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Z balonami i muzyką. 
„Uśmiech Warszawy” 
z Centrali

CENTRALA,  czyli Simone De 
Iacobis, Małgorzata Kuciewicz,  

to warszawskie studio 
architektoniczno-badawcze 

proponujące możliwe scenariusze 
przyszłości. Ich projekty inspirują 

do dyskusji i zachęcają, by 
porzucić utarte przekonania 

na temat otaczającej nas 
rzeczywistości. Współautorzy 
projektu „Amplifikacja natury” 
prezentowanego w Pawilonie 

Polskim na 16. Biennale w Wenecji 
2018. Współtworzą projekt, który 

zobaczymy w Pawilonie Polskim na 
3. London Design Biennale 2021.
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Obróciliśmy mapę Warszawy i pokazaliśmy trakt z czasów średniowiecza, 
wydeptywany przez pokolenia, potem przez stulecia urządzany, 

zabudowywany, a przez ostatnie trzy dekady zacierany w przestrzeni oraz 
świadomości ludzi. Centrum z naszym uśmiechem nabiera sensu – rozmowa 

z Małgorzatą Kuciewicz i Simonem De Iacobisem z pracowni Centrala.

Miasto zaczyna realizować koncepcję Nowego 
Centrum Warszawy. Główne idee zmian 

zarysował pod koniec 2019 roku prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski, używając 

Waszego określenia – !Uśmiech Warszawy!. 
Co poczuliście?

Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, biuro ar-
chitektoniczne Centrala: Byliśmy mile zaskoczeni. 
Poczuliśmy satysfakcję, bo okazało się, że nasze idee 
chwyciły i niejako płyniemy nagle w głównym nurcie.
Jeszcze 10 lat temu mówiło się o Warszawie, że jest 
brzydka i chaotyczna. My na nasze miasto zawsze 
patrzyliśmy inaczej, staraliśmy się pokazywać jego 
kolejne warstwy historyczne jako unikatowy palimp-
sest. A takim jest właśnie układ ulic Mokotowskiej, 
Brackiej i Zgoda z początku XVIII wieku, który prze-
cina łukiem prostokątną siatkę ulic w centrum. To 
jest jedna z najciekawszych struktur urbanistycznych 
w Warszawie, bardzo długo zacierana i niedostrze-
gana. Trasa ma około trzech kilometrów, a „Uśmiech 
Warszawy” – naszym zdaniem – zaczyna się na Polu 
Mokotowskim i rondzie Jazdy Polskiej, obejmuje Jaz-
dów, zahacza o budowane Muzeum Sztuki Nowocze-
snej i sięga placu Grzybowskiego.

Kto pierwszy dostrzegł ten niepowtarzalny 
uśmiech zapisany w krzywiźnie ulic?  

– Sebastian Bałut z pracowni 590 architekci o tym mó-
wił, ale dopiero razem, w trójkę, uznaliśmy, że można 
z tego zrobić propozycję. Obróciliśmy mapę Warsza-
wy, którą zwykle oglądamy w ułożeniu północ-połu-
dnie z pionu do poziomu. Wymyśliliśmy wspólnie na-
zwę, która miała chwycić, być pozytywnym sloganem. 
Doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić, by także 
inni dostrzegli to, co my widzimy. Zwłaszcza, że po-
wstał luksusowy dom towarowy Vitkac, który zasta-
wił tę część wygiętej ulicy Brackiej. Spotkaliśmy się 
z architektem Stefanem Kuryłowiczem, przekonywał, 
że postara się, by parter budynku był przechodni po 
linii uśmiechu, ale jakoś się nie udało.

Prezydent Trzaskowski powiedział, 
że pomiędzy Vitkacym a nowym CeDeTem 

– Smykiem w Alejach Jerozolimskich powstanie 
przejście dla pieszych, by zszyć w tym 

miejscu przerwany arterią i samochodami 
„Uśmiech Warszawy”.

– Bardzo słusznie. Dawniej w tym miejscu było przej-
ście dla pieszych, co widać na starych pocztówkach 
z czasów PRL-u. 

Taki przebieg, układ tych ulic i przejść nie wziął 
się zresztą znikąd. Ślady „Uśmiechu Warszawy” można 
odnaleźć już w XIII wieku. Pisał o tym Oskar Sosnow-
ski w publikacji „Powstanie, układ i cechy charaktery-
styczne sieci ulicznej na Obszarze Wielkiej Warszawy” 
w 1925 roku. Starodawne gościńce zostały wydeptane 
w sposób naturalny przez ludzi w takim a nie innym 
krajobrazie i ukształtowaniu terenu. Sosnowski pisał: 

„Z tych to powodów można na podstawie porównania 
z planami historycznemi wśród dzisiejszej sieci War-
szawy odszukać ulice, których wijący się przebieg i traf-
ne dopasowanie do rzeźby terenu i pierwotnego stanu 
wód włącza [się] do kategorji pierwotnych gościńców”.

Jak nagłaśniacie „pierwotny gościniec” 
z czasów średniowiecza, wydeptywany 

i zabudowywany przez setki lat?

– Prezentowaliśmy swój projekt w ramach Departa-
mentu Propozycji na festiwalu Warszawa w Budowie 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Odwiedzaliśmy róż-
ne instytucje i organizacje zajmujące się kulturą, biu-
ra miasta, Fundację Bęc Zmiana, która ma malutki 
lokal przy ulicy Mokotowskiej, czyli przy „Uśmiechu 
Warszawy”. W 2010 roku zorganizowaliśmy wysta-
wę w lokalu na Chłodnej 25, w którym spotykali się 
aktywiści miejscy i miłośnicy Warszawy. Naszą ideą 
zainteresowały się organizacje pozarządowe. Z Fun-
dacją In Situ zorganizowaliśmy spacery. Przeszliśmy 

„Uśmiechem Warszawy” w radosnym korowodzie 
z uczniami z 43. Gimnazjum im. Wojska Polskiego 
z 30 dużymi, białymi balonami, miały około metra 

P
L

A
N

Y
 W

A
R

S
Z

A
W

Y
 N

R
 2/2020

15



KONCEPCJA UŚMIECHU 

WARSZ AW Y,  

PROJEKT GRUPY 

BADAWCZEJ CENTR AL A 

2010

średnicy. Ustawialiśmy je tak, by z dalszej perspek-
tywy widać było ciągłość traktu. Robiliśmy zdjęcia, 
zmontowaliśmy je w technice „stop motion”, by ani-
macja ukazała wyrazistość „Uśmiechu” jako pewnej 
struktury urbanistycznej. 

Czyli włożyliście dużo pracy. Chwyciło? 

– I to jak! Siła „Uśmiechu” okazała się wielka. W 2012 
roku zorganizowaliśmy z In Situ święto – muzyczny 
festiwal ulicy. W trakcie pochodu, na trasie naszego 
przemarszu z muzykami, aktywizowały się kolejne 
balkony, na których też koncertowano. Część sklepów 
wywieszało w swoich witrynach nasz plakat z ulicz-
nym „Uśmiechem”.

Uważaliśmy, że jeśli wdrukujemy tę strukturę, 
utrwalimy ten kształt ulic w świadomości mieszkańców 
i decydentów, to w końcu wpłyniemy na postrzeganie, 
a potem przekształcanie się tej przestrzeni w mieście.

W końcu obraz i słowo staną się 
rzeczywistością. Zacznie się przekształcanie 
ruchliwego skrzyżowania, w którym pieszych 

jest więcej niż samochodów, u zbiegu ulic 
Kruczej, Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej 

i Zgoda.

– To ciekawe, że autorzy prac konkursowych na tzw. Plac 
Pięciu Rogów tak chętnie korzystali z naszego pojęcia. 

Ulice składające się na „Uśmiech” powinny stać 
się bardziej przyjazne dla pieszych, rowerzystów. Lep-
sze chodniki, uspokojony ruch samochodów, więcej 
zieleni i drzew, woda, bo miasto powinno być jak gąb-
ka – chłonąć deszcz, oddawać wilgoć w czasie upałów. 

„Uśmiech” powinna tworzyć sieć dobrze zaprojektowa-
nych przestrzeni publicznych. 
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POCHÓD Z BALONA MI 

2011 

WARSZ AWA

O czym jeszcze miasto powinno pamiętać, 
realizując ideę Nowego Centrum Warszawy 

z „Uśmiechem”?

– Ważna jest polityka lokalowa, by nie doszło do 
gentryfikacji. Na ulicy Mokotowskiej nie powinny 
powstawać tylko luksusowe sklepy, ważna jest też 
przecież oferta dostępna dla wszystkich, dla miesz-
kańców. Należy utrzymać miejsca związane z dzia-
łalnością kulturalną, jak choćby księgarnię Bęc 
Zmiana. Marzy nam się atrakcyjny trakt z progra-
mem „pod pieszego”, swoisty bulwar warszawskiej 
kultury, dostępny dla wszystkich – z zielenią i oczka-
mi wodnymi. Bo już wszyscy wiemy, że wysychamy. 
Ulice układające się w łagodne krzywizny i centrum 
powinny być takie, by każdy chciał się uśmiechnąć, 
chciał tu mieszkać, pracować i spędzać czas wol-
ny. Jak zwykle chodzi po prostu o lepsze miasto dla 
wszystkich, a zwłaszcza dla pieszych.

fot. Simone De Iacobis fot. Simone De Iacobis
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