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krakowski

TIMES−SKWER
Idzie nowe!
Futurystyczny design z lat 70. już w Krakowie! To,
co widzieliśmy tylko w filmach, spełnia się na oczach
zdumionych mieszczan.
Pod skarbonką, w tradycyjnym miejscu startu
maratonu weekendowego picia, rozpoczyna się
„atak żeliwnych klonów” zwiastujący nową
erę w małej architekturze.

Mała
architektura
... z małym
architektura...
Bigośnik
Prostota ponad wszystko
Kocioł ze Strefy B* sprawdzi się zarówno
jako minimalistyczny element przestrzeni
miejskiej, jak i wiejskiej, nie mówiąc
o kuchni polowej Makłowicza.

Pierwotnie zaprojektowany dla portu w Szczecinie
pachołek cumowniczy znalazł przystań i nową rodzinę
na Times-skwerze w Krakowie.
Można na nim przycupnąć z kebabem
w oczekiwaniu na tramwaj. W razie pożaru
pobliskiego teatru skutecznie zablokuje
drogę strażakom.

Turysto, wypłyń na głębię: nie zrażaj się pozornym
chaosem, ilością kierunków - i tak zawsze wyjdziesz „na pole”.
Zidiociali projektanci nie tylko użyli kilku rodzajów
czcionek (w różnych odmianach i kolorach), ale także
założyli, że przeciętny odbiorca potrafi na oko ocenić
kilkustopniowe różnice kątów między tablicami.
Funkcja nachalnych pasków pozostaje
tajemnicą.

Secchio mobile

Żulfriendly
Żul-friendly
Ten śmietnik został zaprojektowany z myślą
o najczęstszych użytkownikach: zbieracze mogą bez
zbędnego grzebania ocenić zawartość kosza,
a opróżnianie ułatwi „wychył pod kątem 45o”
Kosz z serii „Planty” w standardowym kolorze
„ciemna zieleń”. Dostępna również wersja
jednonożna z zawijasami.

Czysty, zielony i gotowy do drogi.
Śmietnik sprzed Kurii nieraz mógł być
świadkiem odwiedzin Ojca Świętego. Nie
było mu to jednak dane: antyterroryści
zawczasu wywozili go do Puszczy
Niepołomickiej...

Welcome... tu!

Sarkofag
Królewskie miasto, królewskie śmietniki
z królewskim logo Kazimierza Wielkiego.
Ta czarna blaszanka ze Strefy A** jest zbyt
dumna, by przyjmować byle paprochy - obkidana
petami klapka skutecznie broni dostępu do
przepastnego wnętrza, wyłożonego
foliowym workiem.

* ** W Krakowie rozróżniamy strefy: A jak Arystokracja, B jak
Burżuazja i C jak Człowiek
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Składzik ogrodowy
Ta schludna zielona szopa jest w rzeczywistości
przystankiem tramwajowym. Identyfikujemy go łatwo
dzięki charakterystycznym cechom stylu galicyjsko-zakopiańskiego.
Szkoła ta jest wypadkową gustu rajców miejskich
i ich rodzin – w myśl zasady: i twój szwagier
może być architektem!

K upa
Świat to wielka kupa... zagadek: nie wiemy, skąd
przychodzimy, dokąd zmierzamy, ani kiedy przyjedzie
pociąg. Zawsze jednak możemy się „zlokalizować” w Miejscu
Spotkań na krakowskim Dworcu Głównym.

Nasza Wiata
Nie - dla industrialnej, bezdusznej, stechnicyzowanej
metropolii! Nie - dla liberalnego designu! Wróćmy do korzeni!
„Wzorcowa wiata przystankowa” zwieńczona drewnianym
kwiatonem, to według samych autorów niedościgniony ideał
polskiej sztuki użytkowej. Wieczorową porą znajdą tu
schronienie strudzone sztajfy, drobne gryzonie, plantowe
damy do towarzystwa, flanelowi pacyfiści czy
guślary, które u powały zawieszą wonne
zioła i girlandy podgrzybków...

Polsk
olskaa dla
Polaków

Bałwanek

Węzły komunikacyjne w obrębie centrum
podlegają specjalnej ochronie.
Użyte czcionki skutecznie zdezorientują Al
Kaidę... a przy okazji Bogu ducha
winnych zagranicznych
turystów.

Zagubiony wojażer kontempluje rzeźbę, która ulała się
jednemu ze znanych rzeźbiarzy. Niestety, podobnie jak
większość podróżnych nie doczeka spotkania dla zmyłki punkty zborne są dwa...
(patrz: Bałwanek)

Punkt zborny nr 2.

W Krakowie budowla tego typu znakomicie sprawdziłaby się
jako przystanek, już nie podwójny, ale - Ośmiokątny
Przystanek Wielokrotny dla węzła Times-skwer.
Azaliż skryba zdoła na óśm stron świata, po
ośmiokroć słowo Bagatela wypisać?

„ Bliżej”

Dzieciak pod budkę
I za minutkę –
Oko na haku.

... w kroku kubeł mię sie dynda, zara wjedzie jaka drynda!
W projektowaniu to, co do wszystkiego, jest z reguły... do
dupy - umieszczenie w jednej konstrukcji rozkładu jazdy
i śmietnika to żart z higieny i ergonomii. W komunikacji
wizualnej zastosowano zapomnianą już na świecie
technikę szablonu, dlatego nie sposób
odróżnić zera od dwóch jedynek.

Na przystanku Bagatela, Bagatela zatrzymują się
autobusy, autobusy. Proszę, proszę co za design, dizajn...
Przystanek podwójny jest zaanektowaną bacówką...
ino ze bes ścian. Pikno ćcionecko, upscono
cyfereckami i pazenicami, tablicki takie
łowakie - nie dojdzies, co buce
wymyśliły, haj!

Ten czysty przykład stylu galicyjsko-zakopiańskiego
znajduje się w menelowej części Plant i jest używany
głównie przez dealerów.

Dwa haki dowodzą wzruszającej dbałości projektanta
tej budki o wygodę krakowianek, które - objuczone
reklamówkami - wracają z Kleparza. Dla podtrzymania
krakowskiej tradycji - okolicznościowe haiku:

„ Ja jestem
Pan tik-tak...”

Idze, idze

Świątynk
Świątynkaa dumania

K o lorowe
jarmar
ki
jarmarki
Monstrualny pachoł-gigant kryty plastikową czapą
z pomponem w swoim przepastnym wnętrzu pomieści
kioskarkę wraz z dzieckiem i pełny asortyment
niezbędnych drobiazgów. Prasa i papierosy wystawione
są na skrzydłach poliptyku.

W malinowym
chr
uśniaku
chruśniaku
Jak przygoda to tylko... na Plantach w Krakowie – wśród
rustykalnych pachołów, parkanów, lampionów i sękatych ław,
w których formie odnajdziemy zaklęte przez wrażliwego
projektanta... chaszcze.
Kompleksowy projekt zagospodarowania Plant przygotowała
firma, z którą „współpracują znakomici projektanci wnętrz,
wykładowcy Wydziału Architektury Wnętrz
krakowskiej ASP” - Vivat Academia,
vivant professores!

Rodacy! Spójrzcie, co można zrobić ze
zwykłym słupem ogłoszeniowym...

Na ławce
A na deser - alkoholik:
Gorzej mieć pod ławką drgawki,
niż na ławce atak czkawki.

Opracowanie
i fotografie:
Redakcja

