How can we design future
sonic experiences? How can
we design public space that
encourages listening? How can
we define the conditions for
a participatory tuning of our
sound environment? How can
we tactically undertake an urban
sound design strategy? W jaki
sposób projektować przyszłe
doświadczenia dźwiękowe?
Jak zaprojektować przestrzeń
publiczną, która skłaniałaby
do słuchania? Jakie warunki
stworzyć, aby każdy mógł włączyć
się w proces strojenia naszego
środowiska dźwiękowego?
Jaką taktykę przyjąć przy
projektowaniu dźwiękowej
przestrzeni miasta?

Urban Sound
Design Process
Projektowanie
dźwiękowe przestrzeni
miejskiej
Caroline Claus

Warszawa 2015

Caroline Claus
Urban Sound Design Process.  .  .
Introduction .  .  .  .  .  .  .  .
Design Process.  .  .  .  .  .  .
Case: Urban Sound
Design Studio MDM .  .  .  .
3 Zones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Conclusion.  .  .  .  .  .  .  .  .
Krzysztof Marciniak
Oscillations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Caroline Claus
Projektowanie dźwiękowe
przestrzeni miejskiej.  .  .  .  .  .
Wprowadzenie .  .  .  .  .  .
Proces projektowania.  .  .
Realizacja: Urban Sound
Design Studio MDM .  .  .
3 Strefy .  .  .  .  .  .  .  .  .
Podsumowanie.  .  .  .  .  .
Krzysztof Marciniak
Drgania.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
redakcja/ edited by
Krzysztof Marciniak

 . 4
 . 4
 . 6
23
30
42
44

 . 50
 . 50
 . 53
 . 70
 . 76
 . 90
 . 92

Urban Sound
Design Process

Imagine urban space as a set of frequencies that
you can experience and engage with. Moving
through an urban landscape you can hear different types of sounds — some frequencies are
filtered, some are enhanced. Sounds are moving
through space, interacting with the physical
design of a place, the experience of people living
there, and you. Try to listen differently and become alert to various qualities of the urban sound
environment and your brain’s response to it. Your
ears help you to navigate through your surroundings by picking up on spatial clues in the reflected
sound waves. Imagine urban space as the sphere
of a multiplicity of trajectories, a space consisting
of discontinuous topological fields produced
through ongoing interactions between sound,
urban design and people. It’s a way of thinking
that opens things up a lot. Understanding the
urban landscape as a sphere of sonic possibilities
promotes a new understanding of the sensorial

meaning of sound, and suggests new creative
strategies to engage with, critique and shape our
sonic environment.
This publication reviews urban sound design
process. Put simply, urban sound design is the
practice of modelling sonic experiences. It is
a design practice in the sense that we’re dealing
with shape, texture, distance, scale, ideas of
process and change. We’re dealing with acoustic
space, but also with psychoacoustic space in
a very definite way that literally opens up a normal space outside of itself. Urban sound design is
not so much about the design of an object — it’s
a sound art practice producing time-space places
that are contingent and reciprocal, invisible in the
sense of ‘unseen’. Conceived as a guide for further
exploration and the development of future sonic
experiences in the public space of Warsaw, this
publication introduces some basic conceptual
elements, design methods, tools and inspiration,
which together form a focused programme of
action. Halfway through the book, we introduce
the summer 2015 workshop at Studio MDM,
9/15 Marszałkowska, to illustrate, give meaning
to, and provide context for the main elements of
the design process. We end with a reflection on
the review, and a look to future opportunities for
sound artists and landscape architects with an
interest in urban sound design.
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Caroline Claus

Introduction

Take an urban space. Any contemporary urban
setting can serve as a field of investigation. Don’t
take the entire city. Look for one or more urban
units that you can handle. A smaller terrain is
more appropriate because it allows you to work
on a richer and more coherent givenness about
lived experience. It is important that the chosen
terrain can become the object of a sonic project.
If your terrain is conceived as a totality you can
use it as a paradigm. Gain knowledge of your
terrain or site through direct observation and/or
research into records and published plans. For
a more experimental exploration in situ, you can
create a cut-up map à la Debord.
To explore the sound environment of your
space or route you can go for small sonic research
in situ. There are several possible approaches to
reading and explaining urban sound environments. The acoustic ecology developed by
R. Murray Schafer and his associated researchers

is the most widespread and well-known approach.
However, the argumentation in soundscape studies rarely takes into account the built environment itself as a significant factor in influencing
listening qualities. For a (participatory) analysis of
the experience of everyday sounds in the context
of architectural and urban spaces, we suggest the
use of the ‘sonic effect’, a concept developed by
Henry Torgue and Jean-Francois Augoyard at the
Centre for Research on Sonic Space and Urban
Environment (CRESSON) in Grenoble, France.
To explore the properties of space that can be
experienced by listening, you can also use the
‘aural architecture’ concept developed by Barry
Blesser and Linda-Ruth Salter.
In their urban ecology of sonic effects,
Augoyard and Torgue1 set out a novel approach to
auditory experience. Acknowledging the surplus
of feeling that exists in the perception of sounds
within visual media or music, they wish to expand
this into an analysis of the vibrational experience
of a city. For Augoyard and Torgue the fixed
categories of the sound object — as a minimum
perceptual unit of hearing — and the soundscape
as a macrocategory, descriptive of what is
perceptible as an aesthetic unit in a sound milieu,
are inadequate. Rather than defining things in
a closed way, the ‘sonic effect’ concept opens the
field to a new class of phenomena by giving some
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indication of their nature and status. It characterises the modal or instrumental dimensions
of sound. The result is a revision of the notion of
the sonic city ‘as instrument’ possessing merely
‘passive acoustic properties’, replacing it instead
with a ‘sonic instrumentarium of urban environments’ — an idea of playing the city via its design
and thereby modulating its vibrational effects. In
their book Sonic Experience: A Guide to Everyday
Sounds, Augoyard and Torgue2 provide insight
into the variety of urban sounds and their consequences for the human body. Sonic Experience is
an alphabetical sourcebook of 82 sonic effects,
including elementary, compositional, mnemoperceptive, semantic, psycho-motoric and electroacoustic effects. The book offers an extensive set
of criteria for describing and evaluating the acoustic and aural conditions of an urban environment.
This multidisciplinary description of spatialized
sonic effects can help you when defining aspects
of the sound identity of your project.
In Spaces Speak, Are You Listening? Barry
Blesser and Linda-Ruth Salter3 use the concept
of ‘aural architecture’ to refer to the properties of
space that may be experienced by listening. They
define an approach that focuses on the way in
which listeners experience architectural spaces,
not ‘a collection of sounds that produces space’,
in opposition to the approach of Barry Truax

and R. Murray Schafer. For Blesser and Salter
a soundscape always includes both the sound
sources and the aural architecture of the surroundings. “Aural architecture emphasizes sound
primarily as illumination, whereas soundscape
emphasizes sound in itself.” As Blesser and
Salter argue, the listeners’ experience of space is
determined by four different, mutually overlapping types of space: social space, as an arena
for community cohesion; navigational space, as
local objects and geometries that combine into
a spatial image; aesthetic space, as an enhanced
aesthetic texture; and musical space, as an artistic
extension of instruments. Blesser and Salter point
out in particular the significance of ‘aural embellishments’ in order to cultivate aural architecture:
‘passive aural embellishments’ are the aural
analogues of pictures, tapestries, mirrors, arches
and statues.
Both the concept of ‘aural architecture’
and that of ‘sonic effect’ allow you to integrate
domains of perception and action, observation
and conception, and analysis and creation.
Following Augoyard and Torgue we think of
design as an integrative process that brings
together distinct cultural sonic experiences. This
reasoning is based on two assumptions. The
first assumption sustaining the methodology is
generic: perceptive organisation is fundamentally
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the same in everyday and specialised listening.
The second assumption is anagogic: the unification of sound phenomena must happen through
a rediscovery of the pre-categorical approach to
listening. Augoyard and Torgue argue that listening to sonic effects and developing the capacity
to identify them are part of a rehabilitation of
general auditory sensitivity. For Blesser and Salter
the intention of considering aural architecture
is to improve ‘auditory spatial awareness’,
a complex amalgam of spatial attributes, auditory
perception, personal history and cultural values.
Go for a multidisciplinary approach.
Experiment with field recording as a method
for research into everyday spatial listening
experiences, today and in the future. Use it as
a foundation for a social and artistic practice
combining both the immersive experience of the
place or route investigated with the reflexive and
artistic possibilities of amplified listening and
sonic exploration. By recording in the field you
can draw a portrait of the richness of a place — its
buildings, streets, gardens and social life — and
shed light on completely different modes of
existence. Explore the complex interweaving of
natural, social and technical processes by listening carefully, sifting through the sounds present
in the actualities of daily life. Define the sonic
texture of a space-time experience, the dominant
12
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rhythm, and look for pulsations, (far) distance,
some patterns, continuous sounds, a wave,
and/or filters. Develop a sense of experimentation
and search for unknown sonic effects by walking,
moving and driving through urban space. Take
a moment in the middle of a crowded space and
observe the movement, the flow or hesitation
of sounds. Create choreography to capture the
sonic experience of a particular sequence of
movements. Try to let go of some preconceived
associations and see people and objects as sound
sources or instruments accessible to all. Does
your place have the potential to pull listeners into
imaginary territories, to mess with their spatial
awareness, their sense of place?
In order to document and share your observations, you can create your own sonic maps.
You can do this by adding layers to a geographical
map of your site of observation, associating
your sonic information with other site-specific
geographical data. Invite the public of your place
to contribute by asking them to share information
about their everyday use and sonic experience of
a place. Technological advances in mobile computing, wireless communication, binaural audio
simulation and global positioning systems (GPS)
offer numerous possibilities for the visualisation
and distribution of the sonic characteristics of
various locations around the world. And yet, once
14
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you understand field recording as an integrative process combining distinct cultural sonic
experiences, your representation cannot merely
be a description of a static territory. What is
at stake is not the representation of space, but
representation of one or more sonic experiences,
including the mapping of movement through
space. Try to capture some of the multiplicity
and general mutability of contemporary public
space. Experiment with audio, graphic or textual
material relating to your field recording practice.
Only after knowledge of the site and sonic experience has been collected and organised can the
actual design work begin. Urban sound design
is nothing without knowledge of site: it is vital
to visit, listen to and understand your terrain.
Take your time, record in the field, discuss with
other users, and observe and experience the field
at different times of the day. Without adequate
understanding of the site and its sound environment you may proceed with a project design that
doesn’t fit them.
Observed relations between the physical
space, the sound environment and the experience
of it should in turn determine your design for
future sonic experiences. Before the development
stage you can take some time to experiment
with initial ideas and new material. Developing
a design proposal is a pivotal moment in the

design process. At this point you make the
crossing from observation, field recording and
analysis — via an individual interpretation of
that vision — to urban interventions with spatial
implications. It is the stage where more questions
need to be answered, more decisions need to be
made, more possibilities are discovered. How can
we design future sonic experiences? From what
type of public space can we reinvent our relationship with the urban acoustic environment? As
urban sound designers, how can we create new
space-time references which enable new forms of
appropriation and social cohesion? How can we
design public space that encourages listening?
How can we define the conditions for a participatory tuning of our sound environment? How can
we tactically undertake an urban sound design
strategy?
Inspiration comes from different sources.
Explore parallel strategies in conceptual art,
underground dance and experimental music.
This can be fruitful for the development of your
project. Many experimental electronic musicians
use conceptual and compositional techniques
to evoke virtual spaces — urban spaces in which
listeners are allowed to roam. Oskar Hansen’s
work ‘My Place, My Music’ (Moje Miejsce,
Moja Muzyka) for the 1958 Warsaw Autumn
festival was influenced by Hansen’s experience
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of a composition by Iannis Xenakis earlier that
year. Inspired by the work of Xenakis, Hansen
experimented with the spatiality of music,
creating ‘audiovisual space-time’. This occurred
in collaboration with Józef Patkowski, founder
of the Polish Radio Experimental Studio. The
pavilion, which remained unbuilt, was to be
a large fabric structure suspended in a park close
to the bank of the Vistula River. In the publication
accompanying the exhibition Sounding the Body
Electric, David Crowley4 describes how visitors
to the pavilion were to be encouraged to move
through the space, listening to the music with
a heightened awareness of the natural setting
beyond it. In Hansen’s words “each could walk
their chosen path in relation to the music — almost as if they owned it... the spatial relativity of
the music’s reception brought the listener closer
to an intimate experience of it... integrating sound
with the listeners’ movements as well as with the
trees and clouds”5. For Crowley, Hansen’s aim
was the stimulation not of sensation but of the
imagination.
Urban sound design is about the organisation of a site to accommodate specific future
sonic experiences. It is probable that anything
involving design is about hierarchies and signals.
As an urban sound designer you organise social,
physical and auditory components in space and

time. You’re thinking of contextual relationships
more so than just standard musical relationships.
You give shape to urban form by following the
rules of acoustics, composition, symmetry or
asymmetry, and so on. A sound, an image or
a musical experience can act as the inspiration
for building the structure, for the arrangement of
the rest of the situation you then create. Moving
from the beginning to the moment where the
work begins to take a more defined shape may
cause stress. There are innumerable decisions
that go into the process of designing, and there
are also infinite possibilities within each of those
decisions. Get into what you do. Spend some time
collecting effects and testing new sounds, messing
about with things, and exploring effects on site.
Follow what inspires you, be aware of what you
want, define a goal in order to avoid getting lost,
and imagine future sonic possibilities. As previously stated, urban sound design is not purely
or even primarily about producing a single fixed
product. It is about process. Urban spaces evolve
and change, and the way they are experienced
auditorily is as moving sonic-spatial sequences
where the listener shifts and the audio sphere
changes around him/her. Urban sound design is
about creating urban space with new ‘time and
space’ references which allow for autonomous
aesthetic sonic experiences.
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Use your knowledge of the urban context, sonic
effects and aural architecture of your space to
define aspects of the sound identity of your
urban project. Set the sound stage of your design
through the use of sounds and some sound
effects. Define which acoustic features of your
physical design directly intervene in the creation
of a future sonic experience. The choice of a favourable zone of sound emission in relation to the
intended receiver is essential. Combinations of
reflections created by the shapes and materials of
walls and ceilings, and the type and intensity
of activity may impact on the transmission of
sound to the listener. Define a geometry and the
possible positions of listeners within it. Look for
other design parameters that may determine your
sonic experience. Your first design experiments
may not even end up in the final version of your
design proposal. Try to define one or more sonic
experiences to work with. Look for sounds that
have character. Can you define a sonic hook?
Bring in extra sounds and test them on site
against architectural material to create new sonic
effects. Designing can also just be about finding
a sound and then simply playing with it. Record
some improvisation on site. In a following step
you can bring in some arrangement by working
with different spatialized sonic layers and making
small changes in order to go deeper into your

future experience. When it comes to finishing off
your design proposal, decisions on sonic effects
and aural architecture should be clear. Try to find
ways to keep your project original and elementary
without losing dynamics.
The way you represent your design work
has a huge impact on its development and reception. Learning to draw well, for instance, helps
you convey your ideas more effectively to others.
For a representation of your design proposal you
could develop a soundwalk on site. Following
Barry Truax6 we understand soundwalks as
a possible method for exploring sonic atmospheres, acoustic qualities, acoustic ‘hot spots’,
and their mutual interplay. Soundwalking is not
only very inspiring for small-scale artistic interventions, but also has potential for sound design
practices. As a designer, you can experiment
with a representation of your proposal on site,
thereby allowing the wider public to explore your
proposals for a future sonic experience. A soundwalk representation makes possible a threedimensional exploration of your proposal. You
can work on a situation, perhaps a temporary
zone isolated from the conditioning of everyday
life. This moment on site can be used to create
quick ‘aural sketches’ in terms of source selection, positioning and level, for the public and the
designers. The way you represent your design
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work has a huge impact on its development and
reception. Experiment with various tools and
actions. Finally, representing the desired sonic
experience in situ makes it possible to test the
sonic effects of your proposal. Descriptive reports
of these experienced listening situations may
benefit your project.

Case: Urban Sound Design
Studio MDM
Marszałkowska Street is situated in the heart
of the city. The street connects Bank Square in
the north with Union of Lublin Square in the
south. During the Warsaw Uprising of 1944,
Marszałkowska Street was largely destroyed, and
many of its original public spaces and adjacent
buildings disappeared. In the years following the
war, the southern part of the street was rebuilt
and expanded as part of the completion of the
MDM (Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa)
housing development project (1950-1952). The
project, with Marszałkowska as its central axis
and the newly established central Constitution
Square as its major public space, was conceived as
a large, self-sufficient inner-city settlement intended primarily for a working-class population.
MDM is an example of ‘social realism’, a communist style of architecture which postulated
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a vision of the world with the ideological themes
of Marxism7. Its construction was also an opportunity to push the Church of the Holiest Saviour
(on Saviour Square) into the background of the
urban landscape.
In the last few years, Warsaw has been one
of the most dynamically developing European
cities. The city has seen enormous material,
economic and cultural transformations, attracting
a younger, more affluent population. The quality
of change covers the whole range of city activities
and profoundly alters the geographies of everyday
life for all those living and working in the city. The
ongoing process of neo-liberalisation takes place
within the context of social, cultural, material
and economic forms and practices grounded in
persisting socialist (and pre-socialist) patterns and
layers, in material continuities, social practices,
beliefs and cultural forms. Over the span of twenty
years of urban change, one notices not only the
highly uneven effects of urban neo-liberalisation,
but also the citizens’ changing attitude toward it:
from the initial mixture of fear and enthusiasm,
through the practices of ‘domestication’, to the
gradual development of political consciousness
and collective action at community level8.
Recent urban transformation also impacts
life along the southern part of Marszałkowska.
It transforms daily experience and its urban

Expert Meeting,
Martyna Obarska
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Studio MDM

Participatory Mapping
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subjects. From the 2000s Saviour Square became
popular amongst young middle-class people.
In December 2011 activists and citizens from
the Central District (Śródmieście) illegally
occupied the old socialist milk bar Prasowy at
Marszałkowska 10/16 to prevent this traditional
Polish eatery with its unpretentious and (very)
cheap food from being closed down and
redesigned as an expensive restaurant9. In 2014
the Centre for Contemporary Art Ujazdowski
Castle in Warsaw took over a former commercial
establishment at 9/15 Marszałkowska, with the
ambition of launching a new public programme,
Studio MDM, one of the key goals of which is to
highlight and rethink — with the participation
of the public, artists and researchers — the social
responsibility of a contemporary art institution.
At the start of my A-I-R Laboratory/SoC-CoS
residency, Studio MDM at 9/15 Marszałkowska
served as a meeting place for a participatory
mapping session with neighbours. A group
of 6 residents participated in an inquiry into
everyday sonic experiences along Marszałkowska.
Most of the participants are associated with
Stowarzyszenie Oleandrów, a local organisation
which was established in 2011 by residents and
supporters of the Southern Downtown district
of Warsaw to promote residents’ interests in
the area — for example, the safety, cleanliness,
27

aesthetics and accessibility of streets, squares and
courtyards. During the participatory mapping
session we reflected on sonic experience through
the use of words, a ground plan, and urban
plans for public space in the neighbourhood.
A simple sequence of key questions was used to
help residents focus on their sonic experience of
the neighbourhood. A soundmap was created to
present and share the residents’ experience of
sound and place along Marszałkowska.
The participating residents experience the
sound environment of MDM both positively
and negatively. All of them appreciate the hi-fi
sound environments of green spaces such as
the inner courtyards and the large parks, which
are within walking distance of Marszałkowska.
Less popular are the spinning motor sounds of
the intersecting expressway and the busy traffic
sounds at Constitution Square. Opinions differ on
the sound environments of Marszałkowska Street
and Saviour Square. Some of the inhabitants
want to hear less traffic ‘noises’ at these places;
others see these sounds as inseparably linked to
the place they have chosen to live. Someone told
us that after World War II many of the survivors
favoured the sounds of building sites over the
silence of the destroyed city. The social mix,
mostly of longstanding local pensioners along
with newer, younger, more affluent inhabitants

and some leftist activists, together with the presence of different urban facilities such as a hospital
and public schools, contributes to small (yet
negotiable) conflicts about the acoustic quality
of the living environment in the neighbourhood.
Proposals for improving the acoustic quality
are related to the plans inhabitants have for the
design and management of public space around
their Oleandrów neighbourhood.
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3 ZONES

cartography could be used as a catalyst to explore
and navigate oneself through varied ambiences,
both physical and psychological. Participating
artists and designers each made a design proposal
for one of the three defined zones. They worked
on one or more sonic experiences for the public
space along Marszałkowska. On the final day of
the studio they presented their ideas and design
proposals by arranging a soundwalk which was
open to the public.

The Urban Sound Design Studio at MDM took
place in the fortnight following the residents’
meeting. During several sessions, a group of
young sound artists and landscape architects
explored and worked with the approach described above. The objective of the studio was the
design of public space and/or action for future
sonic experiences along Marszałkowska Street. In
advance we defined three project areas by cutting
up a map of MDM and its surroundings into
different pieces, based on the residents’ everyday
experience of place and sound. We selected
zones that we found to be most interesting in
terms of sonic experience, appropriation, and
urban, architectural design. The following distinct
atmospheric unities were carved out of the
supposed unity of MDM: a monumental square,
an expressway and its surrounding neighbourhood, and a small-scale neighbourhood possibly
threatened by gentrification. The resulting

The name of the place refers to the Stalinist
Constitution, which was adopted in 1952. The
square was conceived as a monumental urban
space for military parades, events, ceremonies, etc.
The uniform MDM architecture, in combination
with the grand scale, was meant to be impressive. The square was constructed at the axis of
Marszałkowska Street. It also split the older
Koszykowa Street into two parts. According to
local residents we met, this urban stratification still
causes confusion for its users. Today, the square
is occasionally used for public gatherings and
concerts, but for most of the time its central area
serves as a car park. This type of appropriation,
together with the traffic flows generated by the
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ZONE #1:
Constitution Square

presence of seven major routes, contributes to the
dominance of the car in this urban public space.
Edyta Jarząb developed a short-duration
project for the central intersection at Constitution
Square. 1:10,000 is about countering the
monumental scale by adding one overwhelmingly
human element: the spoken word. Edyta uses resources such as rhythm, structuring waves, silent
gaps, the reprise of a motif with different traffic
sounds, the Doppler effect, echoes and POETRY!
By manipulating the controlled waves and using
speech as performance, transcending the acoustic
noise horizon, she addresses the question of scale
in public life along Marszałkowska.
1) Exclamation: ‘Echo answers to everyone’ (in Polish ‘answer’ also means ‘to
fulfil’ or ‘to suit’) — a slogan seen on
a tram passenger’s shopping bag. Wish
list: to make a white and red banner
with this motto, as if for the communist
marches. It is an axiom.
2) Psycho-geographic notion: I call it ‘cape
of listening’. A segment of sidewalk — an
unused extension of the tram stop — “cape:
a strip of land projecting into a body of
water”, in this case projecting into the
waves of sound made by city traffic.
32

3) An echoic series of events: I‘m
performing Leopardi’s poem
‘L’infinita’, broadcasting it through
a megaphone, to a score determined
by the traffic lights. A few months later
Project Phantom stick a poster up in
Constitution Square with ‘Ferry From
Lyttelton’. Both poems are about the
tendency or sensation of dissolving,
becoming absorbed by the sea.
4) Resonation: “An echo answers because
that’s what it’s paid for” — a line from
a song recorded in 1968 by band named
Skaldowie — the most frequently played
song on Polish radio.
5) Sonic effects: ancient stoa colonnade has
a phenomenal 7x echoic reverberation;
it formed an edge of the Greek democratic
agora. The arcades on both sides of
Constitution Square have no echo.
(Edyta Jarząb)
Gustaw Gliwiński, a landscape designer and tree
climber, worked on a long-duration project for
a larger area around Constitution Square. PARC
Konstytucji is a proposal for a (re)construction
of a contextual structure in which nature speaks.
33

Gustaw uses the green space in order to have
more natural sounds in everyday sonic experience. The ambition of the project is to reduce
the presence of motorised traffic sound and
the high pitch of ventilation systems in public
space through the development of a park area,
greening and connecting existing open spaces
as a boost for natural sounds. PARC Konstytucji
can be understood as a public invitation to
a hi-fi sonic experience in a green, car-free urban
environment.

ZONE #2:
Oleandrów
A second selected area was the neighbourhood
located in the southern part of MDM, shaped by
its streets: Polna, Oleandrów, Marszałkowska
and Emila Zoli. Oleandrów Square is the green
heart of both the neighbourhood and its inhabitants. During my residency period, the square
was the object of inhabitants’ meetings and
discussion of plans for a private-development
project on the site. Studio MDM is situated on
the corner of a row of buildings that separates
the more intimate Oleandrów Square from busy
Marszałkowska Street.
Marianna Dobkowska, Krzysztof Marciniak
and Weronika Raźna worked separately on
34

Soundwalk Performance
1:10,000

Inhabitants’ Meeting
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a proposal for this neighbourhood. Hi-Fi
Sequence is a project for the development of
a networked structure for a hi-fi walking, biking
and play experience. The observed contrast
between the chaotic, condensed-noise atmosphere of Marszałkowska and the hi-fi experience
on Emila Zoli and Oleandrów lies at its origin.
On a local scale the network connects hi-fi
cross-cutting side-lines, roads and places along
Marszałkowska. On a larger scale green Hi-Fi
Sequence connects Aleja Szucha, Marszałkowska
and Polna (through Emila Zoli) with Waryńskiego
and Pole Mokotowskie Park (by opening a new
path between buildings and creating a pedestrian
crossing through Waryńskiego), to make the
experience of a larger acoustic horizon easily
accessible for all. The masking of traffic sounds,
the reduction of pitched drones and the removal
of fences have been suggested as extra tactics to
enhance hi-fi experiences along the sequence’s
path.

ZONE #3:
Aleja Armii Ludowej
Opened in 1974, the Aleja Armii Ludowej
expressway runs from the crossroads at
Wisłostrada, intersecting the green space of
Agrykola Park, and via the flyover it passes Rondo
36

Sedlaczka; further away it crosses the Jazdów
District, running under Na Rozdrożu Square,
and the southern part of MDM, running under
Marszałkowska. The noise of the busy expressway
is considered by some of the residents living just
by the road to be the sound-trauma of their lives,
while others do not find it detrimental. During my
residency in Warsaw, the noise of the expressway
was partly reduced because of the nearby
Łazienkowski Bridge renovation works following
the fire of February 2015.
The Suggestion of the OCEAN is a proposal
for the intersection of Aleja Armii Ludowej with
Marszałkowska. Izabela Smelczyńska created a short-duration project for a walk into an
environment beyond the waves of traffic sounds.
Materials employed are the everyday use of public
infrastructure, the waves of traffic sounds, and
the acoustics and sounds of a public well house
with Oligocene water. The resulting sonic spatiality suggests rather than illustrates the ocean.
Through selective listening and by playing the
acoustics of the well house, Izabela makes it possible to have the effect of reminiscence intervene
in daily life.
The purpose of The Suggestion of the
OCEAN is creative engagement in
sound space, with a new, imaginary
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perspective. We change from passive
hearing to involved listening; this way
we expand our sound imagination.
Going through a Marszałkowska
overpass above the Aleja Armii Ludowej
expressway we hear noise that is
similar to the soundscape of the ocean.
Rhythmically, approaching cars are like
waves pounding the shore (in this case
an imaginary shore of the ear). On the
short soundwalk we end up in a nearby
public well house, used daily by MDM
residents. The acoustics of the space are
reminiscent of dipping under water —
distanced from the sonic atmosphere of
Aleja Armii Ludowej we begin to listen
to it processed by the concrete walls and
the specific acoustics of the place. After
a while we ‘come up to the surface’ of the
city soundscape.
(Izabela Smelczyńska)

architecture of the expressway infrastructure. An
escape route to the CCA Ujazdowski Castle park
area completes the sonic sequence. Overgrown
with noise-absorbing vegetation, the path allows
visitors to experience a cut-out effect 5 metres
from the expressway. Resource materials for
Noise ROOM are the urban void, stairways to
nowhere, the audio topography of the expressway, the acoustics of the site, an (informal) path
to Ujazdowski Castle and the Finish Houses at
Osiedle Jazdów within walking distance, etc. The
Noise ROOM is a site-specific proposal for the
experience of extreme urban sounds. Everyone is
invited to discover the place and to share his/her
experience in situ.

Finally, Paweł Brylski’s proposal leads us from
MDM to the Jazdów District. Noise ROOM is
about learning to listen to noise. At Na Rozdrożu
Square, in a place under the stairs — a former
bus stop — the writer-curator invites people to
listen to different sounds of noise shaped by the

This is what I found in the Noise
ROOM: this space and its factures are
an instrument. Approaching the wall,
you can hear a different type of noise
than when standing close to the road.
The noise is different in the corner,
different under the stairs. The stones on
the walls have irregular shapes — noise
splatters on them. The sounds falling at
different angles are reflecting the noise
in different directions. While listening
along the wall, some of the reflected
sounds become surprisingly loud and
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clear; others are hiding in the cracks
between the stones. Concrete columns
are changing the amount and intensity
of the noise. Also remarkable are the
concrete stairs — when you stand close
enough, the stairs modulate the noise,
making a vibrato. I wanted so much
to have even more options in the Noise
ROOM: plants that modulate sound;
curvatures and other textures to be
able to listen to the noise with. Passing
between them I would play the noise as
on an instrument. This place helps you
to understand silence, enjoy silence —
through listening to noise. And then you
can come out, through a narrow path
between a stone wall and trees, losing
the noise with every leaf you pass.
(Paweł Brylski)

Soundwalk Performance
Suggestion of the OCEAN

Soundwalk Performance
Noise ROOM
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Conclusion
Aimed at prospective and new urban sound
artists/designers, this publication provides an
introduction to the nature and practice of what
we define as urban sound design. After discussing
different approaches, the book explains the
design process through practices, methods and
some principles. It looks at how design proposals
can be represented in a soundwalk project.
Finally, the book reviews some projects developed
during the summer 2015 studio at Studio MDM
9/15 Marszałkowska in Warsaw to illustrate, give
meaning to, and provide context for the main
elements of the design process.
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Oscillations

The centre of a city oscillates, vibrates, trembles.
In a city centre there is nothing stable, nothing
solid – everything is in constant motion. Each
cubic centimetre of the air, each stone, brick,
concrete slab, pane of glass, pavement, car
windscreen, rail; the eardrums of every citizen,
their eyeballs, brains, muscles, bones, livers –
all the substances of the city are incessantly
penetrated by various waves. Matter is in
continual movement: acoustic waves make
it tremble, gas molecules constantly bounce
off each other, electrical charges flow, the
electromagnetic field distorts, heat transfer
occurs between bodies. Cities are unique –
nowhere else could one find such a complicated
mixture of different oscillations, waves and
flows; nowhere else are these ‘movements’ in
such a degree connected to human activity and
communication.
The segment of acoustic waves audible to
humans – those between 20 Hz and 20,000 Hz
– is only the tip of the iceberg. These waves

are special for us; the overwhelming majority
of people are born equipped with biological
sound sensors; already in prenatal life we
learn to analyse sound and collect information
about the world around us on its basis. Despite
this, amongst the general public, sound is still
considered to be something ephemeral, and in
the frames of our critical reflection on the city
we are hardly aware of the constant vibration
of its substance. Much less we think about
electroacoustic waves, which are even farther
from what is, in the common sense, considered
to be ‘material’. Various technological tools
have been invented which enable us to use radio
waves in our daily lives; the electromagnetic field
around us is in fact an anthropogenic ‘sculpture’
– in every second a plurality of frequency
bands are packed with enormous amounts of
data. How often are electricity, temperature,
electromagnetic waves (perhaps the visible
spectrum may be the only exception here) or
acoustic waves an object of actual urban studies
and urban design?
What is important is that the route that
leads to humanistic descriptions of these
factors, at least in Western culture, seems to
pass through… music. The 19th-century idea
of absolute music, or the abstract approaches
of the 20th-century avant-garde (from twelve-

44

45

Krzysztof Marciniak

tone technique, through musique concrète,
to noise music), seem to be scarce examples
of the non-scientific, artistic and collective
contemplation of certain oscillations of matter
themselves; focused not on an ‘object’, but on
‘pure’ acoustic waves – separated from what
is commonly considered to be ‘material’, and
freed from linguistic semantics. This concept
of autonomous sound, developed in the field of
contemporary music theory, became in the 70s
a basis for classic Canadian acoustic ecology, and
in this way influenced an interdisciplinary circle
of designers, scholars, urban planners, biologists
and sound study researchers in the 90s.
Recently, one may notice a larger interest in
sound studies, acoustic environments, sound art,
and the culture of sound. In the last few years,
sound – once a niche discipline – has become
a fancy object of scientific grant applications
and lucrative artistic subsidies. The postulate of
adopting an ‘ear point of view’ is increasingly
popular, yet it seems to be something more
than just a temporary focal shift from seeing to
hearing. It is also, or perhaps in the first place,
a gesture of opening to the dynamics of our
environment, to movement which is invisible
yet audible. One could imagine a radical
expansion of the old field of acoustic ecology, by
incorporating inaudible sound frequencies and

other types of movement, distortion and waves
(advanced studies on underwater soundscapes
are already undertaken; biologists are also
considering sound from an animal perspective,
which is often far from the range of acoustic
waves audible to us).
I dream about turning urban studies upsidedown for a while; about scientific research on the
city, adopting a vision of the world developed
by modern physics, and at the same time using
the tools of the modern humanities and social
sciences – the city as an acoustic environment,
but also an electrical network, a thermodynamic
system, an electromagnetic field. In all of these
spheres, human activity has a decisive impact
on the environment; they each reflect even
the subtlest change in city culture, and some
of them are also of crucial importance for the
processes of communication and data transfer.
The informed, critical and democratic design of
these factors could open our eyes to many social
divisions, barriers and inequalities which are
currently invisible, which are for various reasons
hidden, but also to the ones that we don’t want
to see at all.
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Projektowanie
dźwiękowe
przestrzeni miejskiej

Wyobraź sobie przestrzeń miejską jako zbiór
częstotliwości, których doświadczasz i z którymi
wchodzisz w interakcje. Poruszając się po mieście
możesz usłyszeć różnego rodzaju dźwięki –
niektóre z nich docierają do ciebie wytłumione,
inne zaś ulegają wzmocnieniu. Dźwięki poruszają
się w przestrzeni, wchodzą w interakcje z jej
fizycznymi właściwościami, z doświadczeniami
żyjących w niej ludzi, z tobą samą/tobą samym.
Spróbuj wsłuchać się w różne jakości środowiska
dźwiękowego i zastanów się nad tym, w jaki
sposób reaguje na nie twój umysł. Uszy pomagają ci odnaleźć się w otoczeniu, wychwytując
wskazówki dotyczące przestrzeni na podstawie
odbijających się fal dźwiękowych. Wyobraź sobie
miasto jako sferę krzyżowania się rozmaitych
ścieżek, zbiór nieciągłych przestrzeni topologicznych, będących wynikiem nieustających interakcji

pomiędzy dźwiękiem, projektem urbanistycznym
i ludźmi. Przyjęcie takiej perspektywy stwarza
wiele nowych możliwości. Postrzeganie miejskiego krajobrazu jako sfery potencjalnych brzmień
pozwala na nowo zrozumieć zmysłowe znaczenie
dźwięku oraz skłania do wypracowania nowatorskich metod uczestnictwa, krytyki i kształtowania
naszego środowiska dźwiękowego.
Publikacja ta ma na celu przybliżenie
procesu projektowania dźwiękowego przestrzeni
miejskiej (urban sound design), który w uproszczeniu jest próbą modelowania doświadczeń dźwiękowych. Projektowanie oznacza w tym kontekście
pracę nad kształtem, fakturą, odległościami,
skalą, a także nad pojęciami procesu i zmiany.
Przedmiotem tych działań jest przestrzeń
akustyczna, ale także dosłownie rozumiana
przestrzeń psycho-akustyczna, poszerzamy
więc przestrzeń, nad którą pracujemy, o to, co
pozostaje poza nią. Projektowanie dźwiękowe
nie polega na tworzeniu przedmiotów – jest
praktyką soundartową, skupioną na kreowaniu
czasoprzestrzennych form dostosowanych do
konkretnych warunków i wchodzących w relację
z otoczeniem, niezauważalnych w tym znaczeniu,
iż „niemożliwych do zobaczenia”. Publikacja
ta ma stanowić przyczynek do dalszych badań
oraz kształtowania przyszłych doświadczeń
dźwiękowych w przestrzeni publicznej Warszawy.
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Wprowadzenie

Przytaczamy tu wybrane koncepcje, metody,
narzędzia i źródła inspiracji, które składają się
na ukierunkowany program działań. W drugiej
części publikacji prezentujemy efekty warsztatów
przeprowadzonych latem 2015 roku w Studiu
MDM przy ulicy Marszałkowskiej 9/15.
Przykłady te mają za zadanie zilustrować podstawowe elementy procesu projektowania dźwiękowego przestrzeni miejskiej, jak również nadać im
konkretne znaczenie i osadzić je w odpowiednim
kontekście. Na zakończenie poddamy te działania
refleksji i zastanowimy się nad możliwościami,
jakie otworzą się w przyszłości przed artystami
i architektami zainteresowanymi dźwiękowym
aspektem projektowania przestrzeni miejskiej.
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Proces projektowania
dźwiękowego
Wybierz dowolną przestrzeń miejską. Każda
współczesna jednostka urbanistyczna może stać
się obiektem twojego badania. Nie skupiaj się
jednak na całym mieście, wybierz sobie taką przestrzeń – lub też kilka przestrzeni – nad którymi
będziesz w stanie zapanować. Niewielki obszar
jest w tym przypadku lepszym obiektem badań,
gdyż pozwala wypracować bogatszy i spójniejszy
obraz przebytych doświadczeń. Ważnym jest, aby
wybrany przez ciebie teren mógł potencjalnie
stać się przedmiotem projektu dźwiękowego. Jeśli
wybrana przestrzeń jest postrzegana jako całość,
możesz ustanowić dla niej pewien paradygmat.
Dowiedz się więcej na temat tego obszaru,
dokonując własnych obserwacji lub też sięgając
do istniejących nagrań i planów. Na potrzeby bardziej eksperymentalnego badania in situ możesz
stworzyć mapę w stylu Deborda, posługując się
metodą cut-up.
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Aby lepiej poznać środowisko akustyczne
wybranych przestrzeni lub ich sekwencji udaj się
na pierwszy dźwiękowy rekonesans. Istnieje kilka
sposobów odczytywania i interpretowania miejskich przestrzeni dźwiękowych. Najlepiej znane
i rozpowszechnione jest podejście wypracowane
przez R. Murraya Schafera i związaną z nim
grupę badaczy należących do ruchu soundscape
studies. Jednak metodologia badań nad pejzażem
dźwiękowym (soundscape) w nikłym stopniu
rozważa środowisko zurbanizowane (built environment) jako czynnik, który ma znaczący wpływ
na właściwości naszych doświadczeń słuchowych.
Aby dokonać partycypacyjnej analizy odbioru
dźwięków codzienności w kontekście architektury
i przestrzeni miejskiej, lepiej posłużyć się koncepcją „efektu dźwiękowego” (sonic effect) wypracowaną przez Henry’ego Torgue’a i Jeana-Francois
Augoyarda w Centrum Badań nad Przestrzenią
Dźwiękową i Środowiskiem Miejskim (Centre for
Research on Sonic Space and Urban Environment,
CRESSON) w Grenoble. Badając właściwości
danej przestrzeni, których możemy doświadczyć
słuchając, warto także sięgnąć po koncepcję
„architektury słyszanej” (aural architecture) autorstwa Barry’ego Blessera i Lindy-Ruth Salter.
Augoyard i Torgue1 w ramach swojej
koncepcji miejskiej ekologii efektów dźwiękowych wypracowali nowatorskie podejście do

doświadczenia słuchowego. Zauważyli oni, że
kiedy doświadczamy dźwięków poprzez muzykę
lub audiowizualne środki przekazu, tworzy się
pewna nadwyżka uczuć, której przeniesienie na
grunt całościowego doświadczenia słuchowego
miasta znacznie poszerzyłoby możliwości jego
analizy. Dla Augoyarda i Torgue’a sztywne kategorie takie jak obiekt dźwiękowy (sound object),
rozumiany jako najmniejsza doświadczalna
jednostka dźwiękowa, lub też pejzaż dźwiękowy,
pojmowany jako kategoria makro, opisująca
to, co może być postrzegane jako jednostka
estetyczna w otoczeniu dźwiękowym, okazują się
nieadekwatne. Koncepcja efektów dźwiękowych,
zamiast przyglądać się z bliska poszczególnym
elementom, rozszerza zakres rozumienia
tych zjawisk, wskazując na ich naturę i status,
a także analizując modalny i instrumentalny
charakter dźwięku. W rezultacie kategoria miasta
dźwiękowego (sonic city) jako „instrumentu”
posiadającego jedynie „bierne właściwości
dźwiękowe” ulega weryfikacji i zastąpiona zostaje
koncepcją „dźwiękowego instrumentarium
środowisk miejskich” – miasta, na którym można
grać za pomocą designu, wpływając tym samym
na to, jak odbieramy jego drgania. W książce zatytułowanej Sonic Experience: A Guide to Everyday
Sounds Augoyard i Torgue2 zagłębiają się w bogactwo dźwięków miasta i analizują wpływ tych
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dźwięków na ludzkie ciało. Sonic Experience…
zbiera i porządkuje w sposób alfabetyczny 82
efekty dźwiękowe, w tym efekty podstawowe,
kompozycyjne, mnemo-percepcyjne, semantyczne, psychomotoryczne oraz elektroakustyczne.
Książka posługuje się szerokim wachlarzem
kryteriów opisu, a także oceny warunków akustycznych i słuchowych środowiska miejskiego.
Ten interdyscyplinarny opis uprzestrzennionych
efektów akustycznych może okazać się bardzo
pomocny na etapie kształtowania się tożsamości
dźwiękowej twojego projektu.
W książce Spaces Speak, Are You Listening?
Barry Blesser i Linda-Ruth Salter3 posługują się
koncepcją architektury słyszanej w odniesieniu
do tych właściwości przestrzeni, których można
doświadczyć słuchając. W przeciwieństwie do
podejścia prezentowanego przez Barry’ego
Truaxa czy R. Murraya Schafera, Blesser i Salter
skupiają się na tym, w jaki sposób doświadczamy
przestrzeni architektonicznej słuchając, nie zaś
na „zespole dźwięków tworzących przestrzeń”.
Dla Blessera i Salter pejzaż dźwiękowy zawsze
składa się na równi ze źródeł dźwięków oraz
architektury słyszanej danej przestrzeni.
„Architektura słyszana traktuje dźwięk przede
wszystkim jako odbicie, podczas gdy pejzaż
dźwiękowy kładzie nacisk na dźwięk sam
w sobie”. Blesser i Salter przekonują, że na

doświadczenie dźwiękowe otoczenia składają się
cztery nakładające się na siebie wzajemnie typy
przestrzeni: przestrzeń społeczna (obszar jedności społecznej), przestrzeń nawigacji (przedmioty
i geometria składające się na obraz przestrzenny
danego miejsca), przestrzeń estetyczna (struktura
o podwyższonym poziomie estetycznym) oraz
przestrzeń muzyczna (sfera będąca artystycznym
przedłużeniem instrumentów). Blesser i Salter
zwracają szczególną uwagę na znaczenie „słuchowych ornamentów” dla uprawiania architektury
słyszanej. „Bierne ornamenty słuchowe” są
słuchowymi odpowiednikami obrazów, tapet,
luster, łuków czy posągów.
Obydwie koncepcje – zarówno architektury
słyszanej, jak i efektów dźwiękowych – pozwalają
zintegrować w badaniu elementy należące do kategorii postrzegania i działania, obserwacji i pojmowania, a także analizy i tworzenia. Podążając
za Augoyardem i Torgue’iem, postrzegamy design
jako proces łączący w sobie różne kulturowe
doświadczenia dźwiękowe. Takie ujęcie opiera się
na dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze na uniwersalności metodologii, a więc na
przeświadczeniu, że struktura percepcji nie różni
się znacząco w procesie codziennego słuchania
i słuchania nakierowanego na konkretne cele.
Drugie założenie jest anagogiczne i wyraża się
w przekonaniu, że zrównanie statusu wszystkich
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zjawisk dźwiękowych musi nastąpić na drodze
powrotu do słuchania niekategoryzującego.
Augoyard i Torgue są zdania, że wsłuchiwanie się
w efekty dźwiękowe i rozwijanie zdolności ich rozpoznawania stanowi część szerszego procesu odbudowy naszej wrażliwości słuchowej. Natomiast
według Blessera i Salter refleksja nad architekturą
słyszaną nakierowana jest na poprawę naszej
„słuchowej świadomości przestrzennej”, która
łączy w sobie cechy przestrzenne, postrzeganie
słuchowe, historię osobistą i wartości kulturowe.
W swoim działaniu staraj się łączyć różne podejścia. Spróbuj też wykorzystać field recording,
aby zgłębić charakter codziennych doświadczeń
słuchowych, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Potraktuj nagrywanie dźwięków w terenie
jako punkt wyjścia do działań o charakterze
społecznym i artystycznym. Field recording
pozwala połączyć doświadczenie zanurzenia
się w przestrzeni miejsca bądź trasy, będących
obiektem badań, z możliwościami artystycznymi
oraz interpretacyjnymi, jakie oferuje praktyka
wzmocnionego słuchania (amplified listening). Na
podstawie nagrań terenowych możesz wydobyć
różnorodność danego miejsca – jego budynków,
ulic, ogrodów oraz życia społecznego – i udokumentować niedostrzegane dotąd przejawy
funkcjonowania tej przestrzeni. Wsłuchując się
uważnie w poszczególne dźwięki występujące
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na co dzień w danej przestrzeni, spróbuj zaobserwować, jak przeplatają się w niej rozmaite
procesy naturalne, społeczne i technologiczne.
Zastanów się nad fakturą tych brzmień i nad
ich czasoprzestrzennym wymiarem, postaraj
się znaleźć dominujące rytmy i powtarzające się
dźwięki. Zwróć też uwagę na odległości między
dźwiękami, na schematy, stale obecne brzmienia,
a także fale i/lub filtry. Poszukuj nieznanych,
eksperymentalnych efektów dźwiękowych, wyko
rzystując nietypowe sposoby przemieszczania się
w danej przestrzeni. Zatrzymaj się na moment
w zatłoczonym miejscu i postaraj się uchwycić
ruch, przepływy i wahania dźwięku. Stwórz
własną choreografię, która będzie oddawała doświadczenie dźwiękowe jednej z takich sekwencji.
Spróbuj wyzbyć się pewnych utartych skojarzeń
i spojrzeć na ludzi oraz przedmioty jako na
źródła dźwięku lub też dostępne dla wszystkich
instrumenty. Czy wybrane przez ciebie miejsce
ma potencjał po temu, aby przenieść słuchaczy
w jakaś inną, wyobrażoną przestrzeń? Wytrącić
ich ze świadomości tego, gdzie się znajdują?
Aby utrwalić swoje obserwacje i móc się
nimi podzielić, stwórz mapę dźwiękową miejsca,
które jest obiektem twoich badań. Możesz zrobić
to poprzez naniesienie informacji na mapę geograficzną, łącząc informacje na temat dźwięków
z innymi danymi charakteryzującymi geografię

wybranej przestrzeni. Zaproś mieszkańców
do udziału w badaniu i zadaj im pytania o ich
codzienne doświadczenia dźwiękowe związane
z miejscem, w którym żyją. Postęp technologiczny
w dziedzinie przenośnych systemów komputerowych, komunikacji bezprzewodowej, binauralnej
symulacji dźwięku oraz systemu nawigacji satelitarnej (GPS) stwarza wiele możliwości wizualizacji i ułatwia dzielenie się informacjami na temat
właściwości dźwiękowych dowolnego miejsca na
świecie. Nagrania terenowe łączą w sobie nieraz
bardzo odległe pod względem znaczeniowym
dźwięki kultury i doświadczenia słuchowe, tym
samym uświadamiając nam, że nasze zadanie nie
polega jedynie na odzwierciedleniu statycznego
terytorium. Nie chodzi tu bowiem o stworzenie
reprezentacji jakiegoś określonego miejsca, ale
o odtworzenie jednego lub kilku doświadczeń
dźwiękowych, z uwzględnieniem ich ruchu
w przestrzeni. Spróbuj uchwycić różnorodność
i zmienność współczesnej przestrzeni publicznej.
W oparciu o swoje nagrania terenowe podejmij
eksperymenty z dźwiękiem, materiałami
wizualnymi i tekstem. Dopiero po zebraniu
i uporządkowaniu informacji na temat wybranego
miejsca i towarzyszących mu doświadczeniach
dźwiękowych, możesz rozpocząć właściwą pracę
nad projektem. W przeciwnym razie projektowanie dźwiękowe tej przestrzeni będzie pozbawione
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map dźwiękowych

sensu – musisz najpierw odwiedzić, wysłuchać
i zrozumieć obiekt przyszłych działań. Zabierz się
za to na spokojnie, zrób nagrania terenowe, porozmawiaj z innymi użytkownikami przestrzeni,
obserwuj i doświadczaj danego miejsca o różnych
porach dnia.
Zaobserwowane przez ciebie relacje między
właściwościami fizycznymi przestrzeni, jej
środowiskiem dźwiękowym oraz sposobem jego
doświadczania powinny wpłynąć na projekt
przyszłych doświadczeń dźwiękowych. Zanim
poczynisz dalsze kroki, możesz poświęcić trochę
czasu na skonfrontowanie początkowych założeń
z zebranym materiałem. Moment opracowywania
twojej propozycji jest decydujący. Przechodzisz
bowiem od obserwacji, nagrań terenowych
i analiz – poprzez indywidualną interpretację
tych danych – do interwencji w tkankę miasta,
która pociągnie za sobą konsekwencje natury
przestrzennej. Na tym etapie musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań, podjąć cały szereg
decyzji i poszukiwać nowych rozwiązań. W jaki
sposób projektować przyszłe doświadczenia
dźwiękowe? Od jakiej przestrzeni publicznej ma
się rozpocząć proces definiowania na nowo naszej
relacji ze środowiskiem dźwiękowym miasta? Jak,
poprzez projektowanie miejskiej audiosfery, możemy stworzyć nowe czasoprzestrzenne punkty
odniesienia, które umożliwią wykształcenie się
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nowych form oswajania przestrzeni i jednoczenia
społeczeństwa? Jak zaprojektować przestrzeń
publiczną, która skłaniałaby do słuchania? Jakie
warunki stworzyć, aby każdy mógł włączyć się
w proces strojenia naszego środowiska dźwiękowego? Jaką taktykę przyjąć przy projektowaniu
dźwiękowej przestrzeni miasta?
Inspiracje można czerpać z rozmaitych
źródeł. Poszukaj analogicznych strategii,
którymi posługują się twórcy sztuki konceptualnej, tańca undergroundowego czy muzyki
eksperymentalnej. Może to bardzo wzbogacić
twój projekt. Wielu twórców eksperymentalnej
muzyki elektronicznej wykorzystuje techniki
konceptualne i kompozycyjne pozwalające
wykreować wirtualne miejskie przestrzenie,
w których przechadzają się słuchacze. Projekt
Oskara Hansena zatytułowany Moje miejsce, moja
muzyka (prezentowany na festiwalu Warszawska
Jesień w 1958 roku) powstał pod wpływem wrażenia, jakie wywarł na Hansenie stworzony przez
Iannisa Xenakisa w tym samym roku Pawilon
Philipsa. Dzieło Xenakisa zainspirowało Hansena
do eksperymentów z przestrzennym wymiarem
muzyki, zbudowania „audio-wizualnej czasoprzestrzeni”. Projekt był pokłosiem współpracy
Hansena z Józefem Patkowskim, założycielem
Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
Pawilon – który ostatecznie nigdy nie został

wybudowany – miał być wielką strukturą z nieprzemakalnej tkaniny, rozpostartą w parku nad
brzegiem Wisły. W publikacji towarzyszącej wystawie Sounding the Body Electric David Crowley4
opisuje, w jaki sposób poruszanie się w tej przestrzeni miało skłaniać słuchaczy do odbioru muzyki ze wzmożoną świadomością stojących za nią
naturalnych uwarunkowań. Przytaczając słowa
Hansena: „każdy mógł przechodzić wybranymi
przez siebie ścieżkami relacji z muzyką – miał
ją jak gdyby na własność (…), ta przestrzenna
względność odbioru muzyki zbliżyła słuchacza do
intymnego jej przeżywania (…), jej zintegrowania
z ruchem postaci słuchaczy, drzewami i chmurami, [co] zbliżyło emocjonalny wachlarz odbioru
tej czasoprzestrzeni do natury”5. Zdaniem
Crowleya Hansen chciał oddziaływać nie na
doznania zmysłowe, ale na wyobraźnię.
Projektowanie dźwiękowe przestrzeni miejskiej polega na zorganizowaniu jej w taki sposób,
aby przystosować ją do przyszłych doświadczeń
dźwiękowych. Przypuszczalnie wszystko, co wiąże
się z designem, bazuje na pewnej hierarchii oraz
znakach. Twoim zadaniem jest uporządkowanie
w czasie i przestrzeni czynników społecznych,
fizycznych oraz słuchowych. Bardziej niż na
standardowych relacjach muzycznych skup się na
relacji z kontekstem. Kształtowanie tkanki miejskiej jest procesem, który opiera się na prawach
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akustyki, zasadach kompozycji, symetrii lub asymetrii itp. Dźwięk, obraz czy też doświadczenie
muzyczne mogą być cennym źródłem inspiracji
dla tworzonej przez ciebie struktury, jak również
dla pozostałych elementów projektowanej sytuacji. Przejście od fazy początkowej do momentu,
w którym praca zaczyna nabierać kształtu, może
okazać się stresujące. Proces projektowania
polega na nieustannym podejmowaniu decyzji,
a podjęcie każdej z nich wymaga przeanalizowania całej gamy możliwości.
Wejdź głęboko w to, co robisz.
Wygospodaruj trochę czasu na opracowanie
wyników i testowanie nowych dźwięków, spróbuj
odwrócić niektóre z założeń i sprawdzić efekty
takiego działania in situ. Podążaj za tym, co cię
inspiruje. Zdefiniuj jasno swoje cele, aby się
w nich nie pogubić i cały czas staraj się myśleć
nad nowymi możliwościami dźwiękowymi. Jak
już wspominaliśmy, projektowanie dźwiękowe
przestrzeni miejskiej nie polega wyłącznie na
stworzeniu określonego produktu, nie jest to
nawet głównym jego celem – chodzi tu o pewien
proces. Przestrzeń miejska podlega ciągłym
zmianom i przekształceniom, a jej doświadczanie
słuchowe jest niejako dźwiękowo-przestrzenną
sekwencją, która zmienia się w zależności od
położenia odbiorcy. Słuchacze poruszają się,
a w każdym punkcie przestrzeni otacza ich inna

audiosfera. Projektowanie dźwiękowe stawia
sobie za cel stworzenie przestrzeni miejskiej
o nowych „czasowych i przestrzennych” punktach
odniesienia, która umożliwiałaby autonomiczne
dźwiękowe przeżycia estetyczne.
Wykorzystaj zdobytą wiedzę na temat
kulturowego kontekstu, efektów dźwiękowych
i architektury słyszanej danej przestrzeni, by
zdefiniować poszczególne składowe brzmieniowej tożsamości twojej propozycji urbanistycznej.
Ustaw scenę dźwiękową projektu. Określ, które
z akustycznych właściwości elementów materialnych projektu bezpośrednio oddziałują na planowany efekt dźwiękowy. Najważniejsze jest takie
dobranie punktu emisji dźwięku, aby uwzględnić
przewidywane położenie odbiorcy. Kształtowane
przez bryłę budowli oraz materiał ścian i sufitów
układy odbić, jak również rodzaj i intensywność
prowadzonych działań wpływają na proces
transmisji dźwięku. Ustal geometrię przestrzeni
i możliwe położenie słuchaczy. Zastanów się także
nad innymi parametrami, które mogą wpłynąć na
doświadczenie dźwiękowe.
Pierwsze eksperymenty z projektowaniem
dźwiękowym nie muszą zaowocować sformułowaniem ostatecznej propozycji. Spróbuj jednak
zaprojektować jedno lub kilka dźwiękowych
doświadczeń, nad którymi będziesz pracować.
Poszukaj brzmień o określonym charakterze.
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Jesteś w stanie wskazać jakiś wpadający w ucho
dźwięk? Aby uzyskać nowe efekty dźwiękowe,
spróbuj wprowadzić do badanej przestrzeni
nieobecne w niej dotychczas brzmienia i przetestować ich wpływ na bryłę architektoniczną.
Projektowanie może polegać po prostu na poszukiwaniu dźwięków, które następnie wykorzystamy. Nagraj w terenie improwizację dźwiękową.
Następnie zacznij stopniowo wprowadzać w niej
zmiany, pracując kolejno nad różnymi warstwami
uprzestrzennienia dźwięku i dokonując drobnych
modyfikacji, by poznać naturę twojego przyszłego
doświadczenia dźwiękowego. Postaraj się
zadbać o to, by projekt był oryginalny i prosty,
a jednocześnie nie stracił na dynamice. Na etapie
dopracowywania twojej propozycji najważniejsze
decyzje w odniesieniu do pożądanych efektów
dźwiękowych i architektury słyszanej powinny
być już podjęte.
Sposób prezentacji projektu będzie miał
ogromny wpływ na jego odbiór, a także na dalsze
etapy jego realizacji. Przykładowo nauka rysunku
może pomóc ci w klarowny sposób przedstawić
twoje pomysły. Możesz także zaprezentować swój
projekt w formie spaceru dźwiękowego (soundwalk), który według Barry’ego Truaxa6 jest jedną
z ważniejszych metod poznawania środowiska
dźwiękowego i jego właściwości akustycznych,
pozwalającą odkrywać miejsca o szczególnym

znaczeniu dźwiękowym i ich wzajemne relacje.
Spacery dźwiękowe mogą inspirować do tworzenia pomniejszych ingerencji artystycznych,
ale okazują się pomocne także przy wszelkich
praktykach związanych z projektowaniem dźwiękowym. Chcąc umożliwić szerszej publiczności
zapoznanie się z proponowanym przez ciebie
nowym doświadczeniem dźwiękowym, zaaranżuj
prezentację swojego projektu in situ. Spacer
dźwiękowy pozwoli na trójwymiarowy kontakt
z twoją propozycją. Pewna strefa zostanie na
skutek twoich działań czasowo oderwana od
swych codziennych uwarunkowań i wykorzystana
jako scena dla krótkich „skeczy dźwiękowych”,
dzięki którym ty i publiczność będziecie mogli
przetestować różne źródła dźwięku, sposoby
ich rozmieszczenia w przestrzeni oraz poziomy
głośności. Opis towarzyszących tej sytuacji
doświadczeń słuchowych będzie niezwykle cenny
dla twojego projektu.
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Ulica Marszałkowska położona jest w ścisłym centrum Warszawy. Biegnie od Placu Bankowego (na
północy) aż do Placu Unii Lubelskiej (na południu). W czasie Powstania Warszawskiego została
ona w znacznej mierze zniszczona, a większość
znajdujących się przy niej budynków i dawnych
przestrzeni publicznych przestała istnieć. Po
wojnie, w latach 1950-52, w południowej części
ulicy Marszałkowskiej powstała Marszałkowska
Dzielnica Mieszkaniowa (MDM). To założenie
architektoniczne – którego oś stanowiła ulica
Marszałkowska, z punktem centralnym w postaci
nowopowstałego Placu Konstytucji – pomyślane
zostało jako ogromne, samowystarczalne osiedle
wewnątrz miasta i pierwotnie przeznaczone było
dla klasy robotniczej. MDM jest przykładem
realizacji założeń architektury socrealistycznej, która miała odpowiadać wizji świata
opartej na ideologii marksistowskiej7. Budowa

MDM-u umożliwiła także zepchnięcie Kościoła
Najświętszego Zbawiciela na margines miejskiego
krajobrazu.
Od kilku lat Warszawa należy do najszybciej
rozwijających się miast w Europie. Stolica
przeszła gruntowną transformację zarówno pod
względem architektonicznym, ekonomicznym,
jak i kulturowym, przyciągając rzesze młodych
i lepiej zarabiających Polaków. Zmiany te dotyczą
wszystkich możliwych płaszczyzn życia i nie
pozostały one bez wpływu na geografię codziennego życia mieszkańców. Trwający obecnie
proces neoliberalizacji odbywa się w kontekście
struktur społecznych, kulturowych, materialnych
i ekonomicznych oraz stylów życia, które nadal
zakorzenione są silnie w socjalistycznych (i przedwojennych) praktykach, warstwach materialnych,
sposobie myślenia, kulturze, wierze i obyczajach.
Ponad dwadzieścia lat transformacji zaowocowało nie tylko różnymi przejawami neoliberalizacji
przestrzeni miejskiej, ale również zmianami
w podejściu mieszkańców do tych przemian – od
początkowej mieszanki strachu i entuzjazmu,
poprzez próby oswojenia, aż po wzrost politycznej świadomości i powstanie oddolnych inicjatyw
społecznych8.
Zmiany w tkance miejskiej oddziałują
również na życie i codzienne doświadczenia
mieszkańców południowej części ulicy
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Marszałkowskiej. W ciągu ostatnich kilkunastu
lat Plac Zbawiciela przekształcił się w modne
miejsce spotkań młodych przedstawicieli klasy
średniej. W 2011 roku miejscy aktywiści oraz
mieszkańcy Śródmieścia okupowali stary
socjalistyczny bar mleczny „Prasowy”, znajdujący
się przy Marszałkowskiej 10/16, by uchronić
tę kultową jadłodajnię przed zamknięciem
i zamienieniem jej w luksusową restaurację9.
W 2014 roku Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski przejęło dawną przestrzeń
komercyjną przy Marszałkowskiej 9/15 z zamiarem stworzenia nowego projektu, Studia MDM,
którego jednym z głównych celów jest podkreślenie i poddanie refleksji – przy współudziale
publiczności, artystów i badaczy – społecznej
odpowiedzialności współczesnej instytucji sztuki.
Na początku mojej rezydencji w A-I-R
Laboratory w Warszawie, odbywającej się w ramach europejskiej sieci SoC-CoS, Studio MDM
posłużyło za miejsce spotkań rozpoznawczych
z udziałem okolicznych mieszkańców. W badaniu
codziennych doświadczeń dźwiękowych w pobliżu ulicy Marszałkowskiej wzięło udział sześcioro
użytkowników tych przestrzeni. Większość
uczestników związana była ze Stowarzyszeniem
Oleandrów, lokalną organizacją założoną
w 2011 roku przez mieszkańców tej części
Śródmieścia Południowego w celu propagowania

zaangażowania całej społeczności w lokalne
problemy, takie jak bezpieczeństwo, porządek,
estetyka i dostępność ulic, placów oraz podwórek.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o dźwiękowych doświadczeniach, posługując się mapą
geograficzną oraz planem zagospodarowania
przestrzennego tej okolicy. Aby móc podzielić się
efektami naszych rozmów, stworzyliśmy z mieszkańcami mapę dźwiękową ulicy Marszałkowskiej
obrazującą ich doświadczenia dźwiękowe
i przestrzenne.
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu
mieli zarówno pozytywne, jak i negatywne
doświadczenia ze środowiskiem dźwiękowym
MDM-u. Wszyscy zadeklarowali pozytywny stosunek do środowisk dźwiękowych typu hi-fi (high-fidelity), charakteryzujących zielone przestrzenie
takie jak podwórka czy duże parki, znajdujące się
w pobliżu Marszałkowskiej. Mniejszą popularnością cieszyły się odgłosy silników spalinowych
dochodzące z Trasy Łazienkowskiej oraz dźwięki
ruchu ulicznego na Placu Konstytucji. Natomiast
zdania na temat pejzażu dźwiękowego ulicy
Marszałkowskiej i Placu Zbawiciela były podzielone. Niektórzy woleliby słyszeć mniej „hałasów”
związanych z ruchem ulicznym, dla innych te
dźwięki stanowią nieodłączny element miejsca,
w którym żyją. Mieszkańcy opowiadali, że po
II Wojnie Światowej wiele osób wolało odgłosy
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placu budowy niż ciszę miasta ległego w gruzach.
MDM zamieszkiwany jest przez dosyć zróżnicowaną społeczność: od emerytów, przez młodszych
i zamożniejszych nowych mieszkańców, aż po
lewicowych aktywistów. Ta różnorodność oraz
obecność instytucji użyteczności publicznej,
takich jak szkoły czy szpitale, prowadzi do drobnych (i możliwych do rozwiązania) konfliktów
dotyczących środowiska akustycznego dzielnicy.
Propozycje poprawy akustycznych właściwości tej
przestrzeni odpowiadają planom mieszkańców
względem zagospodarowania i zarządzania przestrzenią publiczną w pobliżu ulicy Oleandrów.

Spotkanie z mieszkańcami
Stowarzyszenie Oleandrów
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3 STREFY
Po spotkaniu z mieszkańcami przez dwa
tygodnie, wraz z grupą młodych artystów dźwiękowych i architektów krajobrazu, prowadziliśmy
różnorodne działania w ramach projektu
Urban Sound Design Studio. W trakcie naszych
spotkań korzystaliśmy z opisanych powyżej
narzędzi i metodologii. Celem warsztatów było
zaprojektowanie przestrzeni publicznej i/lub
akcji nakierowanych na nowe doświadczenia
dźwiękowe w okolicy ulicy Marszałkowskiej. Na
początku podzieliliśmy mapę MDM-u i okolic na
mniejsze podjednostki, opierając się na doświadczeniach dźwiękowych mieszkańców. Następnie
wybraliśmy spośród nich trzy strefy projektowe,
które wydały się nam najbardziej interesujące pod
względem dźwiękowych doświadczeń, adaptacji
przestrzeni, a także projektu architektonicznego
i urbanistycznego. Z większej jednostki jaką
jest MDM wydzieliliśmy następujące podjednostki o zasadniczo odmiennej atmosferze:
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monumentalny plac, drogę szybkiego ruchu
wraz z jej okolicami oraz niewielkie sąsiedztwo,
zagrożone przez gentryfikację. Opracowana w ten
sposób reprezentacja przestrzeni może posłużyć
jako przyczynek do dalszych poszukiwań i zachęcić do świadomego przemieszczania się między
obszarami zróżnicowanymi, tak pod względem
fizycznym, jak i psychologicznym.
Każdy z artystów i designerów biorących
udział w warsztatach pracował nad propozycją
projektu dla jednej z powyżej wymienionych stref.
Uczestnicy skupili się na stworzeniu jednego
bądź kilku doświadczeń dźwiękowych w przestrzeni publicznej wokół ulicy Marszałkowskiej.
Ostatniego dnia warsztatów zaprezentowali swoje
pomysły i propozycje projektów dźwiękowych
w formie otwartego dla publiczności spaceru
dźwiękowego.

STREFA 1:
Plac Konstytucji
Nazwa Placu Konstytucji pochodzi od
Konstytucji Stalinowskiej uchwalonej w 1952
roku. Ten monumentalny plac przeznaczony
był do organizowania parad wojskowych,
wieców i ceremonii państwowych. Jednolitość
i monumentalizm architektury MDM-u miały
budzić w odbiorcy respekt. Plac wybudowano
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na osi ulicy Marszałkowskiej, rozdzielając przy
tym ulicę Koszykową na dwie części, co do dziś
budzi dezorientacje wśród jej użytkowników.
Obecnie na placu organizowane są co jakiś
czas wiece i koncerty, jednak na co dzień jego
centralną cześć zajmuje parking samochodowy.
Taki sposób zagospodarowania przestrzeni oraz
duże natężenie ruchu ulicznego (przecina się tu
aż siedem miejskich arterii) sprawiają, że plac jest
całkowicie zdominowany przez samochody.
Edyta Jarząb stworzyła projekt chwilowej
interwencji na centralnym skrzyżowaniu Placu
Konstytucji. 1:10 000 to próba przeciwstawienia
się monumentalnej skali placu za pomocą mowy
ludzkiej. Edyta posłużyła się środkami takimi
jak rytm, struktura fal, cisza, motyw powracający
wraz z kolejnymi falami ruchu ulicznego, efekt
Dopplera, echo oraz POEZJA! Wykorzystując
kontrolowane fale, nadając swoim wypowiedziom
charakter performatywny i próbując przezwyciężyć bariery hałasu, Edyta stawia pytanie
o zagadnienie skali w życiu publicznym.
1) Wykrzyknik: „Echo odpowiada każdemu” –
slogan, który przywędrował na reklamówce
pasażera tramwaju, jak nasiono uczepu
w sierści zwierzęcej. Lista sprawunków:
transparent do maszerowania, białoczerwony, z tym postulatem.

Spacer dźwiękowy
1:10 000
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2) Nazwa psycho-geograficzna:
nieużywany fragment chodnika –
przedłużenie przystanku tramwajowego,
staje się na mapie „przylądkiem
słuchania“. Ten „pas ziemi wysunięty
daleko w morze“ w tym przypadku
wychodzi w przestrzeń placu, z jego
falami miejskiego zgiełku.
3) Echo wydarzeń: czytam wiersz
L’Infinita Leopardiego, nagłaśniając go
przez megafon, w rytmie zatamowań
i przepływów wyznaczonym przez
światła uliczne. Kilka miesięcy później
Phantom Project przykleja na pl.
Konstytucji plakat z wierszem Ferry
From Lyttelton. Oba teksty mówią
o nieodpartym pragnieniu rozpłynięcia
się w morzu czy też nieskończoności.
4) Rezonans: „Echo odpowiada, bo mu
za to płacą“ – śpiewają Skaldowie
w piosence nagranej w 1968 roku –
jednej z najczęściej granych piosenek
w polskim radiu.
5) Efekty dźwiękowe: starożytna
kolumnada – stoa, otaczająca grecką
agorę, miała mieć siedmiokrotne odbicie
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dźwięku. W arkadach po obu stronach
Placu Konstytucji nie ma echa.
(Edyta Jarząb)
Gustaw Gliwiński, architekt krajobrazu, uprawiający wspinaczkę drzewną, podjął pracę nad długoterminowym projektem na większym obszarze
wokół Placu Konstytucji. PARC Konstytucji to
propozycja z(re)konstruowania otoczenia, które
oddawałoby głos naturze. Gustaw posługuje się
przestrzeniami zielonymi, by zwiększyć udział
naturalnych brzmień w doświadczeniu dźwiękowym. Projekt stawia sobie za cel zmniejszenie roli
dźwięków związanych z ruchem ulicznym oraz
jednostajnych tonów dochodzących z systemów
wentylacyjnych w przestrzeni publicznej przez
zwiększenie obszaru parków, zazielenianie
i połączenie istniejących otwartych przestrzeni
w kanały sprzyjające dźwiękom natury. PARC
Konstytucji to zaproszenie do udziału w doświadczeniu dźwiękowym typu hi-fi w zielonym
i wolnym od samochodów środowisku miejskim.

STREFA 2: Oleandrów
Drugim wybranym przez nas obszarem jest
sąsiedztwo znajdujące się w południowej części
MDM-u, w kwadracie ulic: Polnej, Oleandrów,
Marszałkowskiej i Emila Zoli. Skwer Oleandrów
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dla mieszkańców. Stworzenie barier dla hałasu
drogowego i redukcja jednostajnych dronów to
propozycje, które umożliwiłyby rozszerzenie
doświadczenia środowiska typu hi-fi w ramach
zaprojektowanej sekwencji.

jest jego zielonym centrum, wokół którego
skupia się życie całego sąsiedztwa. Podczas mojej
rezydencji odbywały się spotkania mieszkańców
i dyskusje wokół planów zagospodarowania tej
przestrzeni przez prywatnego przedsiębiorcę.
Studio MDM znajduje się na rogu jednego
z budynków, które oddzielają skwer Oleandrów
od ruchliwej ulicy Marszałkowskiej.
Nad propozycjami rozwiązań dla tego
sąsiedztwa pracowali Marianna Dobkowska,
Krzysztof Marciniak i Weronika Raźna.
Sekwencja hi-fi to projekt stworzenia sieci
umożliwiającej spacery, jazdę na rowerze i zabawę
w środowisku typu hi-fi. Pomysł ten powstał
w reakcji na zaobserwowany kontrast między
chaotyczną, kipiącą hałasem atmosferą ulicy
Marszałkowskiej a doświadczeniem środowiska
hi-fi na ulicach Emila Zoli i Oleandrów. W lokalnej
skali sieć ta połączyłaby boczne ścieżki w pobliżu
ulicy Marszałkowskiej pozwalające przemieszczać się unikając ulicznego hałasu. W szerszej
perspektywie Sekwencja hi-fi mogłaby połączyć
Aleję Szucha, ulice Marszałkowską i Polną
(przez pasaż Emila Zoli) z Waryńskiego i Polami
Mokotowskimi (poprzez otwarcie nowej ścieżki
między budynkami i wyznaczenie przejścia dla
pieszych na ulicy Waryńskiego). Dzięki temu
rozwiązaniu doświadczenie szerszego horyzontu
akustycznego stałoby się powszechnie dostępne

Aleja Armii Ludowej to zbudowana w 1974 roku
trasa przelotowa rozpoczynająca się od skrzyżowania z Wisłostradą, przechodząca wiaduktem
nad zielonymi terenami Parku Agrykola oraz
Rondem Sedlaczka, przez dzielnicę Jazdów, a następnie przebiegająca pod Placem na Rozdrożu
oraz ulicą Marszałkowską w południowej części
MDM-u. Hałas dobiegający z tej ruchliwej ulicy
jest przez niektórych z okolicznych mieszkańców
uważany za największą traumę dźwiękową ich
życia. Są też jednak tacy, którzy nie przywiązują
do niego zbytniej wagi. Podczas mojego pobytu
w Warszawie natężenie ruchu w Alei Armii
Ludowej zdecydowanie zmalało w związku
z remontem pobliskiego Mostu Łazienkowskiego,
po jego pożarze w lutym 2015 roku, co wpłynęło
również na obniżenie poziomu hałasu.
Sugestia OCEANU jest propozycją
interwencji na skrzyżowaniu Alei Armii Ludowej
z ulicą Marszałkowską. Izabela Smelczyńska
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STREFA 3:
Aleja Armii Ludowej

stworzyła krótkoterminowy projekt spaceru
w środowisku wystawionym na fale hałasu
ulicznego. Wykorzystane zostały w tym celu stałe
elementy miejskiej infrastruktury, fale ruchu
ulicznego, a także akustyka i dźwięki budynku
źródełka wody oligoceńskiej. W ramach projektu
stworzona została przestrzenna kompozycja
dźwiękowa, która raczej sugeruje niż ilustruje
ocean. Poprzez proces selektywnego słuchania
oraz wykorzystanie akustyki studni oligoceńskiej,
Izabela sprawia, że w sferę codzienności wkracza
wspomnienie brzmienia oceanu.
Celem Sugestii OCEANU jest twórcze
zaangażowanie w przestrzeń dźwiękową,
z nowej i wyimaginowanej perspektywy.
Zmiana pozycji z biernego słyszenia
na aktywne słuchanie pomaga
rozwijać wyobraźnię dźwiękową.
Gdy przechodzimy wzdłuż ulicy
Marszałkowskiej nad trasą szybkiego
ruchu Aleją Armii Ludowej, dociera do
nas szum podobny do szumu oceanu.
Rytmicznie zbliżające się samochody
są jak fale uderzające o brzeg (w tym
przypadku o „brzeg” ucha). Krótki
spacer dźwiękowy kończymy w punkcie
ujęcia wody oligoceńskiej, odwiedzanym
codziennie przez mieszkańców MDM-u.
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Spacer dźwiękowy
PARC Konstytucji

Spacer dźwiękowy
Sugestia OCEANU
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Akustyka tej przestrzeni przypomina
zanurzenie się pod wodę. Bezpośrednio
odcięci od dźwiękowej sfery Alei Armii
Ludowej zaczynamy wsłuchiwać się
w audiosferę przez betonowe ściany
i akustykę małej przestrzeni. Po
chwili z powrotem „wynurzamy się na
powierzchnię” pejzażu dźwiękowego
miasta.
(Izabela Smelczyńska)
Na zakończenie wraz z projektem Pawła Brylskiego
przenosimy się z MDM-u na Jazdów. Noise
ROOM to projekt, który ma za zadanie nauczyć
nas słuchania hałasu. Z Placu na Rozdrożu po
schodach docieramy na dawny przystanek autobusowy przy Alei Armii Ludowej. Paweł Brylski,
pisarz i kurator, zachęca nas do wsłuchania się
w różnego rodzaju hałasy, jakie wytwarza infrastruktura trasy przelotowej. Sekwencję kończy
przejście dziką ścieżką z przystanku do Zamku
Ujazdowskiego. Porośnięta drzewami ścieżka pozwala doświadczyć efektu filtrowania dźwięków
dochodzących ze znajdującej się w odległości
zaledwie 5 metrów trasy. Noise ROOM wykorzystuje takie instrumentarium jak miejska pustka,
schody donikąd, topografia dźwiękowa drogi
ekspresowej, akustyka danej przestrzeni, (dzika)
ścieżka do Zamku Ujazdowskiego i pobliskiego
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osiedla domków fińskich. Noise ROOM to propozycja ekstremalnego doświadczenia dźwiękowego
w konkretnej przestrzeni miejskiej. Każdy może
odwiedzić to miejsce i podzielić się swoimi
doświadczeniami.
Odkryłem, że ta przestrzeń i wszystkie
jej elementy to jeden wielki instrument.
Pod ścianą można usłyszeć inne tony od
słyszalnych blisko jezdni. Zupełnie inny
szum jest w narożniku, a inny pod schodami.
Dźwięki rozpryskują się na kamiennej ścianie
o nieregularnej powierzchni, odbite pod
różnym kątem wędrują we wszystkie strony.
Gdy nasłuchuje się wzdłuż ściany, niektóre
dźwięki okazują się zaskakująco głośne
i czyste, inne chowają się w przerwach między
kamieniami. Betonowe kolumny zmieniają
wysokość i natężenie szumu. A już zupełnie
zjawiskowe okazują się betonowe schody –
jeśli stanie się wystarczająco blisko, można
usłyszeć, jak betonowe stopnie wprawiają
szum w drżenie. W chwili tamtego odkrycia
zapragnąłem mieć do dyspozycji jeszcze
więcej narzędzi przekształcania dźwięku:
liście roślin, krzywizny, obiekty, kształty
i powierzchnie, za pomocą których słuchałbym
różnych brzmień. Przechodząc między nimi
zagrałbym szumem jak na instrumencie.
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Pojąłem, że to miejsce pomaga zrozumieć ciszę
i cieszyć się ciszą – przewrotnie – właśnie
dzięki wsłuchiwaniu się w hałas, a wtedy już
można wyjść wąską ścieżką między kamienną
ścianą i drzewami, gubiąc hałas z każdym
mijanym liściem.
(Paweł Brylski)

Spacer dźwiękowy
Noise ROOM
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1

Podsumowanie
Publikacja ta skierowana jest do przyszłych
artystów i projektantów dźwiękowych miasta.
Wprowadza podstawowe zagadnienia związane
z projektowaniem dźwiękowym przestrzeni
miejskiej i podaje przykłady realizacji tego typu
działań. Po omówieniu różnych ujęć tego tematu
przystępujemy do wyjaśnienia podstawowych
założeń, procesu projektowania oraz realizacji
projektów dźwiękowych. Przyglądamy się
również możliwościom prezentacji propozycji
projektów w formie spaceru dźwiękowego. Na
zakończenie przedstawiamy niektóre z projektów
stworzonych latem 2015 roku w trakcie warsztatów w Studiu MDM przy ul. Marszałkowskiej
9/15 w Warszawie, by zilustrować podstawowe
elementy procesu projektowania dźwiękowego,
a także przypisać im wymierne znaczenia i osadzić je w kontekście.
90

Jean-François Augoyard, Henry
Torgue (red.), Sonic Experience:
A Guide to Everyday Sounds,
Montreal 2005, McGill-Queen’s.
2 Tamże.
3	Barry Blesser, Linda-Ruth Salter,
Spaces Speak, Are You Listening?
Experiencing Aural Architecture.
Cambridge 2007, MIT Press.
4 David Crowley, Sounding the
Body Electric, Łódź 2012, MS.
5 Oskar Hansen, Ku formie
otwartej, Jola Gola (red.)
Frankfurt/Warszawa 2005.
Foksal Gallery Foundation/
Revolver.
6	Barry Truax (red.), Handbook
for Acoustic Ecology, Vancouver
1999, Cambridge.
7 http://www.warsawtour.pl/en/
warsaw-for-everyone/socialistrealism-in-warsaw-3004.html

8

Monika Grubbauer, Joanna
Kusiak, Introduction: Chasing
Warsaw, w: Chasing Warsaw:
Socio-Material Dynamics of
Urban Change since 1990,
Chicago 2013, University of
Chicago Press.
9	Agata Pyzik, Milk Bars: the
Polish face of gentrification?,
“The Architectural Review” 26
września 2014.

91

Drgania

Centrum miasta faluje, trzęsie się, drży. W centrum miasta nie ma nic stabilnego, nic stałego,
nic, co nie znajdowałoby się w ciągłym ruchu.
Każdy centymetr sześcienny powietrza, każdy
kamień, cegłę, kawał betonu, taflę szkła, chodnik,
szybę samochodu, szynę tramwajową, błony
bębenkowe w uszach mieszkańców, ich gałki
oczne, mózgi, mięśnie, kości, wątroby, wszystkie
substancje, z których zbudowane jest miasto,
nieustannie przenikają fale. Materia znajduje się
w ciągłym ruchu, wstrząsają nią fale akustyczne,
cząsteczki gazów zderzają się i odbijają od siebie,
następuje przepływ ładunków elektrycznych,
zaburzane jest pole elektromagnetyczne, ciała
o wyższej temperaturze przekazują energię
cieplną tym zimniejszym. Miasta są pod tym
względem wyjątkowe, nigdzie indziej nie napotykamy tak gęstej plątaniny najrozmaitszych drgań,
fal i przepływów; nigdzie indziej „poruszenia” te
nie niosą też ze sobą tak wielu treści i znaczeń.
Zakres fal dźwiękowych słyszalnych gołym
(ludzkim!) uchem – tych o częstotliwościach

od przysłowiowych 20 do 20 000 herców – to
zaledwie czubek góry lodowej. Są one dla nas
o tyle wyjątkowe, że prawie wszyscy rodzimy się
wyposażeni w ich biologiczne odbiorniki; już
w życiu prenatalnym uczymy się je analizować
i pozyskiwać tym sposobem cenne informacje na
temat otoczenia. Mimo to dźwięk jest wciąż w powszechnej świadomości czymś efemerycznym,
a postrzegając miasto nie zdajemy sobie sprawy
z jego nieustannego drżenia. Jeszcze rzadziej
myślimy o – znacznie odleglejszych od potocznego rozumienia tego co „materialne” – falach
elektromagnetycznych. Korzystając z rozmaitych
technologii, posługujemy się nieustannie falami
radiowymi, otaczające nas pole elektromagnetyczne to w istocie antropogeniczna „rzeźba”,
w której na różnych pasmach częstotliwości kodowane są w każdej chwili niewyobrażalne ilości
danych. Jak często elektryczność, temperatura,
fale akustyczne czy elektromagnetyczne (z wyjątkiem może światła widzialnego) są przedmiotem
refleksji współczesnej urbanistyki i studiów
miejskich?
Co istotne, droga do humanistycznego
opisania tych zjawisk, przynajmniej w naszym
kręgu kulturowym, wiedzie przez… muzykę.
Dziewiętnastowieczna koncepcja muzyki absolutnej, czy abstrakcyjne koncepcje kolejnych odsłon
dwudziestowiecznej awangardy (od dodekafonii,
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Krzysztof Marciniak

przez muzykę konkretną, aż po noise), wydają
się nielicznymi przykładami nienaukowej, artys
tycznej i wpisanej w pewien porządek społeczny
kontemplacji określonych drgań materii samych
w sobie; skupienia nie na przedmiocie, a na falach
akustycznych w możliwie „czystej” postaci –
wyzutych z potocznie rozumianej materialności
lub językowej semantyki. Dopiero ta koncepcja
„autonomizacji” dźwięku, wypracowana na gruncie nowoczesnej teorii muzyki, legła u podstaw
klasycznej kanadyjskiej ekologii akustycznej lat
70. XX wieku, by tą drogą dotrzeć z kolei w latach
90. do szerszego grona badaczy sound studies,
designerów, biologów, badaczy miasta.
Badania środowiska akustycznego, a także
sound art i kultura dźwięku w ostatnich latach
bardzo zyskały na popularności, z niszowej
dziedziny przeistaczając się w modny przedmiot
grantów badawczych i hojnie subsydiowanych
projektów artystycznych. Postulowane dziś coraz
częściej „przyjęcie perspektywy ucha” wydaje się
jednak gestem o wiele bardziej znaczącym niż
chwilowe przeniesienie percepcyjnego punktu
ciężkości ze zmysłu wzroku na zmysł słuchu. To
również, a może przede wszystkim, gest otwarcia
na to, co w otaczającej nas rzeczywistości dynamiczne – na ruch, którego często nie widzimy, ale
który możemy z łatwością usłyszeć. Można by sobie wyobrazić radykalne poszerzenie pola dawnej

ekologii akustycznej o dźwięki niesłyszalne
i o inne rodzaje poruszeń, zaburzeń oraz fal (już
dziś badamy podwodne pejzaże dźwiękowe, a biolodzy myśląc o dźwięku przyjmują perspektywę
zwierząt, które często słyszą to, co wykracza poza
zakres częstotliwości odbieranych przez ludzi).
Marzyłoby mi się wywrócenie na chwilę studiów miejskich na lewą stronę; nauka o mieście,
której imaginarium bliższe będzie postrzeganiu
świata przez współczesnych fizyków, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi nowoczesnej
humanistyki i nauk społecznych – miasto jako
środowisko akustyczne, ale też jako obwód
elektryczny, układ termodynamiczny, pole
elektromagnetyczne. We wszystkich tych sferach
działalność człowieka ma decydujący wpływ na
otoczenie, wszystkie te systemy odzwierciedlają
najsubtelniejsze nawet zmiany w kulturze,
wiele z nich ma też kluczowe znaczenie dla
przepływu informacji. Ich świadome, krytyczne
i demokratyczne projektowanie otworzyłoby
nam oczy na wiele społecznych podziałów, barier
i nierówności, których nie widzimy, które są przed
nami ukryte, lub których po prostu nie chcemy
zobaczyć.
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Caroline Claus holds a master’s degree in sociology
at the University of Ghent, and urban development
and spatial planning at Erasmus University Brussels
and VUB (Vrije Universiteit Brussel). Her work
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the design of urban acoustic environments.
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koncentruje się na zagadnieniach przestrzeni,
miejsca i kultury, geografii światów życia,
doświadczeniu dźwięku oraz projektowaniu
miejskich środowisk akustycznych.
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