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A GUIDED DESIGN OF HOUSING INTERIORS
Abstract
S. Freud called house a medium of self-identification of human personality. Interior architectural design is one of the courses which are taught at architectural schools. In the curricula of the WAPB and BNTU this course is conducted as a design
studio. It is intended that within that frame students are to acknowledge and unite theory with practice.
An original method of the guided design of housing interiors is presented in the publication. It is based on application of
the predefined design algorithm, that takes into account psychotypes of the users. Special attention is paid on the chosen
metaprograms. The design made by the students of the WAPB is presented as an example of the algorithm application.
Streszczenie
W publikacji zaprezentowana została autorska metoda ukierunkowanego projektowania wnętrz mieszkalnych. Polega
ona na realizacji skonstruowanego algorytmu projektowania, w którym uwzględnia się psychotypy użytkowników wnętrz.
W publikacji szczególną uwagę zwrócono na wybrane metaprogramy.
Przykład zastosowania algorytmu zaprezentowano, posługując się ilustracjami zadania projektowego wykonanego w roku
akademickim 2010/2011 przez studentów WA PB.
Keywords: goal oriented design; housing interior design; semantic differential; metaprograms
Słowa kluczowe: projektowanie ukierunkowane; projektowanie wnętrz mieszkalnych; dyferencjał semantyczny; metaprogramy

„Metaprogramy – nawykowe i systematyczne filtry,
jakie nakładamy na nasze doświadczenie.”
J. O’Connor, J. Seymour1
Zygmunt Freud nazywał mieszkanie środkiem
samoidentyfikacji osobowości człowieka. Projektowanie architektoniczne wnętrz jest jednym z wielu za-

gadnień, które wykładane są na studiach architektonicznych. W planach studiów Wydziałów Architektury:
Politechniki Białostockiej i Białoruskiego Narodowego
Uniwersytetu Technicznego przedmiot ten realizowany
jest w formie ćwiczeń projektowych. W czasie zajęć
studenci mają za zadanie poznanie i połączenie teorii
z praktyką.2

J. O’Connor, J. Seymour, NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 281.
E. Agranowicz-Ponomarieva, A. Mazanik, J.C. Żarnowiecka, Akademik – przestrzeń mieszkalna dla studentów architektury, [w:] Nauka
– architektura – edukacja. 30 lat WA PB, red. nauk. J.C.Żarnowiecka, A.Owerczuk, WA PB, Białystok 2006, s.112-122; E. Agranowicz-Ponomarieva, A. Mazanik, J.C. Żarnowiecka, Častnye metody rešeniâ global’nyh problem arhitekturnyh issledovanij, [w:] Architektura. Sbornik
naučnych trudov, red. A.S.Sardarov, Belorusskij Nacional’nyj Tehničeskij Universitet, nr 1, Minsk 2008, s.5-8.
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Pod pojęciem ukierunkowanego projektowania
wnętrz rozumie się projektowanie partycypacyjne3,
wykorzystujące między innymi wiedzę o złożoności
psychologicznej człowieka, inaczej mówiąc - wiedzę
o psychotypach użytkowników. Kiedy projektant ma
bezpośredni kontakt z przyszłym użytkownikiem, wtedy istnieje możliwość projektowania uwzględniającego
indywidualne cechy oraz potrzeby. W praktyce projektowania architektonicznego mamy do czynienia z dość
wąskim zakresem tematów, w przypadku których jest
możliwe takie indywidualne podejście. Na pewno można do nich zaliczyć projektowanie architektoniczne
wnętrz.
We wcześniejszych publikacjach autorek przedstawiona została głównie problematyka możliwości
oceny jakości rozwiązań wnętrz mieszkalnych za pomocą dyferencjału semantycznego.4 W niniejszej publikacji szerzej omówiona zostanie rola metaprogramów
w ukierunkowanym projektowaniu wnętrz mieszkalnych.
Metoda naukowego podejścia do ukierunkowanego projektowania wnętrz mieszkalnych została opracowana dzięki współpracy zespołów akademickich5
z Wydziałów Architektury w Białymstoku i Mińsku.6
Metoda ta opiera się na wykorzystaniu i połączeniu
wiedzy o złożoności zdefiniowanych ludzkich psychotypów. Postawiona hipoteza badawcza sugerowała, że
właśnie ta złożoność powoduje zróżnicowanie w zakresie potrzeb dotyczących kształtowania przestrzeni
mieszkalnej.
Jako kanwa do skonstruowania autorskiego podejścia do projektowania wnętrz posłużyły informacje
zaczerpnięte z wielu publikacji o bardzo zróżnicowanej
problematyce. Wśród nich wyróżnić należy teoretyczne opracowania następujących autorów: Ch. E. Osgo-

oda7, E. T. Halla,8 V. Zaszczepenkova9, S. Lemieszeva10,
M. Hejdmetsa11.
Prezentowana autorska metoda ukierunkowanego projektowania wnętrz mieszkalnych polega na
skonstruowaniu oraz aplikacji, tj. sprawdzeniu w praktyce algorytmu projektowania wnętrza z uwzględnieniem psychotypów jego użytkowników.
Algorytm ukierunkowanego projektowania wnętrza mieszkalnego polega na realizacji kolejnych, niżej
opisanych etapów i szczegółowych zadań, takich jak:
1. Poznanie podstaw teoretycznych oraz analizy przedprojektowe, które polegają na samoidentyfikacji oraz uświadomieniu własnych
potrzeb dotyczących przestrzeni mieszkalnej.
Realizacja tego etapu następuje poprzez:
• wykonanie szkiców własnego pokoju studenta
(lub części strefy w pokoju ogólnym, która jest
wykorzystywana jako jego strefa prywatna);
• wykonanie analizy pokoju (lub strefy prywatnej
w pokoju ogólnym) metodą dyferencjału semantycznego na przygotowanym formularzu z zestawionymi cechami – budowa profilu A (ryc. 1);
• wykonanie analizy cech – z naniesieniem ewentualnej niezbędnej korekty – pod kątem indywidualnego postrzegania wymienionych w formularzu cech w celu zobrazowania pokoju „marzeń”
– budowa profilu B (ryc. 2);
• zapoznanie studentów z ideą metaprogamów
w projektowaniu wnętrz; analiza indywidualnego
pokoju studenta pod kątem występowania zdefiniowanego, wiodącego metaprogramu lub metaprogramów;
• zapoznanie studentów ze zdefiniowanymi rodzajami temperamentów (sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk)12 oraz typami sensorycznymi (wzrokowiec, kinestetyk, słuchowiec)13;

Jednym z przejawów wyjaśnienia i umożliwienia projektowania partycypacyjnego, tzn. nastawionego na czynny udział w procesie projektowym przyszłego użytkownika, była publikacja z 1977 roku pod tytułem „Język wzorców” autorstwa Christophera Alexandra z zespołem;
polska edycja z roku 2008.
4
E. Agranowicz-Ponomarieva, J.C. Żarnowiecka, Ku partycypacyjnemu projektowaniu wnętrz mieszkalnych. Badanie i ocena, za pomocą
dyferencjału semantycznego, emocjonalnego oddziaływania wnętrz, [w:] “Czasopismo Techniczne – Architektura”, PK, Kraków 2006,
s.11-14, E. Agranowicz-Ponomarieva, J.C. Żarnowiecka, Interdyscyplinarne projektowanie wnętrz mieszkalnych, [w:] „Przestrzeń i Forma”
nr 11, Szczecin 2009, s. 27-34.
5
Realizowany program oparty został na autorskich hipotezach zespołu.
6
Problem projektowania środowiska architektonicznego pod kątem psychofizycznych cech użytkowników, Program roboczy współpracy
naukowo-technicznej pomiędzy Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku (RB) i Politechniką Białostocką w Białymstoku (RP) na lata 2005-2008. Wieloaspektowe kształtowanie architektonicznego środowiska dla młodzieży, Program roboczy współpracy
naukowo-technicznej pomiędzy Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku (RB) i Politechniką Białostocką w Białymstoku (RP) na lata 2010-2014.
7
Ch. E. Osgood, The Nature and Measurement of Meaning, 1952.
8
E.T. Hall, Ukryty wymiar, Muza SA, Warszawa 1987, wyd. 2, Warszawa 1997.
9
V. Zaszczepenkov, V. Lifanov, Psihołogia interiera, ili moj interjer kak moj portret, Niezavisimaja firma „Kłass”, Moskva 2005.
10
S.K. Lemieszev, Sam siebie dizajner, “Architektura-S”, Moskva 2004.
11
Hejdmets M. (1983), Subjekt, sreda i granicy mieżdu nimi, „Psihołogia i Arhitektura”, TPI. Tezisy konferencii - cz. 1, Nijt T., Hejdmets M.,
Kruusvał J. (red.), Tallin, s. 23-25
3
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analiza hipotezy, że różnym psychotypom odpowiadają ukształtowane w zróżnicowany sposób
typy wnętrz mieszkalnych, odpowiadające różnym metaprogramom.
2. Etap projektowania wnętrza mieszkalnego:
• ustalenie programu funkcjonalnego obejmującego strefy: sypialną, miejsce do pracy, miejsce
do składowania odzieży i wyposażenia, miejsce
przyjmowania gości, miejsce do jedzenia (np.
śniadania), odpoczynku, ćwiczeń fizycznych;
• wykonanie szkiców kompozycyjnych uwzględniających rozmieszczenie stref według przyjętego
programu funkcjonalnego;
• poszukiwanie inspiracji dla stylu wnętrza, jego
wyrazu artystycznego, w tym elementów dekoracyjnych, użytych materiałów – faktur itd;
• decyzje kolorystyczne dotyczące ścian, podłogi,
sufitu, mebli, wyposażenia oraz zakresu i formy
oświetlenia: ogólnego i stref funkcjonalnych.
Na przestrzeni wielu lat takie samo zadanie
projektowe realizowane było na dwóch Wydziałach Architektury: w Białymstoku i w Mińsku przez studentów
obu wydziałów.14
Zrealizowane zostały trzy zakresy tematyczne,
które dotyczyły projektowania następujących wnętrz:
pokoju dla dzieci, pokoju w akademiku i pokoju własnego studenta. Za każdym razem studenci pracowali
na zadanych wielkościach powierzchni modułu mieszkalnego: 3x6x3m (pokój dla dziecka), 3x6x3m (akademik), 3x6x2,4m (pokój indywidualny).
Studenci zostali zapoznani z teoretycznymi
podstawami, po czym posługiwali się następującym
wybranym zbiorem metaprogramów: rzeczy jako wartość, procesy jako wartość, idee jako wartość, miejsce
jako wartość, ludzie jako wartość. Poniżej zdefiniowano
krótko konsekwencje kształtowania wnętrza mieszkalnego uwarunkowane stosowaniem konkretnego metaprogramu.15

1. Metaprogram: rzeczy jako wartość – realizowany jest poprzez takie ukształtowanie wnętrza, które
umożliwia składowanie rzeczy zarówno w zamkniętych
szafach, jak i na otwartych półkach. Przy czym wielość
miejsc składowania może zostać zrealizowana za pomocą wolno stojących mebli, ale też poprzez zabudowę całych ścian pomieszczenia.
2. Metaprogram: procesy jako wartość – polega
na zapewnieniu we wnętrzu możliwości łatwych i szybkich zmian w ustawieniu i użytkowaniu zarówno wnętrza, jak i jego wyposażenia.
3. Metaprogram: idee jako wartość – polega
na wyrazistym zastosowaniu we wnętrzu tematycznej
bądź stylowej idei.
4. Metaprogram: miejsce jako wartość – polega
na nadaniu rangi i stabilności jednoznacznie zdefiniowanym „miejscom”, jak np. miejsce muzykowania dla
całej rodziny, miejsce wspólnych posiłków itp.
5. Metaprogram: ludzie jako wartość – ma charakter uniwersalny i realizuje się poprzez zapewnienie
komfortu każdemu z użytkowników danego wnętrza.
Przywołując przykłady rozwiązań, omówiono
wpływ trzech metaprogramów na kształtowanie wnętrza mieszkalnego. Są to: rzeczy jako wartość, procesy
jako wartość oraz idee jako wartość.
Metaprogram rzeczy jako wartość analizowano
na przykładzie projektów wykonanych przez sangwinika-wzrokowca (ryc. 3a) oraz melancholika-kinestetyka
(ryc. 4). Istotą tej analizy była odpowiedź na pytanie,
czy istnieje zależność pomiędzy wyborem wiodącego
metaprogramu i psychotypem autora projektu.
Analiza obu projektów pokazuje, że dla użytkownika – sangwinika ważne było rozmieszczenie szaf
według parametru przestrzennego, pozwalającego na
zachowanie wizualnej całości i swobody przestrzeni
wnętrza. W tym przypadku aspekt wizualny osobowości zdecydował o wykorzystaniu szaf do podkreślenia
osi kompozycyjnych wnętrza oraz symetrii kompozycji
(ryc. 3b).

Starożytni Grecy zdefiniowali cztery ludzkie temperamenty: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Sangwinik – natura, w której
aktywność przeważa nad emocjonalnością, temperament energiczny, szybki, towarzyski, okazujący radość życia. Jest urodzonym liderem.
Choleryk – człowiek o wysokiej aktywności, wybuchowej emocjonalności i niezwykłej kreatywności. Miłośnik szybkich osiągnięć, niecierpliwie stawia przed sobą dalekosiężne cele życiowe i chce je natychmiast osiągnąć, jednak dość szybko „przerzuca się” na osiąganie
nowego celu. Melancholik – człowiek wrażliwy i podatny na zranienia, łatwowierny i poddający się sugestiom, skłonny do smutku, nieśmiały,
zamknięty w sobie. Szybko się męczy. Flegmatyk – najbardziej spokojna natura. Pragmatyczny, cierpliwy, dogłębnie badający sprawy,
ostrożny, powściągliwy i rozważny. Wspaniały wykonawca, mistrz rutynowych czynności [5].
13
Określane są trzy główne typy sensoryczne (indywidualne wzorce myślenia): wizualny (wzrokowy), audialny (słuchowy), kinestetyczny
(ruchowy, haptyczny) [5].
14
Projekty studenckie wykonywane były w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Wydziałami Architektury w Białymstoku i Mińsku.
Na WA PB projekt studencki wykonywany był na kierunku architektura i urbanistyka, na WA w Mińsku na kierunku architektura.
15
V. Zaszczepenkov, V. Lifanov, Psihołogia interiera..., op. cit., s. 11.
12
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Użytkownik – melancholik wykorzystuje szafy
przede wszystkim do podziału przestrzeni wnętrza na
mniejsze podprzestrzenie – strefy intymne, które dają mu
poczucie bezpieczeństwa. W tym przypadku wybiera
takie konstrukcje szaf, które pozwalają na zachowanie
wizualnego związku pomiędzy strefami funkcjonalnymi.
Ponieważ prezentuje kinestetyczny wzorzec myślenia,
wybiera jasne drewno z dobrze czytelną fakturą, połączenie błyszczących i matowych tkanin dekoracyjnych
i wykończeniowych. Jako akcenty wykorzystuje obrazy
z wyraźnie pokazaną perspektywą powietrzną, wizualnie komplikuje przestrzeń, powiększa ją optycznie poprzez malarstwo iluzoryczne (ryc. 4).
Wykorzystanie metaprogramu procesy jako wartość wnosi do projektowanego wnętrza bardzo istotną
cechę – zmienność, mobilność, możliwość uzyskiwania ciągle nowych wrażeń. Dla użytkowników z tym
wiodącym metaprogramem ważny jest sam proces
wprowadzania zmian. Pokazane zostały najróżniejsze
przykłady - od mebli, które poddają się transformacji
w celu uwolnienia przestrzeni, po takie zmiany mebli,
które pozwalają na ich wykorzystanie do różnych form
aktywności.
Przykłady prac studenckich pokazały, że takie
odniesienie się do przestrzeni wnętrza mieszkalnego
jest charakterystyczne dla konkretnych psychotypów.
Przede wszystkim dotyczy to choleryków z ich potrzebą nieustannych zmian. Ale także melancholików z ich
dążeniem do wytworzenia bezpiecznych dla nich przestrzeni, które mogą zmieniać w zależności od nastroju.
Dla sangwiników transformacja przestrzeni to możliwość zmiany kompozycji, umieszczenia kwietnych
akcentów, ustalanie nowych osi kompozycyjnych. Dla
kinestetyka mobilność przestrzeni to także możliwość
zmian elementów fakturowych, koloru, kształtu.
Obecnie stosowanie metaprogramu procesy
jako wartość przestało być znamienne tylko dla wymienionych psychotypów. Współczesne tempo życia,
zwiększenie liczby funkcji i skomplikowanie funkcjonalne wnętrz, niekiedy deficyt powierzchni użytkowej
w mieszkaniu prowadzą do stosowania zwiększonej
liczby różnych typów transformacji. Stwierdzić jednak
należy, że realizacja tego metaprogramu i sposoby realizacji transformacji są różne dla użytkowników o różnych psychotypach.
Użytkownik – choleryk zapewni sobie możliwość
jednoczesnego wykorzystania kilku form transformacji
(ryc. 5). Siedzisko-ławka (wysuwana z obudowy łóżka)
zostanie pokryta poduszkami i w ten sposób zaistnieje możliwość zorganizowania miejsca do siedzenia dla
gości. Poduszki mogą też zostać przeniesione, zgrupowane, położone na podłodze i użyte jako dodatkowe
siedziska. Inny występujący tutaj sposób transformacji

8

polega na zmianie miejsca do pracy. Blat roboczy może
zmieniać kąt nachylenia dla zapewnienia komfortu przy
różnych rodzajach pracy (ryc. 5a). Autorka daje też możliwość wykonania „treningu” gry w koszykówkę poprzez
zawieszenie na ścianie stosownych akcesoriów.
Użytkownik – sangwinik w swoim projekcie
wybiera inne sposoby transformacji (ryc. 6). Dla niego ważne jest zachowanie ciągłości przestrzeni oraz
zaprojektowanie kompozycyjnego centrum. Używa
specjalnej konstrukcji, żeby podwiesić płaszczyznę
blatu stołu. W jednym z położeń konstrukcja zapewnia
organizację strefy przyjęcia gości w centralnej części
przestrzeni wnętrza (ryc. 6a). W innym położeniu płaszczyzna blatu stołu zostaje przesunięta bliżej okna i półek z książkami, stając się komfortowym miejscem do
pracy (ryc. 6b).
Projekty studentów pokazały, że metaprogram
idee jako wartość może zostać zrealizowany poprzez
poetyckie potraktowanie przyrody bądź na przykład
poprzez imitację stylów historycznych. W przypadku
użytkownika – choleryka posłużenie się poetyzacją
przyrody może prowadzić do optycznego powiększenia przestrzeni wnętrza, pozwala „uwolnić” przestrzeń,
„zdematerializować” ściany, emocjonalnie wzbogacić
wnętrze mieszkalne. W tym przypadku pojawiają się
fototapety z obrazem lasu oraz rysunek draperii na
przeciwległej ścianie (ryc. 7). Użytkownik – flegmatyk
odkryje możliwość ukrycia się w swojej intymnej przestrzeni i jednocześnie włączenia do wnętrza fragmentu
przyrody ożywionej (ryc. 8).
Drugi z omawianych projektów wnętrza, w którym autor posłużył się metaprogramem idea jako wartość, pokazuje realizację innej idei – użycie stylizacji japońskiej (ryc. 8). Skutecznym rozwinięciem tej idei jest
posłużenie się roślinami we wnętrzu. To właśnie one,
swoimi formami i usytuowaniem, stanowią dopełnienie
kompozycji elementów dekoracyjnych umieszczonych
na ścianie. Wraz z kompletem stylizowanych mebli budują kompozycyjną całość, która nie narusza struktury
półotwartych przestrzeni.
Realizacja idei japońskiej stylizacji przez użytkownika – sangwinika daje zupełnie inny efekt końcowy. Dla sangwinika najważniejsze jest zachowanie
całości przestrzeni wnętrza. Dla wnętrza o japońskich
cechach stylowych wybiera te cechy, które pozwolą na
wyrażenie i zachowanie tej idei. Realizuje ją poprzez
użycie szkieletowych mebli, które pozwalają na zachowanie wizualnych związków między strefami, a użycie
jasnego koloru ścian optycznie powiększa przestrzeń
(ryc. 9).
Idea metaprogramów daje studentom możliwość lepszego samopoznania i rozpoznania własnych
potrzeb związanych z użytkowaniem przestrzeni miesz-
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kalnej. W trakcie prowadzonych analiz przedprojektowych studenci identyfikują metaprogramy wykorzystywane w ich realnym życiu. Określają, który z nich jest
wiodący, mogą przestudiować jego cechy i znaczenie,
po czym wykorzystać tę wiedzę w projektowaniu wnętrza mieszkalnego dla siebie, a w przyszłości również
w swojej praktyce zawodowej.
W wyniku przeprowadzonych analiz prac projektowych można stwierdzić, że ten sam metaprogram
znajduje różny i odmienny wyraz przestrzenno-plastyczny w projektowaniu wnętrza mieszkalnego w zależności od psychotypu użytkownika.

6.
7.
8.

9.
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