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Czym jest utopia
 

“Grać” znaczy wchodzić w świat, w którym reguły zostały już wcześniej ustalone, ale
kiedy wkraczamy do tego świata, to możemy te zasady interpretować we własny

sposób, definiując na nowo scenariusz. 
 

Symulacje gier są maszynami, które tworzą utopie - pozwalają konstruować światy,
które pomimo tego, że oparte są na modelach symulujących rzeczywistość, odrywają

się od tej rzeczywistości tak bardzo, jak konstrukcje Platona, More’a czy Bacona.



Utopia New WAVE
 

Pojęcie utopii nie powinno być rozumiane w odniesieniu do braku jej istnienia
geograficznego, ale w odniesieniu do jej charakteru jako rzeczywistości wirtualnej. 

 
Przykładem może być New WAVE jako symulacja gry, gdzie utopia nie oznacza braku
istnienia miejsca na mapie - Wenecja to miejsce prawdziwe. W tym wypadku, utopia
jest możliwością stworzenia Wenecji - miasta idealnego, które nie istnieje, wynika z

alternatywnej rzeczywistości. Będzie to omówione poprzez rekonstrukcję możliwych
kierunków pracy i projektowania pożądanej Wenecji.

 
Na system utopii New WAVE składają się: wybory, konsensus, wydarzenia (w tym

wydarzenia nieprzewidziane), budżet.



Podstawowym celem symulacji gry miejskiej nie jest imitowanie prawdziwego świata,
ale raczej próba uzyskania istotnych informacji poprzez stworzenie świata

symulowanego, do którego mogą wejść uczestnicy gry.  
 

Pojęcie “świat symulowany” odnosi się do dowolnego scenariusza, tła czy elementu
stworzonego na potrzeby symulacji gry.

 
Ponieważ głównym celem nie jest imitacja prawdziwego świata, może być to twór

metaforyczny bądź zupełnie fikcyjny.



Celem symulacji gry jest zdefiniowanie, rozwiązanie lub zaprojektowanie sytuacji
zgodnej z jej potencjałem i możliwą przyszłą ewolucją. 

 
To definicja utopii, której złożona konstrukcja jest analizowana, rozkładana i

rekonstruowana zgodnie z procesem porównania. 
 

Projektowanie symulacji gry wymaga zdefiniowania tematu bądź problemu i dlatego
jego postrzeganie i zrozumienie przez projektanta staje się kluczowe. 

 
Zadaniem projektanta nie jest określić konkretne, sztywne zachowania, ale zdefiniować

granice, w których uczestnicy gry mogą działać i współdziałać.



Odgrywanie ról i studium przypadku
 

Odgrywanie ról jest w pewnym sensie dynamiką studium przypadku, ponieważ
obejmuje nie tylko badanie elementów i dyskusję na ich temat, ale szuka

bezpośredniego zaangażowania uczestników, którzy zmieniają swoją rolę z
obserwatorów studium przypadku na rolę wykonawców. 

 
Charakterystyka odgrywania ról

- Informacja i osobiste oczekiwania wobec społeczeństwa (obserwuj siebie);
- Relacje międzyludzkie i sposoby życia (obserwuj zachowanie i postępowanie innych

ludzi);
- Relacje z danymi i znajomość codziennych sytuacji (obserwuj świat w ogóle i życie

społeczne w szczególności).
 
 



Studium przypadku jest systematycznym zapisem zdarzenia bądź serii zdarzeń,
mającym na celu dać lekcję. Jest ono oparte na doświadczeniu i ma trzy właściwości:

- Pozwala na identyfikowanie się z konkretną osobą bądź zdefiniowaną rolą;
- Uruchamia emocje i dynamikę właściwą dynamice ewolucyjnej;

- Odseparowuje opis od teorii i uogólnienia.

(Taylor and Walford, 1987)



Projektowanie gier miejskich, scenariusz
 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym celem jest umożliwienie tworzenia poprzez interakcję
pomiędzy uczestnikami/graczami i symulacją gry scenariuszy, które są możliwe, a

jednocześnie wspólne przynajmniej na poziomie ogólnym. 
 

Zasadniczo symulacja gry pomaga projektantowi i uczestnikom w analizie i konfrontacji
z sytuacjami mniej lub bardziej problematycznymi, jednocześnie ilustrując złożoność

wyników i zapewniając platformę do wspólnego badania rozwiązań i definicji.



Symulacje gier i język
 

Metoda używana przez Jana Klabbersa zasługuje na poświęcenie szczególnej uwagi,
ponieważ to właśnie poprzez symulację gier konstruował on wspólny język w celu

projektowania środowisk lub w celu stawiania czoła problemom i rozwiązywania ich. 
 

Jest to ukształtowana konfrontacja, w której uczestnicy, przestrzegając zasad gry,
przyczyniają się do określenia wspólnej podstawy językowej, zgodnie ze swoim

pochodzeniem i kompetencjami. Metoda ta pozwala uniknąć nieporozumień, ale także
promuje alternatywne wizje rzeczywistości. 

 
Chociaż pozornie istnieje sprzeczność, konstrukcja utopii jest nieodłącznym elementem

symulacji gier, a jednocześnie dodaje ona pragmatycznej implementacji wizjonerowi.



Pojęcie symulacji gry używane jest jako “gestalt” (z niem.kształt) (Duke, 1974), który
zawiera istotny model rzeczywistości (symulacji) wprowadzany w działanie (zasady gry)

poprzez decyzje uczestników (graczy/ich role).
 

Według Duke’a (1974), symulacja gry to “centrum operacyjne”, gdzie zazwyczaj
dostarczana jest mapa fizyczna, ikoniczna lub koncepcyjna, która jest na bieżąco

aktualizowana, dzięki czemu, właśnie poprzez aktualizację, utrzymywana jest
dynamika tego procesu.

 
Symulacja gry oprócz wspomnianego systemu “będzie zawierała serię scenariuszy
przedstawiających możliwe kierunki działań. Różnych decydentów reprezentować

będą ludzie odgrywający znaczące role. Odgrywając sytuacje typu “co by było, gdyby”,
można zbadać alternatywne scenariusze przyszłości.” (Duke, 1974)



Symulacja gry jest…
 

Symulacja gry jest symulacją skutków decyzji podejmowanych w ramach odgrywania
ról podlegających regułom: mniej lub bardziej wyważonego połączenia ROLI,

SYMULACJI i GRY.
 

Symulacja = manipulacja modelem, czyli statyczna transformacja modelu w sytuacji
dynamicznej.

Gra = zestaw reguł, co oznacza mniej niż prawdziwa gra
Rola = rola lub funkcja odgrywana w dynamicznych sytuacjach podlegających regułom,

czyli odgrywanie ról zamienia grę w rozgrywaną grę
 

(Rizzi, 1997, 2001, 2004, 2011, 2012)



Symulacja gier miejskich i planowanie partycypacyjne
 

Praktyka urbanistyki charakteryzuje się hybrydowym procesem i jest jednym z
głównych problemów, z którym należy się zmierzyć w nauczaniu, projektowaniu i

praktyce tzw.planowania partycypacyjnego. 
 

Głównym problemem, z którym należy się zmierzyć, jest używanie języków wysoce
specjalistycznych z osobami niebędącymi ekspertami, dlatego też prezentacja “utopii”

czy uprzednio zdefiniowanych modeli wydaje się mało skuteczna.
Nauczanie i badania w istocie charakteryzują się koniecznością wymiany informacji.  

W sytuacji braku równowagi komunikacyjnej między rozmówcami, wymiana informacji
napotyka trudną do pokonania przeszkodę.



URBAN (ang.miejski)
 

Urban - miejski, rodz.męski, nazwa własna, od łacińskiego “urbanus” (wyrafinowany,
uprzejmy), dosłownie “ten, który należy do miasta”.

 
Między łaciną, a językiem angielskim nastąpiło przeniesienie znaczenia z “mieszkańców”

na “miejsce”.



Podniesienie stopnia odpowiedzialności // zwiększenie podejścia oddolnego 
 

Od razu można powiedzieć, że stosowane przez nas podejście jest słabsze od podejścia
inżynieryjnego i definiujemy je jako podejście “bricoleur” (z franc.majsterkowicz, złota

rączka).
 

Podejście to przenosi do wnętrza wszystkie mikroprocesy poznawcze, których
urbanistyka typu inżynieryjnego nie pozwala uchwycić, a także ułatwia doświetlenie
struktury, którą Bateson nazwał “strukturą, która łączy”, która rzeczywiście może być
porównana do sieci węzłów i relacji, które w naszym przypadku reprezentują miasto.



Symulacje gier miejskich - po co?



Odbudowa regionu Emilia-Romagna po trzęsieniu ziemi w 2012 roku

Populację, którą to wydarzenie dotknęło liczy się w setkach tysięcy, liczba bezdomnych była
jedną z wyższych, siła w skali Richtera wynosiła odpowiednio 5.9, 5.8 i 5.1.

Trzęsienie ziemi spowodowało u ludzi utratę tożsamości i poczucie zagubienia, do czego
przyczynił się również brak dostępu do historycznego centrum czy wspólnej przestrzeni

publicznej. 

Z tego powodu społeczność lokalna spontanicznie zdecydowała zaangażować się w odzyskanie
utraconej przestrzeni publicznej. 

Planowanie społeczności, wraz z aktywizmem w kolejnych fazach, zaowocowało złożonymi,
zróżnicowanymi i dzielonymi informacjami zwrotnymi, jak również strategiami rozwiązywania

problemów, które uwzględniały interesy różnych użytkowników i środowiska. W rezultacie
umożliwiło to wspólne wdrażanie odgórne/oddolne.



W przypadku odbudowy po trzęsieniu ziemi w Emilia-Romagna w 2012 r.
zorganizowany i formalny udział w odbudowie został z góry zalegalizowany

i towarzyszyły mu różne formy aktywizmu. Wpływ odgórny w tym
przypadku był bardzo silny, ale wpływ oddolny był jeszcze silniejszy.
Skuteczność tego modelu polegała na tym, że od samego początku

angażował on społeczność lokalną, postrzeganą jako taką, a nie jako tłum.
 

Wśród propozycji na odbudowę, jeden projekt rozważony został z dużą
starannością: rekonstrukcja szkoły podstawowej, boiska i parku (projekt

Parcobaleno).
 

Projekt angażował dzieci i ich rodziny: ich domy zostały kompletnie
zniszczone bądź wymagały napraw; jedynym elementem, który przetrwał

trzęsienie było drzewo przed zawaloną szkołą.



Projekt zakładał:
- 40 godzin warsztatów z symulacji gier miejskich i projektowania, 

- Uczniowie w wieku 8-9 lat podzieleni na 6 klas (trzecia i czwarta klasa szkoły
podstawowej, sekcje A, B, C),

- Czas trwania: styczeń-kwiecień 2014,
- 3 spotkania z rodzicami i nauczycielami, 

- 2 wysłuchania publiczne, podczas których społeczności zostały zaprezentowane
wytyczne. 



Potrzeba trochę “magii” 
 

Był to slogan przewodni uczestnictwa w projektowaniu nowej szkoły w 2014 roku. 
 

Miasto Emocji - ideą gry Miasto Emocji jest to, że miejsca i przestrzenie mogą
generować emocje lub wiążą się z emocjami. 

 
 

“Miasto” zamieniło się w “park” i stąd powstał projekt “Park Emocji”. 
 

“Park Emocji” miał trzy fazy:
- Identyfikacja emocji,

- Kompozycja zaprojektowanych zakątków, 
- Dyskusja i ewaluacja ostatecznego scenariusza.



W pierwszej fazie dzieci rysowały mapę zakątka. Później prezentowały ją innym
grupom, a następnie dyskutowano o prezentacji i wybierano cechy każdego zakątka. 

Ostateczny model został zaprezentowany rodzicom i mieszkańcom Novi.
Zorganizowano referendum, aby wybrać nazwę dla nowego parku. 

Na placu głównym zorganizowany został “miejski piknik”, na który zaproszone zostały
dzieci, ich rodziny i wszyscy mieszkańcy.

Wybrano nazwę Parcobaleno (Parco - park i arcobaleno - tęcza).



Cel projektu “Park Emocji”:
- Przezwyciężenie traumy społecznej spowodowanej przez trzęsienie ziemi,

- Reaktywacja miejsc i tworzenie nowych punktów odniesienia dla życia społeczeństwa,
- Wzmocnienie kreatywnych kompetencji dzieci (oryginalne pomysły bez

przetwarzania). 
 

Wyzwania:
Moderatorzy i projektanci towarzyszyli przez długi czas projektowaniu i pracy, która
była w toku, nie tracąc, ani nie osłabiając entuzjazmu i zainteresowania rozwiniętego

podczas uczestnictwa w projekcie. 
 

Mocne strony:
- Wytyczne przedyskutowane i zaakceptowane przez całą społeczność,

- Oryginalność i wykonalność propozycji projektowych,
- Troska i dbałość przyszłych użytkowników z różnymi potrzebami i możliwościami,

- Innowacja i trwałość użytych materiałów.



Symulacja gry miejskiej “Miasto Emocji” okazała się być potężnym narzędziem w inicjowaniu i
akcentowaniu uczestnictwa w rzeczywistych procesach planowania urbanistycznego, zwłaszcza

w leczeniu traum społecznych po katastrofach.

W rezultacie osiągnięte zostały dwa cele:
- Zwiększenie współpracy obywateli, włączając w nią najmłodszych

- Wypracowane wytyczne mogą mieć zastosowanie do innych sytuacji.



VADDI Vallo A Dire Al Dinosauri - symulacja gry miejskiej oparta na zmianie
klimatu 

 
Gra fabularna, oparta na scenariuszu, w którym gracze mieszkają w regionie przybrzeżnym,

wzbogaconym zasobami środowiska, takimi jak góry, lasy, rzeki i odpowiednią ziemią na
pastwiska i uprawy. 

 
Gracze otrzymują role rządu, projektantów, deweloperów i mieszkańców jednego z trzech
sąsiednich miast: metropolii, nadmorskiego miasteczka i malowniczej górskiej wioski. Gra

symuluje rzeczywistość, w której strony zainteresowane mają różne obawy dotyczące
rozwoju miast w zależności od roli jednostki, która może doprowadzić do konfliktu. 

 
Dodatkowo każdy gracz otrzymuje osobiste projekty do zrealizowania i podjęcia decyzji w

porozumieniu z członkiem społeczności, z którym gra, żyje i pracuje.



Podczas gry scenariusze zmian klimatycznych - takie jak miejskie upały, ulewne
opady deszczu, letnie pożary, osunięcia ziemi i powodzie, będą wskazywać na

sezonowe przejście, podczas gdy niektóre obszary będą narażone na długotrwałe
okresy suszy. Tym samym gracze znajdują się w sytuacji, w której problemy

środowiskowe nie są już pod kontrolą. 
 

W ostatniej fazie gry gracze będą zmotywowani do myślenia o swoim ryzyku i
wrażliwości miasta, co pozwoli im wyrazić swoje pomysły i możliwości związane z

przyszłością rozwoju regionalnego w zakresie zagrożeń środowiskowych.



Jeśli weźmiemy pod uwagę miasta, jako przestrzeń życiową
zorganizowanej społeczności lokalnej, projektowanie miasta jest

działaniem, które daje możliwości wyobrażenia sobie nowych
konfiguracji przestrzeni fizycznej poprzez komunikacyjny i

interaktywny proces, w którym jakość i atrakcyjność projektu wzrasta
wraz z doskonaleniem zachowania organizacyjnego całego systemu



Moderator  powinien:
- Okazywać szacunek,

- Nawiązać dobre stosunki,
- Porzucić uprzedzenia,
- Przekazać pałeczkę,

- Obserwować, słuchać i uczyć się,
- Uczyć się na błędach,

- Być samokrytycznym i samoświadomym,
- Łatwo się dostosowywać,

- Wspierać i dzielić się,
- Być szczerym.

 
(Tilly Sellers, 1995)



16. Treść fizyki dotyczy fizyków, jej skutki dotyczą całej ludzkości.
17. To co dotyczy wszystkich ludzi, może być rozwiązane tylko przez wszystkich ludzi.

18. Każda próba jednostki, aby rozwiązać na swój sposób to, co dotyczy wszystkich ludzi, musi
być skazana na niepowodzenie. 

(Friedrich Dürrenmatt, “Fizycy”, 1962)


