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Wieśland to miejski park rozrywki, w którym niemal do absurdu i me-
gastruktury przeskalowujemy beztroskie wyobrażenie wsi jako idylli i 
romantycznego elementu tożsamości narodowej. By zbudować atmos-
ferę miejsca i odzyskać dla mieszkańców niewykorzystaną przestrzeń 
w centrum miasta proponujemy fantazyjną architekturę odwołu-
jącą się do tych klisz, do wspomnień i namiętności – tych, za który-
mi tęsknimy i których nam brakuje, ale też tych, które mamy na wy-
ciągnięcie ręki we wzorcach kulturowych polepionych ze stereotypów 
i szkolnych kanonów traktujących o wsi. Architektura Wieślandu to 
więc seria cytatów pozbawionych zasadniczego sensu źródłowego kon-
tekstu i złożonych razem w całość, która w normalnych warunkach 
byłaby niemożliwa do pomyślenia ani zaprojektowania. Proponowane 
przez nas budynki-pawilony wzniesione przy użyciu materiałów 
pozyskanych z opuszczonych wiejskich domów i zagród oraz bielone 
w całości wapnem stają się budynkami-widmami. Tym samym, przy-
jmują formę abstrakcyjnych wiejskich pomników utrwalających tęs-
knoty mieszkańców miast za archaiczną wsią oraz architektów za 
szczerością materiału zawartą w tradycyjnej architekturze ludowej.

Projekt Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą został wykonany 
w ramach Stypendium Praktyka 2019 Fundacji im. S tefana Kuryłowicza
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legenda

r remiza

s stacja veturillo, hulajnogi

j jezioro(stare boisko)

g istniejący tor gokartowy

k wiejska karczma 

p polana rekreacyjna

 widoki

 wjazd do parkingu podziemnego

 ścieżka krajobrazowa

 szosa główna

 Wieśland 
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W przestrzeń Wieślandu włączamy, 
jako element krajobrazu, Stadion 
Narodowy, którego elewacja przy-
pominać miała biało-czerwony 
wiklinowy koszyk. Zlokalizowanie 
wiejsko-miejskiego parku rozrywki 
w tym miejscu uruchamia symbolic-
zny dialog pomiędzy obydwiema re-
alizacjami. Stadion sam w sobie jest 
areną rozrywki i spektaklu, ale też 
przedłużeniem wiejskich wyobrażeń.
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Ważnym elementem wiejskiego 
krajobrazu jest mała architektura 
przydrożna, którą bardzo często 
tworzą różnego rodzaju kapliczki. W 
Wieślandzie na odwiedzających cze-
ka monumentalny wielokierunkowy 
totem z awatarami wsi, który – nic-
zym elektroniczne tablice reklam-
owe – dostosowuje treść do oko-
liczności, warunków pogodowych 
i charakterystyki odwiedzających.
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A gdyby tak pojechać na elektryc-
znych hulajnogach ze znajomymi z 
pracy na grupową integrację na wieś? 
Z Wieślandem u podnóża Stadionu 
Narodowego to możliwe! Warsztaty 
z wypiekania chleba, glutenowe im-
prezy firmowe, świeże pieczywo od 
wiejskiego “pana kanapki” to tylko 
niektóre z korzyści wielkich pieców 
chlebowych, które docenią nawet 
najnowocześniejsze korporacje.
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Choć wiejska klisza wyświetla 
głównie obrazki z polami skąpany-
mi w słońcu, to Wieśland nie jest 
wyabstrahowany od warunków 
atmosferycznych. W przypadku 
deszczu na odwiedzających czeka 
jednak budynek-okap pozwalają-
cy też wypocząć po intensywnych 
atrakcjach, a swoim układem prz-
estrzennym zbliża do siebie niezna-
jomych zapraszając do pogawędki.
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Megamłyn to wielofunkcyjny obiekt: 
służy do produkcji mąki wykorzy-
stywanej do wypiekanego w pie-
cu pieczywa, a dzięki ogromnym 
śmigłom wiatraka filtruje powi-
etrze od smogu oraz generuje prąd. 
Zmęczeni zabawą na polu lub warsz-
tatami na roli możemy przysiąść tu 
na chwilę, podładować komórki, 
połączyć się z wiejskim wifi i wrzucić 
selfie z Wieślandu na Instagrama.
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Inna odsłona budynku z głębokim 
okapem odwołuje się do wiejskiego 
domu. W sercu tego obiektu nie zna-
jdziemy jednak pieca ani izby a pokój 
zewnętrzny pozwalający na pełne 
oderwanie się od miejskiego zgiełku 
lub obserwację gwiazd wieczorami.
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Żyjąc w mieście musimy liczyć się z 
tym, że niemal bezustannie obser-
wować będzie nas system kamer. 
Jednak również na wsi ciężko um-
knąć niezauważonym – zazwyczaj 
musimy liczyć się z ciekawskim wy-
glądaniem zza firanek. Wieślandz-
ki budynek-fasada ma tę zaletę, 
że pozwala być nie tylko obser-
wowanym, ale także obserwującym.
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Miejscem spotkań mieszkańców wsi 
jest bardzo często przystanek. Park 
rozrywki zaprojektowany z myślą o 
masowym odbiorcy i dużej cyrku-
lacji ludzi wymaga przystanku o 
skali odmiennej od pierwowzoru. 
Nie zmienia się za to jego funkcja: 
służy jako przestrzeń do wyczeki-
wania, kontemplacji natury, ob-
serwacji wydarzeń czy pogawędek 
przy łuskaniu słonecznika i ko-
sztowaniu lokalnych trunków.
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Piec kaflowy wraca do łask i staje 
się hitem wystroju wnętrz nie tylko 
wiejskich chat nowych mieszczan 
ale także apartamentów czy loftów. 
W wersji XXL, jaką proponuje-
my w Wieślandzie, może służyć do 
ogrzewania się po wyjściu z ulo-
kowanego w parku jeziora umoż-
liwiając niespotykaną w mieście 
intymną relację z architekturą.
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