
Księga Przestrzeni - opis prezentacji  

Prezentacja cyklu dokumentalnych programów telewizyjnych „Księga Przestrzeni” 

oraz ich internetowej kontynuacji w postaci kanału YouTube Strefa Przestrzeni. 

Przegląd realizacyjnych i merytorycznych trudności związanych z pokazywaniem i 

objaśnianiem architektury współczesnej w filmie a także sposobów na ich 

pokonywanie. Problemy organizacyjne i ekonomiczne utrudniające produkcję cyklu 

oraz jego emisję w tradycyjnych mediach.      

 



Księga 
Przestrzeni

cykl programów telewizyjnych o polskiej 
architekturze po roku 1989



CHARAKTERYSTYKA 
PROGRAMU

Czym jest Księga Przestrzeni 



Producenci i partnerzy 

Producenci:

Fundacja Pro Bono PL

Studio Filmowe „Autograf”

Dofinasowanie: MKiDN

Emisja i koprodukcja:

TVP Kultura 



Zawartość cyklu

 „Katalog” najlepszych polskich budynków 
 Realizacje z lat 1989 - 2017
 Typologiczny dobór obiektów w odcinkach 
 Tylko dobre wzory 



Program w liczbach

2 sezony 
21 odcinków 
40 miast i wsi
38 architektów 

102 obiekty 



Duże i małe 

 Słynne i nieznane 
 Ikony i budynki tła
 Wielkie i małe miasta 



Publiczne: baza i nadbudowa

 Kultura 
 Nauka i edukacja 
 Biznes, handel, administracja
 Sport, zdrowie, rekreacja

 Transport



Mieszkaniowe

Osiedla, bloki, apartamenty,
domy jednorodzinne; 



Rewitalizacje

 Adaptacje 
 Drugie wcielenia 
 Soc modernizacje 



Trochę urbanistyki
 Przestrzeń publiczna 
 Wnętrza urbanistyczne
 Mała architektura 



Piękno + fascynacja

 Analiza funkcji i formy

 Priorytet jakości obrazu

 Obraz + muzyka



Obiektywnie i subiektywnie

Komentarz krytyka i opowieść architekta



Rozmowy w studiu

Moderatorzy

Goście: 

teoretycy i praktycy 
architektury



YouTube Strefa Przestrzeni

 Kanał filmowy na platformie YouTube

 Premiery w każdą sobotę o 18.00

 100 filmów do końca 2018

 FB:@StrefaPrzestrzeni



YouTube Strefa Przestrzeni



TECHNIKA FILMOWA

Trudności i przeszkody 



Architektura jest trudna

 Język branżowy (przeszklenie zadaszenia)

 Abstrakcyjne terminy (rytmiczne podziały fasady)

 Elementy inżynierii (siatka cięto-ciągniona)

 Pojęcia z historii sztuki (gzyms, cokół, trakt, oś)

 Potrzeba wrażliwości estetycznej (podcięcie narożnika 
dodaje budynkowi lekkości) 



Pomoc: ludzie

Emocje 

Osobowość architekta

Ludzkie historie



Pomoc: rekwizyt - makieta

Makieta show



Pomoc: inne rekwizyty

 Rysunki

 Modele

 Niespodzianki



Architektura stoi i milczy

Brak ruchu i dźwięku, bardzo rzadkie wyjątki: 



Pomoc: technika filmowa

 Ruch kamery

 Windy

 Montaż 

 Muzyka

Andrzej 
Wojciechowski



Pomoc: wszystko co się rusza  

 Pojazdy 

 Użytkownicy

 Woda 

 Rośliny



Pomoc: czas i pogoda

 Zmienne światło

 Niebo i chmury

 Świty i zmierzchy



Dobre nie znaczy fotogeniczne

Geometria, minimalizm, prostota? 



Dobre nie znaczy fotogeniczne

Kolory polskiego nieba?



Dobre nie znaczy fotogeniczne

Bardzo dużo szkła? 



Na pomoc niefotogenicznym
Światło i odbicia              Wnętrza i detale



Budynki nie stoją w pustce

 Ustawienie kamery (nie ma gdzie ustawić)

 Brak „odejścia” (zawsze za wąska ulica)

 Złe sąsiedztwo (rurociąg, ogrodzenie, trakcja)

 Perspektywa przechodnia (czyli stoi tam samochód) 

 Słońce (niestety świeci i to z jednej strony)



Pomoc: technika zdjęciowa

Żabia perspektywa, czyli 
„zadzierak” 



Pomoc: technika zdjęciowa

Oko Boga 

Struktura budynku

Kontekst otoczenia 



Pomoc: technika zdjęciowa

Ptasie spojrzenia 



Przypadki beznadziejne:

 Billboardy, banery, parasole 
 Marne wykonawstwo 
 Zły gust użytkowników 



Przypadki beznadziejne:

Wyjątkowo 
nietypowa forma NIEZBĘDNY 

CZYTELNY

RZUT BUDYNKU



Niewidzialna urbanistyka

 Układy urbanistyczne
 Działanie przestrzeni 
 Miejskie życie

Trudne do opisania kamerą:



PSYCHOLOGICZNE
EKONOMICZNE

Bariery



Pozwolenia na filmowanie 

 Obawy o bezpieczeństwo
 Własność i prywatność 
 Ochrona wizerunku i powagi 

urzędu 

NIE!

TAK

OCHRONA!



Brak zainteresowania
 Mediów („bo za trudne, niszowe, nie dla nas”)
 Instytucji finansujących kulturę („bo to budowlanka, nie sztuka”)
 Architektów („bo to się nam do niczego nie przyda”)
 Inwestorów, deweloperów („bo to nie podniesie sprzedaży”)
 Władz lokalnych („bo co ma architektura do promocji gminy”)

Ciekawsze są 
dinozaury! 



Kłopoty z finansowaniem  

 Brak instytucji finansującej o skali 
ogólnopolskiej

 Słabe zainteresowanie anten (jedynie  
kanały tematyczne z drobnym udziałem 
w rynku)

 Sponsor tylko przy lokowaniu produktu 
lub kryptoreklamie

 Przekonanie, że niszowa publiczność 
to nieefektywna promocja
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