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Czas dojazdu z centrum Warszawy potrzebny na dotarcie
do wybranych miejsc wypoczynku: 

Wieśland | Wiejsko-miejski park rozrywki 

Otoczeni architekturą wiejskich chat, 
młynów i folwarków rodem z malarstwa 
czy literatury, użytkownicy Wieślandu 
realizują przepis na sukces, na jakim 
oparte są tematyczne parki rozrywki.

W rekordowym 2018 roku 10 
największych globalnych sieci parków 
rozrywki odwiedziło łącznie ponad pół 
miliarda osób.

Więcej o parkach rozrywki jako przestrzeni zabawy piszemy w 
ramach Stypendium w numerze +25 Zabawa Kwartalnika RZUT.
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Wieśland | Wiejsko-miejski park rozrywki 

Zamknięcie wsi w miejskim parku 
rozrywki to przeskalowanie do 
absurdu i megastruktury 
postępującego utowarowienia wsi 
oraz jej beztroskiego wyobrażenia 
jako idylli i romantycznego elementu 
tożsamości narodowej.
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Wieśland | Wiejsko-miejski park rozrywki 

Wieś w postaci utowarowionej, w 
której możemy się przeglądać i którą 
możemy wystawiać na eksport jako 
element polskiej tożsamości, 
widoczna jest zarówno w kulturze 
masowej, jak również w projektach 
narodowych pawilonów na Expo.

Więcej o tożsamości wiejskiej w postaci utowarowionej 
opowiadaliśmy w ramach Stypendium podczas dyskusji 
organizowanej przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki przy 
okazji spotkań i paneli online towarzyszących wystawie w 
Pawilonie Polskim na 17. Międzynarodowej Wystawie 
Architektury w Wenecji: https://cutt.ly/DfTeh06
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Wieśland | Funkcje 

Bezpieczna realizacja przewidywalnych 
pragnień pod postacią wiejskiego 
escape room’u, do którego można 
niezobowiązująco wejść, bez obawy 
że cokolwiek wewnątrz mogłoby 
zaskoczyć lub rozczarować.

utowarowienie
tożsamości wiejskiej

spektakl

makdonaldyzacja

wieś

scenografia

wieś na 
żądanie

konsumpcja

masowa 
sielanka
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D L A C Z E G O
W Ł A Ś N I E   W I E Ś ?2



Coraz większy strumień migracji w kierunku 
miast oznacza nie tylko coraz większe 
przekształcenia terenów zurbanizowanych 
ale także obszarów wiejskich. 

Jak będzie wyglądała wieś przyszłości? 
Kto będzie się nią zajmował? 
Czemu i komu będzie służyła?
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1. Odsetek ogółu ludności zamieszkującej obszary miejskie,
z prognozami urbanizacji ONZ do 2050 r.
https://ourworldindata.org/grapher/urban-population-share-2050?tab=
chart&year=2035&time=1700&country=POL

2. Odsetek osób w wieku produkcyjnym, które były zaangażowane
w jakąkolwiek działalność związaną z produkcją towarów lub
świadczeniem usług za wynagrodzeniem lub w sektorze rolnym
(rolnictwo, polowanie, leśnictwo i rybołówstwo).
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-land-area-use-for-agriculture?tab
=chart&time=1961..2015&country=POL

1.

2.

Wieśland | Dlaczego właśnie wieś?   9



Wieśland | Dlaczego właśnie wieś? 

Specyfika życia w mieście wzmaga 
tęsknotę za autentycznością,
a jednocześnie za wyjątkowymi 
przeżyciami.

casus ucieczki

W I E Ś
Wieś często jawi się mieszkańcom miasta jako oaza spokoju i harmonijnego 
życia w zgodzie z naturą. Brak dostępu do możliwości, które daje miasto i 
wymagająca codzienność prowadzą jednak do tęsknoty za miejskim stylem 
życia. To z kolei rodzi potrzebę korzystania z miejskich udogodnień.

M I A S T O
Chaotyczny charakter urbanizacji, tempo życia, zanieczyszczenie powietrza, 
jakość produktów spożywczych w mieście czy typowe dla metropolii rozluźnienie 
więzi społecznych w zderzeniu z wymyślonym krajobrazem, wyidealizowanym 
prostym życiem w harmonii z przyrodą, rodzi nowe pragnienia, które silnie 
działają na miejską wyobraźnię i wzmagają tęsknotę za sielskim życiem na wsi.

casus ucieczki

wieś

miasto
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Wieśland | Dlaczego właśnie wieś? 

Dzisiejsza wieś zmaga się z dwoma 
przeciwstawnymi procesami. Jeden ma wektor 
skierowany wstecz i bazuje na odtwarzaniu 
romantycznego i nostalgicznego obrazu wsi jako 
idylli.

Drugi wybiega w przyszłość, która nie bierze 
jeńców i redukuje wieś do przestrzeni 
zdominowanej przez obiekty produkcyjne w 
zasadzie niewymagające obecności człowieka.
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Realizacja Wieślandu jako 
przestrzeni rekreacji, konsumpcji i 
wiejskiego spektaklu, który 
odpowiadałby na miejskie bolączki 
oraz finezję i rozmach typowy dla 
parków rozrywki wymaga dużych i 
niezagospodarowanych przestrzeni 
oraz możliwie najściślejszego 
powiązania z centrum miasta.

Wieśland | Miejsce  13



Okolice Stadionu Narodowego 
w Warszawie to dziś wielkie projekty 
inwestycyjne, które pozostały jedynie 
na wizualizacjach, samotne drzewa 
na pustyni betonu oraz przestrzeń 
do odpoczynku dla samochodów.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21182460,darmowy-parking-
pod-stadionem-narodowym-nie-daj-sie-wprowadzic.html

Wieśland | Miejsce   14



Zlokalizowanie Wieślandu u podnóża 
Stadionu Narodowego pozwala na 
symboliczny dialog pomiędzy tymi 
obiektami. Stadion sam w sobie jest 
areną rozrywki i spektaklu, ale też 
przedłużeniem wiejskich wyobrażeń 
(biało-czerwona plecionka).

Wieśland | Miejsce  15
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Wieśland uderza w znane tony, 
swoją architektoniczną formą 
i scenografią bezpośrednio odwołuje 
się do kulturowych sentymentów 
i stereotypów o życiu na wsi. 
Wzmacnia je i pozwala marzyć, 
śnić na jawie w przestrzeni parku.

Wieśland | Forma   17



Czerpiąc garściami z wiejskiej 
symboliki Wieśland upleciony jest 
zarówno ze znanych klisz, wspomnień 
i wiejskich wyobrażeń, ale także 
z przedstawień wsi, która w postaci 
utowarowionej wystawiana jest na 
eksport polskich znaczeń.

https://www.paih.gov.pl/_img/_pictures/34451.png
http://tiny.cc/nd1olz
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Wieśland musi cechować się nie tylko 
nieograniczonym dostępem do atrakcji, 
ale także taką organizacją przestrzenną, 
która wszystkim, w dowolnym momencie, 
pozwalałaby się dobrze bawić.

Tak, jak Bigness Wieśland, dzięki 
swemu przeskalowaniu, umożliwiać ma 
ciągłą intensywność i oferować pewien 
dostęp do spokoju w emocjonalnie 
bliskiej scenografii.

Wieśland | Forma   19



Pawilony wzniesione są przy użyciu 
materiałów pozyskanych z opuszczonych 
wiejskich domów i zagród. Elewacje, dachy 
i wnętrza bielone są w całości wapnem 
tworząc jednorodne budynki-widma. 

Tym samym przyjmują formę 
abstrakcyjnych wiejskich pomników 
utrwalających tęsknoty mieszkańców 
miast za archaiczną wsią oraz architektów 
za szczerością materiału zawartą w 
tradycyjnej architekturze ludowej.

Wieśland | Forma   20
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Realizacja Wieślandu to zastąpienie 
ogromnej, martwej pustki w centrum 
miasta, przestrzenią publicznego 
spektaklu. To miejsce pozwalające 
mieszkańcom na relaks, odcięcie od 
codziennych problemów, oddanie się 
kontemplacji codzienności oraz powrót 
do świata marzeń i tęsknot.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21182460,darmowy-
parking-pod-stadionem-narodowym-nie-daj-sie-wprowadzic.html
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Warszawa to nie wieś, żeby po niej 
rowerem jeździć, przekonywał pod 
koniec XX wieku jeden z urzędników. 
Ponad dwie dekady później stolica jest 
już coraz bardziej przyjazna cyklistom, 
ale też o krok od tego by stać się 
odrobinę wiejska, nawet jeśli wieś
jest tu jedynie tematem spektaklu.

Wieśland | Wytwarzanie Przestrzeni  23



Miejska wieś na żądanie, zamiast 
miejskości na odległej wsi. Iluzja wsi 
w mieście na wyciągnięcie ręki, zamiast 
umiastowienia wyobrażonej wsi. Dzięki 
Wieślandowi nie ma potrzeby brania 
urlopu, aby wypocząć na łonie natury. 
Wieś, o jakiej marzymy, możemy mieć 
na wyciągnięcie ręki. 

Wieśland | Wytwarzanie Przestrzeni  24



Gdy wieś przestaje być 
problematyczna, problemem staje się 

to, że jest już zupełnie nieistotna....

Wieśland   25



To z kolei nieodzownie prowadzi nas do Szosy 
Głównej, skąd wkrótce wyruszymy w świat 

miejskich fantazji krytych strzechą…

Wieśland   26
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