz pod wpływem gestu-rysunku czy 
też w wyniku postprodukcji w programie graficznym?

Projekt 005/Wizje i utopie projektowe XXI wieku 
w kontekście nowych mediów

Termin „utopia” może być rozpatrywany w dwóch 
znaczeniach związanych z greckim przedrostkiem topos: 
jako miejsce dobre, ale też jako miejsce nieistniejące. 
Dlatego tytułowe „wizje i utopie projektowe” można 
potraktować jako refleksję będącą wypadkową obu 
znaczeń pojęcia utopii. Wpisuje się to we współczesne 
postawy twórcze w zakresie designu spekulatywnego, 
który umożliwia niestandardowe podejście do badanej 
problematyki za sprawą nietypowych metodologii. Do 
rozpoznanego już od wieków na gruncie nauk humani-
stycznych pojęcia utopii dodać warto także współczesny 
jego wariant w postaci e-topii, terminu wprowadzonego 
przez Williama J. Mitchella, opisującego nim „nową, 
połączoną za pomocą sieci metropolię ery cyfrowej” 
[3]. Autor ten, jak pisze Małgorzata Nieszczerzewska, 
uznaje za „[e]-topie […] nie tylko miasta, które egzystują 
w cyberprzestrzeni. Tej metafory użyć możemy również 
w kontekście miast globalnych, powiązanych wzajemną 
strukturą dzięki dominującemu systemowi dostępu do 
informacji i ich przepływu […]” [205]. Dostrzec tu można 
analogię do koncepcji Wielgosza wyrażonej w omawia-
nych publikacjach, których fragmenty opublikowano 
w niniejszym numerze. Podjęty przez Andrzeja Wiel-
gosza wątek przepływu informacji na globalną skalę 
przypomina o badanach nad powstającymi w rezulta-
cie tego przepływu gigantycznymi zasobami danych. 
Zajmują się tym przedstawiciele wciąż rozwijających 
się gałęzi wiedzy, w tym analityki kulturowej, infor-
matyki społecznej (social informatics) oraz w pewnym 
stopniu także humanistyki cyfrowej (digital humanities). 
Informatyka społeczna różni się jednak od humanistyki 
cyfrowej, co udowadnia Manovich w artykule Nauka 
ścisła o kulturze? [26]. Ta pierwsza dziedzina poświęca 
bowiem uwagę ogromnym ilościom danych włączanych 
w zakres podejmowanego badawczego przedsięwzięcia. 
Wyjaśniając to, Manovich opisuje swój projekt Photo-
trails w ramach Software Studies Initiative, do którego 
użyto materiałów z 13 miast i 2,3 miliona zdjęć z serwisu 
Instagram. Nieskończona ilość wymiarów tak zwanych 
szerokich danych (wide data)4 opisywanych przez Mano-
vicha w ramach jego konceptu komputerowej analizy 
mediów przypomina podejście Wielgosza w odniesieniu 

4 Jest to termin mający na celu odróżnienie tego typu danych 
od danych „wielkich” (big data).
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do korzystania z tworzonej przezeń i wciąż aktualizo-
wanej projektowej bazy danych. 

Czym jest jednak zasadniczy przedmiot badań 
autora Projektu 005, jeżeli zadeklarowany temat doty-
czy projektowych utopii? Pamiętając o tym, co zauważa 
Nieszczerzewska, iż „[w]spółcześnie badacze skłaniają 
się raczej ku temu, by neutralizować opozycję »rzeczy-
wiste/wyobrażone«” [191], możemy przyjąć, że analizo-
wane przez Wielgosza utopie i e-topie także tę opozycję 
podają w wątpliwość. Już bowiem Edward Soja, teoretyk 
współczesnej kartografii w ujęciu humanistycznym, 
pisał o „real-and-imagined-cities, ponieważ współcześnie 
niezwykle trudno określić różnicę pomiędzy tym, co 
jest rzeczywiste, a tym, co wyobrażone w przestrzeni 
miasta” [Nieszczewska 192].

Projekt 006/Flâneur – współczesny włóczęga miej-
ski – ulica Święty Marcin i centrum miasta Poznania

Projekt 006 jest także częścią „continuum projekto-
wego” realizowanego przez Wielgosza w ramach szer-
szej koncepcji, jaką stanowi Cyfrowa baza danych form, 
obrazów, projektów i projekcji przestrzeni publicznych. Na 
tle powyżej omówionych jest pracą nieco odmienną, 
polega bowiem na studium przypadku, którym jest jedna 
z ważniejszych ulic Poznania, znana w świadomości 
jego mieszkańców jako ulica Święty Marcin. Obfitująca 
w konteksty historyczne, przechodząca na różnych 
etapach zmienne koleje losu, jest obecna w prywatnej 
sferze skojarzeń niemal każdego, kto zetknął się z Pozna-
niem. W ostatnich latach przestrzeń kulturowa tej ulicy 
ulegała stopniowej implozji, ujawniając długofalowy 
efekt kryzysu, jaki dotknął centrum miasta. Podążając za 
inspiracją płynącą od autora najbardziej znanego tekstu 
o flâneurze, poznański kulturoznawca Rafał Koschany 
przywołuje cytat z Benjamina, który swój szybki prze-
jazd przez Marsylię wspominał następująco: „miasto 
stało się książką w moich rękach. Szybko jeszcze zajrza-
łem do niej kilkakroć, zanim miała zniknąć mi z oczu, 
kto wie, na jak długo […]” [Benjamin 58]. Benjamin był 
jednak w Marsylii przez krótki czas, stąd jego lektura 
była pobieżnym, wrażeniowym „wertowaniem” miasta. 
Wielgosz zaś „czyta” Poznań od lat, tworząc w rezul-
tacie złożoną wypowiedź o charakterze palimpsestu. 
Nic w tym osobliwego, jak bowiem zauważa Koschany, 
przypominając wypowiedź Anny Zeidler-Janiszewskiej, 
miasto nie jest tworem skończonym i jako takie wciąż 
zobowiązuje do dekonstrukcji, rekonstrukcji i wreszcie 
konstrukcji w rozmaitych wymiarach [291]. 

Tego rodzaju zobowiązanie do koncepcyjnych 
przetworzeń Projekt 006 Wielgosza zdaje się znako-
micie wypełniać. W rezultacie Poznań staje się w tych 
rysunkach, szkicach, obrazach zwielokrotnionym „mia-
stem wyobrażonym” [Gilbert 1], a jak rzecz ujmuje Nie-
szczerzewska, „miasto wyobrażone to takie, w którym 
aktualnie żyjemy, doświadczane w codziennym życiu, 
a jednocześnie stan umysłu, zawsze wyrażany przy 
pomocy symboli i metafor” [193]. Dzięki owemu językowi 
symboliczno-metaforycznemu, do którego można zaliczyć 
także uniwersalny język sztuki i projektowania, powstaje 
szczególna kartografia o charakterze warstwowym i kon-
stelacyjnym. Na warstwy te składają się doświadczenia 
mieszkańców – głównych „użytkowników” miasta, ale 
także urbanistów, architektów czy badaczy miejskich 
(sub)kultur. Michel de Certeau zauważa bowiem, że choć 
to mieszkańcy piszą miejski „tekst”5, zazwyczaj nie mogą 
go sami odczytać [de Certeau 94]. Jest możliwe natomiast 
w „kopii – czyli projekcji będącej rodzajem oddalenia” 
[94], a zatem na przykład na rysunku aksonometrycznym, 
takim, jakiego używa w swych pracach Wielgosz. Tym 
bardziej że, jak zauważają Michiel de Lange i Martijn 
de Waal, badacze zaangażowania mieszkańców w pla-
nowanie urbanistyczne w kontekście nowych mediów, 
w ostatniej dekadzie zachodzi „głęboka personalizacja 
życia miejskiego na poziomie przestrzennym, społecznym 
i mentalnym” [47]. To oznacza, że nie ma jednego widze-
nia miasta, a ponadto coraz mniej jest jednolitych grup 
mieszkańców, dla których widzenie owego miasta jest 
takie samo. To widać również w szkicach zamieszczonych 
w omawianej publikacji Wielgosza, które – choć opierają 
się na podobnym obrazie wyjściowym – zmieniają się za 
sprawą interwencji rysunkowej czy sposobu modyfikacji 
obrazu. Ta charakterystyczna modalność wynika właśnie 
z zadeklarowanej przez autora Projektu formy korzystania 
z bazy danych (będącej niegdyś słownikiem, o czym wciąż 
warto w tym kontekście pamiętać). 

Badawcze podejście Wielgosza charakteryzuje się 
także pewną dozą spekulatywności w tym znaczeniu, 
w jakim praktykowany jest design spekulatywny – jako 
narzędzie formułowania pytań o charakterze poznaw-
czym6. Praca koncepcyjno-projektowa Wielgosza jest 

5 Wyróżnienie cudzysłowem przez de Certeau.

6 Design spekulatywny jest gałęzią projektowania, która nie ma 
na celu wytwarzania estetycznych produktów, lecz stawianie 
pytań o charakterze krytycznym i filozoficznym poprzez two-
rzenie przedmiotów i projektowanie scenariuszy futurologicz-
nych skłaniających odbiorcę do samodzielnego myślenia.
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jednak także formą analityki kulturowej7, w której 
uważna, wieloaspektowa analiza danych prowadzi do 
uzyskania badawczych wyników w formie nie werbalnej, 
lecz wizualnej. Sposób wizualizacji danych jest kwestią 
kluczową dla zrozumienia treści, jakie niosą – w zależ-
ności od proporcji w ich prezentacji można uzyskać 
zaskakująco odmienne wyniki. Co więcej, wizualizacja 
danych „zamienia je w pejzaże, które można eksploro-
wać wzrokiem” [McCandless 15:00-30]. To wyznacza 
nowe zadania nie tylko projektantom (tyleż architek-
tom, co projektantom graficznym, specjalizującym się 
w wizualizacjach danych), ale też na przykład badaczom 
praktykującym dociekliwe dziennikarstwo danych (data-
-driven investigation). 

7 W rozumieniu koncepcji Lva Manovicha wypracowanej 
w 2005 r. i realizowanej przezeń w ramach Software Studies 
Initiative.

Jak pisze Nieszczerzewska, „[k]ategoria wyobraźni 
współgra z dwoma innymi sferami znaczeniowymi […] 
[jak] narracja i reprezentacja. W tej triadzie narracja poja-
wia się zarówno jako reprezentacja czasowości i podmioto-
wości, jak i reprezentacja świata […] narrację i narracyjność 
można uznać za instrumenty, które zapośredniczają, 
godzą oraz rozwiązują w obrębie danego dyskursu (nauko-
wego, artystycznego i codziennego) pozornie sprzeczne 
roszczenia tego, co realne, i tego, co wyobrażone” [188]. 
W tym sensie zadanie twórcze i projektowe, które stawia 
przed sobą Wielgosz, uznać można – zgodnie z intencją 
autora – za spełnione, lecz niedokończone. Jego ukoń-
czenie byłoby zanegowaniem najbardziej esencjonalnego 
sensu, jaki się wyłania z lektury wszystkich czterech 
Projektów: teoriopraktycznej, ciągłej narracji na temat 
tego, co realne i wyobrażone zarazem.
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abstract

ACCESS PATHS. REFLECTIONS ON ANDRZEJ WIELGOSZ’S DIGITAL DATABASE  
OF FORMS, PICTURES AND DESIGN

Ewa Wójtowicz

This text is an attempt at an expanded, mainly 
cultural, interpretation of Andrzej Wielgosz’s theory 
and practice-based projects included in The Digital 
Database of Forms, Pictures and Design as a continu-
ation of The Dictionary of Drawing Signs developed 
since 1978. The purpose of the projects featured 
in this database is to reflect on the meta-level of 
design as well as seeing and experiencing space. The 
issues raised relate to the form of data organization, 

viewing the city and public spaces as a data pool, the 
sense-producing way of moving around the urban 
space, speculative design utopias of the 21st century, 
and local contexts related to the sensing of the urban 
spaces of Poznań.

keywords: Andrzej Wielgosz, digital database, public 
spaces, flâneur, design utopias, city, Poznań, axono-
metric views, design
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