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Kompozycję miasta postrzegamy jako niepowtarzalny zbiór
wielości form i stylów ujęty w ramy przestrzeni posiadającej
swój autogeniczny, niepowtarzalny koloryt, ukształtowany na
tle naturalnych uwarunkowań klimatycznych i geologicznych.
Koloryt miasta to barwy historii, kultury, tradycji i współczesności.
W układzie urbanistycznym potrafimy rozróżnić struktury
osadnicze charakterystyczne dla kolejnych etapów rozwoju:
od zwartego, staromiejskiego centrum z układem lokacyjnym,
otoczonym XIX-sto i XX-w. kwartałami czynszowych kamienic,
przez pomodernistyczne założenia lat powojennych,
w postaci wielkopłytowych osiedli i obszarów przemysłowych,
aż po współcześnie wybudowane zespoły mieszkaniowe,
usługowe i centra handlowe.
Kolejno zmieniające się krajobrazy, odwzorowane poprzez
światło i barwę, posiadają własne, specyficzne palety kolorów.
I choć także w układzie fizycznym obejmują różne struktury
i formy, razem tworzą wspólną przestrzeń kolorów miasta.

Fenomen przestrzeni nieprzerwanie w ciągu dziejów
myśli ludzkiej powraca jako zjawisko fascynujące,
wciąż odkrywane i na nowo badane, pomimo swojej
wszechobecności i oczywistej powszedniości.[28]

Przestrzeń mająca charakter atrybutywny wobec materii,
obejmuje całokształt relacji pomiędzy współistniejącymi
w niej obiektami. Podatna jest na wszelkie możliwe
przemiany, nie ma barier dla wyobraźni i twórczych kreacji.
W istocie więc, zgodnie z naszą wolą, rozumem, wrażliwością,
w miarę możliwości i umiejętności, możemy tę przestrzeń
badać, eksploatować, dzielić przegrodami lub łączyć
w dowolne sekwencje, wypełniać materią i naznaczać
kolorem, tworząc wciąż nowe układy scenograficzne.
Światło przenika przestrzeń czyniąc ją widzialną i łączy
poprzez barwy z ludzką świadomością.
Barwa jest bowiem wrażeniem wywoływanym w naszym
mózgu, a różne jej odmiany i odcienie nazywamy kolorami.

przestrzeń
kolorów



Kolor to bez wątpienia pierwszy pod względem oddziaływania bodziec przy percepcji
przestrzeni, integralnie związany z postrzeganiem wszelkich form i kształtów materii.
Jest medium uniwersalnym, zdolnym do przełamywania barier kulturowych i przekraczania
horyzontów czasowych. Barwa kształtuje wizerunek przestrzeni miasta, przesądza o sposobie jej
postrzegania oraz zapamiętywania. Oddziałując na psychikę człowieka decyduje o walorach
estetycznych kompozycji, spełniając również funkcje użytkowe, informacyjne i symboliczne.
Kolor może nadać przestrzeni miejskiej szczególną, niepowtarzalną jakość plastyczną.
Może integrować lub kontrastować zespoły zabudowy, różnicować bądź podkreślać
jednorodność ich struktury, łączyć, dzielić lub eksponować wszelkie układy.
Kolory odmieniają wizualnie przestrzenie zaniedbane i zdegradowane, przywracają im
wartość estetyczną. Stanowią istotny element w realizacji programów rewitalizacji miasta.
Rozmaite połączenia i kompozycje układów kolorystycznych stają się źródłem doznań
emocjonalnych. Kolor przyciąga i skupia uwagę dostarczając bodźców psychicznych,
które oddziałują na wrażliwość obserwatora i stymulują odczuwanie komfortu estetycznego.
W konsekwencji postrzegane krajobrazy, wnętrza i obiekty utrwalają się w pamięci,
a ich wizerunek staje się rozpoznawalną, jakby zatrzymaną w kadrze wizytówką miasta.
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Genius loci
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 Wzgórze Tumskie

Podziwiając nadwiślański krajobraz odnajdujemy kształt miasta
w rozpostartej po widnokrąg panoramie. Rozpoznajemy jego
barwy unoszące się nad krawędzią skarpy i rozpraszające
w przestrzeni, gdzie stapiają się i łączą w bezkresnym,
sensualnym pejzażu doliny Wisły. W kompozycji piętrzących się
wzniesień dominuje sylweta Wzgórza Tumskiego zastygła
przed wiekami w bezruchu, choć obraz jej, malowany światłem
i barwą, bez końca odmienia kolory i kontrasty.
Rozlana u podnóży rzeka niespiesznie mija miasto, zajęta
odmierzaniem upływającego wraz z nią czasu.
Z jej perspektywy pejzaż staje się majestatyczny, znaczony przez
sygnatury i wieże dawnych budowli trwających na straży historii.
Fantastyczna jest harmonia i bogactwo dynamicznej przestrzeni
kolorów otulających miasto. Barwy jej nieustannie stymulują
zjawiska pogodowe - słońce, wiatr, chmury, mgły, deszcz i śnieg.
Ulotność i zmienność aury sprawia, że o każdej porze, niemal
w każdej chwili odkrywamy fenomen przestrzeni od nowa.
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 Stary Rynek

Podstawą percepcji wizualnej jest światło. Poprzez barwy
wydobywa kształty, różnicuje i scala przestrzeń, wzmacnia
dynamikę oraz ekspresję form. Główną cechą oświetlenia
światłem słonecznym jest zmienność, która wiąże się z cyklem
dobowym, porą roku, warunkami atmosferycznymi i klimatem.
Światło dzienne jest dynamiczne, wraz z obrotem ziemi
zmienia kierunek, natężenie, wprawia w ruch cienie,
zmienia proporcje, rozjaśnia, to znów zaciera kontury form.
Zmieniając się w czasie, zmienia jednocześnie postrzeganie
barw. W efekcie powstaje niezwykła paleta kolorystyczna.
Światło wprowadzone do wnętrza buduje specyficzny
porządek oraz hierarchię. Następuje koncentracja przestrzeni
wokół strumienia światła. Powstają napięcia kompozycyjne,
tworzą się abstrakcyjne układy scenograficzne i pojawia się,
powiązana z ruchem choreografia. Jeżeli zajmiemy wobec
układu kompozycji wnętrza stałą pozycję, wówczas taki widok
można analizować jak obraz malarski - statyczną strukturę
materii z nieustannie zmieniającym się oświetleniem.
Relacja punktu obserwacji wobec źródła światła, układu
architektonicznego wnętrza i obserwowanych obiektów
decyduje o tym, jak postrzegana jest kompozycja oraz kolory
w przestrzeni obrazu. W pochmurny dzień cała półkula nieba
jest źródłem równomiernego, rozproszonego światła
padającego z różnych stron. W dzień pogodny plamy słońca
oraz cienie wzmacniają kontrasty świetlne i nasycenie barw.
Pod wpływem światła słonecznego powstają drgania, refleksy,
pozorna zmiana barwy w strefach półcienia i pełnego cienia.
Powstaje subiektywne, podświadome odczuwanie barw
zimnych i ciepłych lub dalekich i bliskich, wpływające na stan
psychiczny oraz wrażliwość obserwatora. Wszystkie elementy
krajobrazu miejskiego, identyfikowane, zapamiętywane,
oddziałujące emocjonalnie, postrzegamy w przestrzeni światła
poprzez barwy, zmieniające się ustawicznie w kolejnych,
powracających cyklach dobowych i porach roku.
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Kontrast jest głównym warunkiem percepcji wizualnej, bowiem
tylko obecność światła i różnica barw pomiędzy odmiennymi
formami materii pozwala na ich dostrzeżenie. Kontrast w
połączeniu ze światłocieniem oraz perspektywą liniową tworzy
poczucie głębi przestrzennej, decyduje o jakości, ekspresji
obrazu, klarowności relacji i hierarchii poszczególnych planów.
Może wzmacniać lub osłabiać cechy plastyczne, takie jak
kolor i faktura, może zacierać kontury, zniekształcać wizualnie
rzeczywiste proporcje elementów kompozycji. Światła i cienie
w krajobrazie wzajemnie się dopełniają. Eksponując istotne
elementy układu zarysowują plany oraz współtworzą głębię
postrzeganej przestrzeni. Wraz z przesuwaniem sie tarczy słońca
jeden układ kompozycyjny może w ciągu dnia reprezentować
sobą kilka różnych układów helioplastycznych.
Promienie słoneczne oświetlając jedne, a zaciemniając inne
fragmenty wnętrz, wywołują wrażenie trójwymiarowości obrazu.
Stopniują jasność postrzegania przestrzeni. Oko reaguje na
jasność światła mocniej niż na zmiany natężenia barw.
Cienie rzucone, pokrywające wnętrza, obniżają skalę jasności,
wywołując wrażenie przestrzeni „ciemnej”, o wiele ciemniejszej
niż w rzeczywistości. W dni pochmurne światło jest rozproszone
i przefiltrowane. W dniach słonecznych ostre światło rzuca
wyraźne, konturowe cienie. Zarówno jasno oświetlona forma,
jak i kontrast pomiędzy jasnością głębi, a zaciemnioną partią
pierwszego planu szczególnie przykuwają uwagę obserwatora.
Skoncentrowane smugi promieni słonecznych powodują
powstawanie refleksów, światło odbija się od płaszczyzn
gładkich i jasnych, a pochłaniane jest przez faktury ciemne
i chropowate. Wyraziste cienie budują ekspresję oraz dynamikę
postrzeganych obrazów powiązaną z niezwykłymi kształtami
brył, ale też, potrafią współtworzyć łagodną harmonię wnętrz.
Zatrzymywanie światła dziennego na wysokich, dominujących
w krajobrazie obiektach wzbogaca sylwetę miasta.
Zjawisko współzależności oraz oddziaływania elementów
i czynników kompozycyjnych nazywane jest grą świateł i cieni.

 skala i lościowa rozbieżna uporządkowana

kontrasty i
światłocienie



Dawniej rozświetlał miasto ogień pochodni i blask księżyca.
Wraz z pojawieniem się oświetlenia ulicznego sylwety budowli
oraz wnętrza ulic poczęły wyłaniać się z mroków nocy.
Jednakże w światłach latarni gazowych kolory postrzegane
były zupełnie inaczej niż dzisiaj.
Oświetlenie nocne nie liczy się z dziennym porządkiem.
Posiada magiczną moc wydobywania krajobrazu z ciemności,
czyni go na powrót widzialnym, tym, który znamy, a jednak
zaskakująco innym. Przeistacza przestrzeń w układy pokrewne
kształtem, lecz odmienione barwą. Inne są już relacje
i współzależności pomiędzy utrwalonymi w pamięci formami.
Światła omijają obrazy niechciane, skrywają miejsca
opuszczone przez człowieka, skupiając uwagę na dumnych
pomnikach historii. Nocą, iluminowane wstęgi ulic łączą
ze sobą wyciszone i roztopione w półmrokach wnętrza.
Miasto wydaje się surrealną konstelacją niezliczonych rojów
świateł uwięzionych w uśpionym krajobrazie. skala i lościowa rozbieżna uporządkowana

 efekt kompresj i  przestrzeni

 syntetyczne
 przestrzenie
 kolorów
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Plan oświetlenia miasta to złożona koncepcja wymagająca synergicznych działań technicznych,
artystycznych, ekonomicznych, których celem jest wyeksponowanie światłem układu przestrzennego.
W skali ogólnej będzie to ekspozycja sylwety miasta, w skali kameralnej ekspozycja przestrzeni
wnętrz i ulic, a także iluminacja pojedynczych miejsc oraz budynków o szczególnym znaczeniu.
Iluminowane obiekty widziane w perspektywie miasta, choć całkiem różne i oddalone od siebie,
zdają się tworzyć integralną całość spojoną syntetyczną paletą barw. W nocy światło ustala własną
hierarchię ważności, tworzy nowe współzależności form i kształtów. Iluminacja umożliwia wizualną
korektę sylwety miasta, poprzez pominięcie w polu widzenia wszelkich zniekształceń, tak, aby
powstało wrażenie ładu i naturalnej harmonii. Operowanie światłem ożywia historyczne obiekty
i powoduje, że rozświetlone, zabytkowe mury oddziałując na wyobraźnię przenoszą nas w przeszłość.
Iluminacja budynków współczesnych to z kolei atrybut nowoczesności oraz witalności miasta.
Iluminacje wywołują zawsze specyficzny, niemal nierealny nastrój, silnie oddziałujący na psychikę
i emocje obserwatora. Istnieją różne pod względem przeznaczenia i funkcji rodzaje oświetlenia.
Kreatywne wykorzystanie koloru umożliwiają technologie fasad medialnych, powodujące zmianę
postrzegania przestrzeni, dzięki wizualnej unii pomiędzy barwą, światłem i technikami medialnymi.
Mediatektura pozwala na projekcję dowolnych w formie oraz treści przekazów multimedialnych,
przekształcających statyczne dotąd fasady w wirtualny świat barwnych inscenizacji i widowisk.

i luminacje

 skala jakościowa



Wizerunek miasta postrzegamy poprzez koloryt, pojmowany
nie tylko jako zespół barw nadających ogólny wyraz
estetyczny kompozycji wnętrz urbanistycznych, ale też jako
zespół cech charakterystycznych dla środowiska i danej
epoki historycznej. Poznajemy miasto zarówno przez to,
jakim go widzimy, jak i przez to, że myślimy oraz odnajdujemy
jego historię. Problematyka historyczno-konserwatorska
związana z kolorystyką fasad obejmuje dwa różne zjawiska:
malarstwo fasadowe oraz barwienie fasad. Dziedziny te
istniały w historycznych epokach zupełnie samodzielnie
i posiadały całkowicie odrębny charakter. Z jednej strony
artyści traktujący fasady jako tło do wyrażenia swoich wizji
malarskich, na ogól z architekturą nie związanych, z drugiej
strony rzemieślnicy wypełniający zadania nakreślone
przez architekta. Zwyczaj malowania fasad utrzymywał się
aż do przełomu XVIII w. i  XIX w. Okres ten dokumentują opisy
i dane zawarte w ówczesnych traktatach budowlanych.
Prócz dość dokładnych receptur, niektóre z nich zawierają
ręcznie kolorowane tablice poglądowe z szeregiem
zestawień barwnych. Był to jednak schyłek trwającej
od najdawniejszych czasów epoki kolorowej architektury.
Wiek XIX wprowadził szare, bezbarwne tynki, które
dominowały w krajobrazie miast do lat trzydziestych XX w.
Obraz dawnej, kolorowej architektury jest wciąż niezwykły
dla doznań estetycznych, choć zachowane, barwne relikty
historycznych budowli posiadają dzisiaj często formę
destruktów okrytych patyną [1]. W przeszłości zwykle stosowane
były lokalne materiały oraz barwniki kopalne, mineralne,
rudy i tlenki do barwienia gładzi i farb wapiennych,
co kwantyfikowało paletę barw powodując, że w naturalny
sposób była ona spójna z tworzywem budowlanym i
harmonizowała z otoczeniem. Kolor jest inherentną cechą
architektury i w takim stopniu jak kompozycja, forma, czy
wystrój elewacji stanowi o jej jakości i wartości artystycznej.

kolor histori i

 Nowy Rynek ok. 1928 roku

Wzornik
kolorystyczny
F.CB. Schmidta
35 kombinacji z
13 podstawowych
kolorów
stosowanych
do malowania
elewacji
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Współczesny wygląd zabytków, których majestat czcimy siłą
romantycznych tradycji, nie ma często zbyt wiele wspólnego
z pierwotnymi założeniami twórców. Koncepcja kolorystycznej
fasady była dziełem architekta, który podporządkowywał ją
całkowicie swoim wymaganiom, celem uwypuklenia idei -
treści dzieła architektury. Te właśnie nieprzetłumaczalne na
inne środki wyrazu właściwości materialne i ideowe elementów
formalnych dzieła sztuki, decydują o pryncypiach przyjętej
metody konserwacji. Jeśli wyeliminujemy z dzieła nawet jeden
tylko element formalny lub odmienimy koloryt, to przerywamy
cały skomplikowany system połączeń, którym artysta chciał
wyrazić i przekazać odbiorcom określoną treść. Jest rzeczą
oczywistą, że każde naruszenie stanu pierwotnego pozbawia
dzieło architektoniczne cząstki autentyczności.
Utrzymanie status quo nie oznacza jednak uzyskania status
quo ante, choć jednak czasem powoduje większe zmiany
w oryginalnym wyrazie artystycznym dzieła niż jego restaurację.
Przyjęło się, że konserwacja ma na celu nie tylko utrwalenie
zachowanego stanu oryginalnego. Istnieje również aspekt
przywrócenia dziełu wyglądu zbliżonego do tego, w jakim
opuściło ono pracownię twórcy. Innymi słowy, restauracja ma
na celu przywrócenie dawnych, zamierzonych przez twórcę
relacji pomiędzy treścią dzieła, a jego materiałem i układem
formalnym, opartym na określonej strukturze, formie i barwie. [1]

Kompozycja kolorystyczna każdej elewacji współtworzy
estetykę pierzei ulicy. Często ukierunkowuje kolejne etapy
rewaloryzacji wnętrza urbanistycznego. Rozróżnienie aspektów
stare - nowe pozwala na klasyfikację budynku we wnętrzu
urbanistycznym pod względem formalnym, jako elementu
spajającego dwa światy. Formalne aspekty elewacji muszą
korespondować z otoczeniem i respektować kontekst.
Sztuka i jej wartości estetyczne podlegają przemianom, z kolei
wartości racjonalne podlegają postępowi i ewolucji. Wrażenie
harmonii i piękna w ujęciu miejskim wynika więc ze spoistości
oraz autentyczności wszystkich elementów kompozycji.

 ulica Grodzka ok.1965 roku

 ulica Grodzka 2010 rok

 ulica Grodzka ok.1910 roku

 retrospektywa



Czy odtwarzanie barwnego wystroju dawnej architektury
jest w ogóle słuszne i uzasadnione ?
Prosta konieczność odnawiania fasad wynika nie tylko
ze względów estetycznych (nie mogą bowiem pozostawać
w formie zaniedbanego destruktu), ale z potrzeby integracji
z kolorystyką otoczenia - pierzei ulic, wnętrza urbanistycznego
lub zespołu zabudowy historycznej.
Szczególny problem odnawiania dotyczy fasad, które utraciły,
bądź też nie posiadały nigdy tynku, miały natomiast dekorację
kolorystyczną nanoszoną bezpośrednio na cegle czy kamieniu.
Ilość przesłanek, na podstawie których odtwarza się
ornamentalne lub figuralne malarstwo fasad tynkowych,
jest częstokroć mniejsza od przesłanek dowodzących istnienia
barwnej powłoki na licu ceglanym czy kamiennym, powłoki,
która jeszcze do schyłku XIX w. posiadała żywą tradycję.
Skoro ingerencja w strukturę dzieła sztuki jest koniecznością
(nieingerencja jest również pewną formą ingerencji)
zdecydować należy o wyborze metody, która pozwoli
na odtworzenie poszczególnych elementów w sposób
najbardziej adekwatny do stanu pierwotnego i zgodny
z ideą kompozycji architektonicznej twórcy dzieła.
W wypadku barwienia fasad właściwą metodą będzie
renowacja przy użyciu dawnych technik i farb sporządzonych
według oryginalnych receptur oraz palet kolorystycznych.
Przy zachowanej architekturze zabytku, którego kompozycja
i styl dadzą podstawowe wskazówki konserwatorskie,
w oparciu o wiedzę o starych technikach i kolorystyce
oraz przy zachowanych reliktach dawnej polichromii,
odtworzenie barwienia fasady będzie raczej gruntownym
retuszem niż jej rekonstrukcją.
Natomiast wszędzie tam, gdzie odtworzenie oryginału
będzie technicznie niemożliwe, gdzie nie zachował się
stan pierwotny, wszędzie tam zastosowanie odpowiednio
pojętej metody historyzującej przy restauracji fasady zabytku
wydaje się właściwe i adoratywne wobec historii.[1]

konserwacja

 kamienica Warszawska 2

 kamienica  Kolegialna 18

 kamienica  Kolegialna 18
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 kolor pierzei
 skala jakościowa nieuporządkowana

restauracja i  rekonstrukcja

Obserwujemy w krajobrazie miejskim proces kolorystycznej polaryzacji obiektów architektonicznych, a nawet całych zespołów, na tle istniejących, achromatycznych i monotonnych budowli.
Zjawisko to nadaje przestrzeni urbanistycznej wyrazisty, majoryzujący koloryt, natomiast w przypadku renowacji lub rekonstrukcji zabytkowych kamienic wskrzesza i przywraca dawną świetność
zabudowie pierzejowej ulic, wnętrz i kwartałów. Inicjowane programy rewitalizacji obszarów śródmiejskich obejmują systematyczną, na ogół wieloetapową, rozłożoną w czasie rewaloryzację
wyniszczonych, zubożałych kwartałów, stanowiących rdzeń i fundament miasta. Odnowienie zdegradowanej przestrzeni, choćby poprzez remont elewacji budynków i przywrócenie walorów
kolorystycznych jest często podstawową metodą na podniesienie jakości oraz wartości estetycznej. Rewaloryzacja kamienic powoduje, że z krajobrazu miasta znikają kolejno szare plamy
odrapanych, martwych fasad, na ogół opustoszałych, popadających w ruinę budynków. Kolor przywraca witalność, staje się elementem integrującym, często najważniejszym w otoczeniu.
Wybór właściwej strategii kolorystycznej w stosunku do współistniejącej, historycznej i współczesnej zabudowy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wizerunek zespołów śródmiejskich.

 ulica Kwiatka
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Nie tracącym aktualności imperatywem kolorystycznych
rewolucji jest wciąż kontestacja surowej estetyki XX-wiecznych
osiedli, powszechnie utożsamianych z szarym betonem i wielką
płytą. Pomodernistyczne odreagowanie przybiera charakter
zarówno swobodny i spontaniczny, przynosząc w efekcie
kolorystyczne fantazmaty, jak i planowy, poprzez realizację
komplementarnych koncepcji architektonicznych.
Koloryt przestrzeni osiedlowych jest częścią tożsamości lokalnej,
odzwierciedla jakość oraz poziom życia w danym środowisku.
Kompozycję przestrzeni mieszkaniowej postrzegamy
synchronicznie, z jednej strony w wymiarze racjonalnym,
formalnym, definiującym kształty, skale, proporcje i relacje
pomiędzy wszystkimi, wypełniającymi ją elementami,
z drugiej strony poprzez pryzmat światła i kolor.
Przyjazna kolorystyka to niezbywalny element ładu i harmonii,
tworzący pozytywny klimat, sprzyjający afirmacji przestrzeni
architektonicznej, dający poczucie komfortu psychicznego.

przestrzenie mieszkalne

 Tysiąclecia - Łukasiewicza

 Dworcowa

 Łukasiewicza

 Podolszyce Północ

 Kochanowskiego

 Wyszogrodzka



 skala ilościowa nieuporządkowana

kolorystyka bloków
 Dworcowa

We współczesnej, osadzonej w epoce postmodernizmu architekturze, pojawiły się bardzo
dynamiczne i wciąż ewoluujące nurty, które możemy nazwać globalnymi, takie jak architektura
hi-tech, blob czy dekonstruktywizm. W skali lokalnej trudno jest zdefiniować kierunki
nowoczesnego wzornictwa architektonicznego i kolorystycznego, ustalić, czy tworzą jakiś
obiektywnie akceptowany zbiór norm projektowych podporządkowanych określonym regułom.
Wybór koloru, dobór barw i odcieni w wielu wypadkach wynika z aktualnych trendów oraz mód,
powielane są wzory ze sfery marketingu, reklamy czy komunikacji wizualnej. Przynosi to często
nieskrępowany efekt w postaci łatwej elegancji. Alienacja działań twórczych poza formalne
ramy, nieustająca potrzeba manifestowania własnej odrębności, stały się immanentną częścią
osiedlowej auto identyfikacji. Z drugiej strony odnajdujemy przestrzenie, w których ideą
przewodnią kompozycji kolorystycznej było utrwalenie specyfiki miejsca, respekt wobec kolorytu
krajobrazowego oraz ambicja tworzenia miejsc szczególnych, wyrafinowanych i pięknych.
Funkcją koloru jako środka ekspresji jest wzmocnienie oraz dopełnienie formy budynku przez
artykulację poszczególnych elementów bryły. Kontrastowy układ barw umożliwia akcentowanie
kompozycji, różnicowanie rytmów i podziałów, optyczne łączenie lub dzielenie płaszczyzn.
Barwa sprawia, że budynek wydaje się wyższy lub niższy niż w jest rzeczywistości, dystyngowany
bądź zwykły, pospolity, barwa wpływa na postrzeganie równowagi statycznej i ciężaru budynku.



 ingredienty
 przestrzeni

Układy przestrzenne, które spotykamy na co dzień lub odnajdujemy w nowym, nieznanym środowisku, często utrwalają się
w pamięci wzrokowej jako fotogramy złożone z niewielkich form, detali i akcentów współtworzących krajobraz miasta.
Składają się na nie przeróżne elementy oraz urządzenia stanowiące wyposażenie i aranżację przestrzeni publicznej, określane
wspólnym mianem mebli miejskich, a także obiekty tak zwanej małej architektury. Nieodłącznym składnikiem zapamiętywanych
obrazów są wszechobecne pojazdy i środki komunikacji miejskiej, będące często nośnikami wielobarwnych, krzykliwych reklam.
Dodajmy do tego płachty kolorowych bannerów, tablic, plamy murali na ścianach kamienic oraz przeróżne w formie sztafarze,
ozdoby czy rekwizyty. Całość zbioru tworzy swoisty plankton materii dopełniający przestrzeń zajętą wcześniej i zdominowaną
przez budynki i infrastrukturę miejską. Składniki tej mieszaniny materii to znaki szczególne, rejestrowane w procesie postrzegania
oraz identyfikowania przestrzeni, wprowadzane często podświadomie do pamięci w postaci pojedynczych obrazów i skojarzeń.
Wplatając się w przestrzeń miejską starają się zaskoczyć, skupić uwagę widza. Wyróżniają się czytelnością lub niezwykłością
formy, treścią przekazu oraz barwą silnie kontrastującą z tłem otoczenia, dzięki czemu dostrzegamy je i zapamiętujemy.
Meble miejskie tworzą punkty charakterystyczne, ułatwiające orientację w strukturze miasta. Niebagatelny wpływ na formę,
funkcję i kolor mebli ma charakter miejsca, w którym są sytuowane. Inaczej postrzegamy je w przestrzeni reprezentacyjnej
lub historycznej, gdzie ich estetyka i kolor zazwyczaj są neutralne wobec dominujących budowli, a funkcja oraz forma czysto
użytkowa, a inaczej w przestrzeniach swobodnych, handlowych czy rekreacyjnych. Tam forma mebli bywa nieskrępowana,
wyrazista, barwna, często zaskakująca. Kolor jest tą szczególną właściwością, która powoduje, że meble miejskie mogą pełnić
funkcję informacyjną, identyfikacyjną, symboliczną lub plastyczną, wpływającą na odbiór wizualny miejskiego krajobrazu.



wiatalność
miasta

Witalność miasta można określić jako specyficzny związek
przestrzeni, funkcji oraz aktywności i kondycji społecznej.
Definiujemy ją w aspekcie socjologicznym, ekonomicznym,
przestrzennym. Ale genezą i tłem witalności miasta  jest
jego historia, tradycja, kultura, zwyczaje, wielkość i siła.
Współczesność zmieszana z przeszłością, emanująca
niewyczerpalną energią, tworząca zjawiskowy koloryt miejsca.
Wszelki ruch jest ilustracją witalności miejskiej przestrzeni.
Sprawia, iż mobilność postrzeganych obrazów przeobraża się
w swoistą grę świateł i barw, które wzajemnie się przenikają,
łączą, płoną w słońcu i powoli gasną, by po chwili wyłonić się
z półmroków zmierzchu w rozbłyskach i refleksach lamp.
Z obserwacji ruchu przechodniów, przejeżdżających pojazdów,
z obserwacji zdarzeń oraz form przestrzennych, które z ruchem
łączą się i zespalają, powstaje w umyśle spiętrzenie wrażeń.
Układają się one w sekwencje sceniczne i zbiory kontrastów,
tworząc cykl impresyjnych obrazów ilustrujących witalność miasta.
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hue 2,5PB
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bezpieczeństwo
czystość
dobroć
jasność
nadzieja
niewinność
nieskazitelność
nowoczesność
schludność
światło
świeżość
wiara

autorytet
bezpieczeństwo
charakter
dojrzałość
naukowość
neutralność
osobowość
oziębłość
prestiż
równowaga
siła
stabilność

brawura
determinacja
energia
milość
moc
niebezpieczeństwo
odwaga
pasja
podniecenie
pośpiech
styl
walka

ciepło
entuzjazm
intelekt
jasność
optymizm
ostrzeżenie
pocieszenie
radość
serdeczność
tchórzostwo
wesołość
życzliwość

harmonia
natura
młodość
ozdrowienie
pieniądze
płodność
relaks
środowisko
świeżość
wzrost
zdrowie
życie

głębia
lojalność
mądrość
pokój
prawość
siła
spokój
stabilizacja
szczerość
uczucie
wiara
zdrowie

ambicja
dostojeństwo
duchowość
dyplomacja
godność
luksus
magia
moda
monarchia
namiętność
smutek
szlachetność

elegancja
luksus
oficjalność
rozpacz
siła
śmierć
smutek
tajemniczość
uprzejmość
wyrafinowanie
zło
żal

czułość
delikatność
kobiecość
miłość
piękno
przyjaźń
romantyczność
urok
wierność
współczucie
wrażliwość
wychowanie

psychologia koloru
symbol ika barw

Fizyczne aspekty teorii barw krzyżują się z psychologicznym,
i fizjologicznym wpływem kolorów na człowieka.
Próby racjonalizacji zderzają się z zakorzenionymi przesądami,
tradycjami, z dogmatami. Od wieków bowiem wierzono w moc,
i magię koloru. Symbolika koloru stała się wszechobecna
we wszystkich kulturach, w sferze społecznej, polityce, w religii.
Jest ogólnie akceptowanym oraz wykorzystywanym zbiorem
znaczeń i skojarzeń w liturgii, teatrze, w malarstwie, architekturze.
Stanowi pochodną wpływu, jaki wywierają barwy na naszą
psychikę i emocje, a także składnikiem tradycji oraz tożsamości.
Kolor jest nośnikiem informacji semantycznych, emocjonalnych
i estetycznych. Zjawisko to nazywamy kulturą koloru.
Mimo występowania różnic w percepcji barw istnieją podobne,
a nawet jednakowe dla większości ludzi reakcje na kolor.
Kompozycje plastyczne, przekazy medialne, reklamy, widowiska,
wykorzystując niezwykłe właściwości barw stymulują percepcję
wizualną, zarówno świadomą jak i podprogową, czym wywołują
u widza przewidywalne reakcje i wrażenia emocjonalne.
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Postrzegamy miasto jako całościową i komplementarną koncepcję, formę zbiorowości społecznej złożonej z wielu różnych grup wspólnotowych, ukształtowaną na zasadach przynależności
i współwłasności terytorialnej. Grupy społeczne zorganizowane wewnątrz wyodrębnionego obszaru - dzielnicy, osiedla czy zespołu mieszkaniowego, generują swoje własne, subterytorialne
poczucie tożsamości. Jednostki urbanistyczne obejmują grupy społeczności lokalnej nacechowane poczuciem więzi wewnętrznej oraz przywiązaniem do miejsca zamieszkania.
Skomplikowana sieć relacji, struktura złożona z małych grup wspólnotowych, sąsiedzkich i rodzinnych, skupionych na ograniczonym terytorium, specyficzne rodzaje wzajemnych interakcji
oraz koncentracja funkcji związanych z organizacją życia, to socjologiczne wyróżniki jednostek urbanistycznych. Homogeniczne obszary wyznaczają swój odrębny koloryt lokalny, złożony z cech
wynikających z kultury, historii, tradycji, zwyczajów, norm społecznych i zachowań oraz z barw dominujących w środowisku. Koloryt tworzy wizerunek miejsca, pozwala na jego identyfikację.
Nieustanne doświadczanie i wartościowanie przestrzeni, nadawanie znaczeń obiektom, prowadzi do powstania w ludzkiej świadomości obrazów zawierających odniesienia symboliczne.
Powstaje kod symboli. Kolor stanowi swego rodzaju medium, które niesie ze sobą kod oddziałujący zarówno na świadomość, jak i podświadomość, a w konsekwencji na postawy oraz działania.
Kolor stanowi ważny czynnik w konstruowaniu tożsamości osobistej i zbiorowej. Pozwala na identyfikację z akceptowanymi, propagowanymi wartościami, ułatwia wzajemną komunikację,
integruje, a także buduje poczucie wspólnoty. Ale równocześnie kolor bywa czynnikiem różnicującym, antagonizującym grupy społeczne.
Rola, znaczenie i funkcje barw stwarzają możliwości wypracowania metod nowoczesnego, kompleksowego projektowania przestrzeni kolorów dla odmiennych środowisk oraz różnych obszarów.
Metody te, określane jako strategie kolorystyczne, oparte są na rejestracji i analizie cech barwnych środowiska Istniejącego, uwzględniają koloryt otoczenia, cechy geologiczne, krajobrazowe,
przyrodnicze, funkcje terenów oraz dziedzictwo kulturowe, zwyczaje, a nawet preferencje mieszkańców. Urbanistyczne planowanie kolorów jest narzędziem pozwalającym opanować kolorystykę
przestrzeni miejskiej poprzez wprowadzenie katalogu zasad projektowania oraz realizacji inwestycji, a także skomponowanie zestawów palet kolorystycznych dla wyznaczonych obszarów
i jednostek urbanistycznych. Strategia kolorystyczna umożliwia sprawowanie kontroli nad kształtowaniem ładu kolorystycznego, pozwala myśleć o stworzeniu środowiska określanego mianem
miejskiego ogrodu krajobrazowego. Jeżeli zostanie uwzględniona istotna cecha zjawiska społecznego, a mianowicie sens oraz znaczenie, jakie ludzie nadają otaczającej rzeczywistości i swojej
w niej aktywności, wówczas idea urbanistycznego planowania kolorów ma szansę uzyskać społeczną akceptację i zostać przyjęta jako uniwersalny instrument kształtowania wizerunku miasta.

 stare miasto

 sródmiescie
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wielorodzinne

usługi

wody

zielen
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MATERIAŁY GRAFICZNE:

Do zilustrowania pracy użyte zostały materiały fotograficzne znajdujące się w zasobach
Urzędu Miasta Płocka oraz, w celu analizy i wyjaśnienia treści, w ramach dozwolonego użytku
publicznego uzasadnionego charakterem edukacyjnym publikacji (Art.29 u.p.a.p.p.),
wykorzystano fotografie rozpowszechnione publicznie w sieci internetowej, w tym:
● udostępnione na licencji Creative Commons Zero (CC0);
● umieszczone w domenie publicznej;
● umieszczone w darmowych serwisach internetowych oraz z tzw. wolnych licencji;
● umieszczone na portalach:

- Fotogaleria miasta Plocka, www.galeria.plock24.pl/index.php;
- Wikipedia: Wiki Lubi Zabytki/mazowieckie/Płock,
 www.pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki/mazowieckie/Płock;
- Pocztówki płockie, www.pocztowki.plockie.pl/index.html;
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