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Przestrzeń jest naszym 
przyjacielem, ale czas 
ma w sobie śmierć 
(Gaston Bachelard, 
1969) 

Hilma af Klint 



Przestrzeń a miejsce 

• Terytorializacja i deterytorializacja (Gilles 
Deleuze & Felix Guattari) 

• Pełne znaczenia przemieszczanie się, opowieści 
sprawiaja, że miejsca (place) – zlokalizowane, 
stabilne, ustrukturalizowane –  stają się 
przestrzenią (space) – dynamiką, wektorami, 
prędkościami (Michel de Certeau) 

• Space is a practiced place. (Michel de Certeau) 
 
 



Różne przestrzenie 

• „Wewnętrzne”: 
wyobrażone, 
duchowe 

• „Zewnętrzne” – 
intersubiektywne: 
fizyczne, społeczne 

• Liminalne 

Bill Viola 
 



Przestrzeń zewnętrzna 

… czyli fizyczna, w której można zmierzyć i 
zlokalizować ciała fizyczne; intersubiektywne: 
posiadają cechy, co do których ludzie łatwo się 
zgadzają, znajdują się poza jaźnią i niełatwo je zmienić 
lub odrzucić (nie są zależne od woli).   

•biologiczna - ekosystem Ziemi, zawierający 
organizmy żywe i inne elementy, a także relacje 
między nimi;  

•społeczna - łącząca obiekt materialny i symboliczny, 
np. strukturę społeczną.  

•przestrzenie symboliczne, takie jak Internet  



Badanie przestrzeni zewnętrznej 

• Badanie przestrzeni w 
budynkach publicznych: co 
opowiadają budynki? 
(Dvora Yanow) 

• Badanie przestrzeni 
biurowej (Mary Jo Hatch) 

• Ale: materialność 
organizacji jest 
materialnością rzeczy nie 
życia; organizacja nie 
posiada wcielonej 
subiektywności (David 
Bevan i Herve Corvellec) 



 

 

Przestrzeń zewnętrzna jest 
doświadczana 

Ludzkie doświadczenie jest przestrzennie 
skonstruowana wokół trzech 
podstawowych aspektów przestrzeni 
(znanych jako triada):  

•postrzeganego,  

•wyobrażonego  

•doświadczanego.  

Praktyki przestrzenne odbywają się w 
przestrzeni postrzeganej w sposób 
zdroworozsądkowy; ludzie przyjmują za 
pewnik jej istnienie i "obiektywność". 
(Henri Lefebvre, 1991)   

Szymon Rogiński 



Przestrzeń fizyczna jest społeczna 

Reprezentacje przestrzeni są wyobrażone, ale 
pojmowane jako rzeczywiste. Składają się z 
wiedzy i idei na temat przestrzeni wyrażonych 
poprzez zestaw symboli. Wreszcie, przestrzeń 
przeżywana lub doświadczana to rzeczywisty 
kontekst zewnętrzny, w którym toczy się życie 
społeczne. (Henri Lefebvre, 1991) 



Estetyka  

• Architektura jako 
aktor społeczny 
(Mirosław 
Duchowski)  

• Piękno i inspiracja 
(Pierre Guillet de 
Monthoux) 

• Współdziałanie 
(Krzysztof 
Nawratek) 

Pieter Claesz 



Znaczenie jakie 
artefakty  
mają dla ludzi, 
np. jako symbole  
prestiżu 

 

Symbolika 

Kopia Whitehall Mural, 1667. 
Remigius van Leemput, za Holbeinem. 



Co wyróżnia pracowników 
o wysokim statusie?  

Symbole statusu są zależne 
od kultury narodowej, 
regionalnej, od klasy 
społecznej, od organizacji… 
Odczytujemy je dzięki 
kapitałowi kulturowemu 
(Pierre Bourdieu) 

 

 

Symbole statusu 

Design: A-Cero 



Przestrzenie wewnętrzne 

Vincent Van Gogh  

Są rzeczywiste ale 
nie podzielane 
przez ludzi; 
artyści często 
starają się je 
wyrazić… 



Przestrzenie wewnętrzne 
Można się nimi posługiwać, zajmować w 
nich pozycję, zawierają elementy, które 
można doświadczać i które można 
odwzorować. Bachelard (1969) 
podkreśla, że są one zależne od woli, 
skupiają się wokół niej. Uwaga umysłu 
musi być skierowana do wewnątrz, aby 
móc się w nich poruszać. Mogą one być 
doświadczane jako realne przestrzenie 
przez ludzi, którzy regularnie się w nich 
poruszają, poprzez aktywność twórczą 
lub modlitwę.  

Podmiot może poruszać się w nich 
świadomie lub nieświadomie. 

 

Die ganze Welt in einem 
Kleberblat Mapa liści 
koniczyny Bünting 
(1580) 



Przestrzenie wewnętrzne 

Przestrzenie wewnętrzne są wielorakie, podobnie 
jak zewnętrzne, na przykład:  

•przestrzeń wyobrażeniowa, służąca do 
aktywności twórczej;  

•przestrzeń duchowa, zamieszkiwana przez 
mistyków i poszukiwaczy wyższych 
rzeczywistości;  

•przestrzeń intelektualna, służąca do 
rozumowania.  



Badanie przestrzeni wewnętrznych 

Etnografia afektów (Kathleen 
Stewart, 1996): 

• Uważność, studiowanie 
afektywnych wymiarów życia 
codziennego, potencjału 
ożywiającego to, co zwyczajne  

• Obserwacja, analiza krytyczna, 
koncentracja na szczegółach 

• Zapis literacki i poetycki 



Katleen Stewart (1996) 
mówi o inności (alterity) 
jako o swoistej 
przestrzeni: tam, gdzie 
zachodzi proces 
zbliżania się, wyłania się 
obecność i nieobecność. 
Może ona być nawet 
obca, ale zawiera w 
sobie możliwość 
istnienia Innego. 

Joanna Karpowicz 



Według Victora Turnera (1970) istnieje środkowy 
etap w rytuałach przejścia, pomiędzy zwykłymi 
interakcjami społecznymi, kiedy ludzie odgrywają 
role społeczne zgodnie z ich rangą, zawodem, 
wiekiem, statusem i tak dalej. Kiedy ludzie 
przechodzą pomiędzy tymi rolami, poprzez 
rytuały przejścia, pojawia się faza z nieokreśloną 
pozycją i regułami zachowania. 

 

Liminalność 



Istnieją jednak również przestrzenie, które istnieją 
pomiędzy, gdzie ludzie nie zgadzają się co do 
szczegółów i nie oczekuje się od nich, aby stały się 
dla nich "prawdziwe". Marc Augé (1995) mówi o 
"nie-miejscach" i opisuje je jako obszary, "które 
nie mogą być zdefiniowane jako relacyjne, 
historyczne lub związane z tożsamością" (s. 78), 
takie jak poczekalnie na lotniskach, trasy 
dojazdowe do pracy, centra handlowe. Są to 
przestrzenie ulotne, nie należące do żadnych 
stabilnych systemów znaczeń w życiu człowieka 

Liminalność 



Przestrzenie liminalne 

Nieokreślone, znajdujące się pomiędzy 
innymi. Niektóre z ich cech można uzgodnić, 
ale nie wszystkie. Pewna uwaga musi być 
skierowana na zewnątrz, ale jednocześnie 
wymagają one wewnętrznej aktywności. 
Przykładem takich przestrzeni są 
nawiedzone domy, stare stacje kolejowe, 
zniszczone szpitale: nieużywane miejsca 
przejściowe w obrębie bardziej zwyczajnych. 



Chirdag 
Jindal 



Chirdag Jindal 



Chirdag Jindal 



Gdy przestrzeń fizyczna staje 
się liminalna… 

 

Gregory Crewdson, 
Redemption Center 



Badanie przestrzeni liminalnych 

Jerzy Kociatkiewicz i 
Monika Kostera 
(1999): The 
anthropology of empty 
spaces, Antropologia 
pustych przestrzeni, 
obserwacja 
nieuczestnicząca 



Puste przestrzenie są częścią miasta, ale miasta świadomie 
czytanego na opak. Eksploracja pustych przestrzeni w 
wysoce zindustrializowanym środowisku społecznym jest 
dekonstrukcją tekstu, jakim jest miasto. ”Zwykłe” badanie 
antropologiczne ukazuje tekst pisany wspólnie przez ludzi 
tworzących rzeczywistość, jest próbą interpretacji tego 
tekstu, mniej lub bardziej osobistej. Nasze eksploracje 
pustych przestrzeni są, jak w klasycznej derridiańskiej 
dekonstrukcji, udzieleniem głosu ciszy, koncentracją na 
elemencie marginalizowanym. Zamiast czytać tekst 
zapisny, czytamy tło. Zamiast patrzeć na czarne literki, 
patrzymy na białe plamy między nimi. Ta zmiana 
perspektywy powoduje, że, podobnie jak na rysunku 
przedstawiającym starą albo młodą kobietę (w zależności 
od tego, jak się go ogląda), widzimy inne miasto, miasto 
które do nikogo nie należy. 



[…] Teraz puste przestrzenie zmieniają się w nasze 
przestrzenie, przez nas zawłaszczone, gdzie konstruujemy 
swoje własne miasto, z antymiasta, z antyprzestrzeni 
społecznej. Pustka otwiera przed nami wolność tworzenia, 
udziela nam miejsca, w którym moglibyśmy skonstruować 
coś co miałoby sens i strukturę – inny, kontr-tekst 
retoryczny. My budujemy w niej anytmiasto z 
wieloznaczności, obok-tekst poetycki. Nie domykamy 
interpretacji, przeciwnie, wrzucamy je w przestrzeń 
społeczną opowieści z terenu w formie będącej 
wieloznacznością na innym poziomie, pustką 
autoryzowaną.  

 



Zewnętrzne i wewnętrzne przestrzenie są 
jednocześnie intymne - zawsze gotowe do 
odwrócenia, do wymiany wrogości. Jeśli istnieje 
powierzchnia graniczna pomiędzy takim 
wnętrzem i zewnętrzem, to powierzchnia ta jest 
bolesna po obu stronach. (Bachelard, 1969b, s. 
217-8). 



The body is a membrane  
between two spaces. 
The senses face one  
but the other rests hidden, 
comes up in dreams, 
in madness, and pain. 

(Anthrakia, Falling)  

 



Ekspresja doświadczeń przestrzeni 

Według Bachelarda język 
zamyka poprzez 
nadawanie znaczeń 
(dyskurs naukowy) i 
otwiera poprzez poetycką 
ekspresję, która nie musi 
być poezją jako taką, 
równie dobrze może być 
opowieścią, narracją. 
Możliwe są też wizualne 
formy wyrazu (malarstwo, 
fotografia), formy sztuki 
takie jak muzyka, taniec, 
itd.  

Paul Graham, Troubled 
land 



Dom 
Poprzez wiersze, 
być może nawet 
bardziej, niż 
poprzez 
wspomnienia, 
dotykamy 
poetyckiej głębi 
przestrzeni 
domu (Gaston 
Bachelard, 1969, 
s. 6). 

 Suzanne Moxhay Room with 
pines 


