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CO ROBIMY I DLACZEGO
WARTO Z NAMI
WSPÓŁPRACOWAĆ?
Działamy na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Naszym podstawowym
celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań
naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie
potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej.
Od 2002 roku zajmujemy się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w
przestrzeni publicznej:
- Organizujemy wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla
artystów, architektów i projektantów.
- Wspieramy badania naukowe dotyczące współczesnej kultury.
- Wydajemy czasopisma: bezpłatny „Notes na 6 tygodni”
– bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze
wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik
humanistyczny „Format P”.
- Wydajemy książki poświęcone architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury.
Nasza aktywność nie byłaby możliwa bez środków finansowych, które pochodzą m.in. z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Prowadzimy księgarnie i zajmujemy się
dystrybucją książek.
W ramach naszych działań chętnie wchodzimy we współpracę
z inicjatywami, osobami, instytucjami, podmiotami i organizacjami o zbliżonych celach do naszych.

Codzienność nudy
Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna
ALEKSANDRA GORDOWY
NOWOŚĆ!
Wydawca: Fundacja Bęc
Zmiana i PFR Nieruchomości,
Warszawa 2020
Patroni:
„Architektura i Biznes”,
„Magazyn Miasta/ Cities
magazine”,
„RZUT”,
„Autoportret”,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ISBN: 978-83-66082-08-3
Okładka: miękka
Liczba stron: 192
Cena: 39 zł

Debiut świetnie piszącej młodej architektki Aleksandry Gordowy. Analiza nudy jako niespodziewanie produktywnego
budulca i narzędzia służącego do konstruowania przestrzeni
mieszkalnej. Brawurowa propozycja odwrócenia schematów w
jakich zwykle toczy się rozmowa o jakości zamieszkiwania.
„Wiosną 2020 roku załomotała do naszych drzwi, a my zrobiliśmy bardzo dużo, by ją przepędzić. Nawet chleby zaczęliśmy piec. Nuda – boimy się jej jak ognia. Aleksandra Gordowy sprawdza co by się stało, gdybyśmy jednak wpuścili ją do
domu i pozwolili się jej rozgościć. Nie można tej książki czytać
przez pryzmat pandemii (powstała przed nią), ale po prostu
nie wolno jej nie przeczytać, jeśli chcemy, by świat, po pandemii był lepszy. Bo „nuda pomaga nam dostrzec, że często
niewygodnie siedzimy” (powiesiłem sobie to zdanie nad biurkiem)” – napisał o książce Filip Springer, autor znakomitych
reportaży o społecznym oddziaływaniu architektury.

Wielkie plany w rękach obywateli
Na koalicyjnym szlaku
ARTUR JERZY FILIP

Partnerzy wydania:
Polsko-Amerykańska Komisja
Fulbrighta,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie,
Magazyn Miasta,
NN6T
Wydanie I
Wydawca:
Fundacja Nowej Kultury Bęc
Zmiana, Warszawa 2018
ISBN: 978-83-66082-00-7
Okładka: miękka
Wydanie II
Wydawca:
Fundacja Nowej Kultury Bęc
Zmiana,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2020
ISBN: 978-83-66082-07-6
Liczba stron:261
Okładka: miękka
Cena: 59,99 zł

Co byłoby, gdyby obywatele mogli inicjować i realizować
wielkie wizje urbanistyczne zupełnie oddolnie? I gdyby dysponowali środkami, by swoje plany skutecznie wdrażać i chronić?
Czy byłoby to zagrożeniem, czy nową szansą dla planowania
miast? Jak stworzyć narzędzie, które pozwalałoby zrzeszać
koalicjantów, budować trwałe relacje z lokalnymi władzami
publicznymi, współdecydować o wydatkowaniu miejskich środków? Czy możliwe jest jednak wprowadzenie współzarządzania jako narzędzia urbanistycznego?
Od zapowiedzi podważenia powszechnie panującego przekonania, przez szczegółową analizę przypadku, do prawdziwego spotkania z bohaterami, autentycznymi twórcami Szlaku,
Artur Jerzy Filip zamienia na ogół nudnawą dla nieprofesjonalnego czytelnika pracę naukową w trzymającą
w napięciu lekturę na pograniczu literatury faktu i fascynującej
wizji.

System do mieszkania
Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa
mieszkaniowego
AGATA TWARDOCH

Wydawca:
Fundacja Bęc Zmiana
Partnerzy wydania:
Politechnika Śląska,
PFR Nieruchomości
ISBN: 978-83-66082-03-8
Liczba stron: 463
Okładka: miękka
Cena: 59,00 zł 79,00 zł

System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego Agaty Twardoch to książka napisana przez praktykującą architektkę. Publikacja stanowiąca
bogaty zasób wiedzy o najciekawszych realizacjach z obszaru alternatywnego wobec rynku deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego, szczegółowo analizuje dobre i wciąż
wymagające ulepszeń strony oddolnej mieszkaniówki.
Pozycja ukazała się w Serii z Mapą, która prezentuje dorobek
najmłodszego pokolenia polskich badaczy problematyki miejskiej, urbanistycznej i architektonicznej.

Miasto w działaniu
Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa - dobro
wspólne w epoce nowoczesnej
MAGDALENA MATYSEK-IMIELIŃSKA

Wydawca:
Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-62418-97-8
Ilość stron: 462
Okładka: miękka
Cena: 43,00 zł 58,00 zł

Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym
opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów
społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane
przez twórców WSM założonej w 1921 r.
Książka składa się więc z trzech nakładających się warstw.
Pierwsza z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a
jednocześnie przypomnienie ogromnego dorobku myśli lewicowej z okresu międzywojennego. Druga dotyczy koncepcji
miasta, granic tworzenia wspólnoty miejskiej. Trzecia obejmuje
zasadnicze kwestie nowoczesności, dotyka sporu o nowoczesność i o prawomocność sięgania po rozwiązania społeczne
z tamtej epoki. Te trzy wątki splatają się w spójną narrację,
która pozwala uświadomić sobie zawiłe kwestie związane z
tematyką miejską.

DWA TYSIĄCE
Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji XXI wieku
ŁUKASZ DROZD

Wydawca:
Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-62418-85-5
Ilość stron: 237
Okładka: miękka
Cena:27,00 zł 36,00 zł

Książka Łukasza Drozdy to przewodnik po polskim nieładzie
przestrzennym. Pomaga zrozumieć takie zjawiska jak fenomen
grodzonych osiedli, pasteloza czy specustawa mieszkaniowa,
określana już żartobliwie mianem Lex Deweloper.
Nieład przestrzenny, dzika reprywatyzacja, natłok reklam.
Kolorystyka zabudowy wynikająca z aktualnych promocji w
marketach budowlanych. Pogłębiająca się deregulacja urbanistyki. Ułatwienia dla deweloperów, brak planów miejscowych
i ochrony przyrody. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w
otaczającej nas przestrzeni.

Chaos Warszawa
Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu
JOANNA KUSIAK
Wydawca: Fundacja Nowej
Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2017
ISBN: 978-83-62418-95-4
Ilość stron: 248
Okładka: miękka
Cena: 47,00 zł 63,00 zł

Na początku tej książki jest chaos. Chaos jako sama Warszawa, czyli pełna problemów przestrzeń miejska, oraz „chaos”
jako słowo-klucz, którego używamy, by ją krytykować. Demaskując pojęcie „chaosu” jako ideologiczny wytrych, a nawet
rodzaj teorii spiskowej, autorka analizuje systemowe porządki,
które skrywają się za pozornym chaosem Warszawy: od logiki
przestrzennej globalizacji po nieudane projekty reform, od
upadku kooperatyw ogrodniczych na Białołęce po kredyty we
frankach i lokalny szowinizm, od przedwojennej „akcji terenowej” Starzyńskiego po legalistyczne fikcje reprywatyzacji.
Czy warszawski chaos przestrzenny jest rzeczywiście „ustawowo zaprogramowany”? Co miało pierwotnie powstać w
miejscu osiedla Derby na Białołęce? Kto nam ukradł konflikt o
własność? Książka ta nie jest tylko systemową analizą najistotniejszych procesów, które ukształtowały przestrzeń Warszawy
po 1990 roku. Jest również autoanalizą nas samych jako miejskiej wspólnoty, która – żyjąc w mieście – interpretuje jego
przemiany.

Miasto Zdrój
Architektura i programowanie zmysłów
Wielu autorów pod redakcją Joanny Kusiak i Bogny Świątkowskiej
Wydawca:
Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2013
ISBN: 978-83-62418-27-5
Liczba stron: 364
Okładka: miękka
Cena: 29,00 zł 39,00 zł

Niniejszy zbiór tekstów to „podręcznik do oduczania się”
różnych sposobów teoretyzowania miasta, które uważamy za
naturalne do tego stopnia, że nie postrzegamy ich już jako
konstrukcji myślowych, traktując je jako część rzeczywistości.
Ponieważ słowa, nazwy i pojęcia nadal są naszymi podstawowymi narzędziami myślenia, czasami, żeby dobrze się czegoś
nauczyć, trzeba wcześniej porządnie i rzetelnie czegoś się
oduczyć.
Chcemy oduczyć się myślenia o zdrowiu w mieście tylko poprzez banalną metaforę miasta-organizmu, zamiast tego pragniemy badać skomplikowane zależności pomiędzy zdrowiem
a przestrzenią miejską. Chcemy oduczyć się myślenia o infrastrukturze w mieście jedynie poprzez jej materialny, techniczny
i inwestycyjny wymiar, bo nie tylko rury i drogi, ale także my
sami tworzymy miejską infrastrukturę. Chcemy oduczyć się
myślenia o związkach architektury z władzą tylko przez pryzmat konkretnych ideologii politycznych, rzekomo wpisanych
w architekturę, bo ani władza biopolityczna, ani wolność nie
są nigdy ostatecznie zdeterminowane przez formy architektoniczne.

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z nami:
dystrybucja@beczmiana.pl
+48 515 984 508
lub złóż zamówienie w sklepie intenetowym:
https://sklep.beczmiana.pl/

