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tak dzisiaj Apsys jest pionierem łączącym 
design i retail. Posnania jest miejscem sta-
rannie zaprojektowanym nie tylko w sensie 
architektonicznym, ale także pod względem 
oferty usług i potrzeb ludzi, tych codzien-
nych, materialnych oraz tych estetycznych 
i kulturowych. Koncept jest widoczny nie 
tylko wewnątrz centrum, ale i na liczącej 
135 metrów promenadzie łączącej Posnanię 
z Rondem Rataje. Będzie ona m.in. miejscem 
ekspozycji sztuki – powstanie tu 30-metro-
wa powierzchnia wystawiennicza, instalacja 
umożliwiająca bezpośredni kontakt artystów 
i widzów w przestrzeni publicznej. Otwarcie 
Posnanii, planowane na jesień 2016, uświetni 
wystawa zdjęć Szymona Brodziaka – artysty 
fotografika pochodzącego z Poznania, jedne-
go z najbardziej znanych w Polsce i szeroko 
za granicą. Szymon Brodziak jest najmłod-
szym fotografem, który miał swoją wystawę 
w Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie, 
www.szymonbrodziak.com.

Artysta właśnie realizuje cykl czarno-bia-
łych zdjęć „In Posnania”. Ich sceneria jest 
unikalna – sesja ma miejsce na budowie Po-
snanii, która zmienia się każdego dnia. Mo-
numentalizm i rozmach konstrukcji autor 
w charakterystyczny dla siebie sposób zde-
rzył z subtelnością i kruchością kobiecych 

postaci. W sesji biorą udział tancerki 
z poznańskiego Teatru Tańca i Teatru 
Wielkiego.

Promenada między Posnanią a Ron-
dem Rataje to także miejsce dla sztuki 
użytkowej. Posadowiony zostanie tam 
mebel miejski – miejsce zachęcające do 
siedzenia i spędzania czasu, użyteczne, 
a jednocześnie niepospolite. Kwinte-
sencja sztuki użytkowej i designu. Do 
projektu zostało zaproszonych dwoje 
znanych polskich projektantów sztuki 
użytkowej związanych z Poznaniem – 
Dorota Koziara i Tomasz Agustyniak. 
Mebel nazwali „Sceną Posnania” na-
wiązując tym samym do starej tradycji 
poznańskich trup i teatrów ulicznych 
animujących miejsca publiczne.

 – Projektując mebel musieliśmy 
mieć na uwadze wyjątkowe połącze-
nie retailu i designu, jakie oferuje Po-
snania. Dzięki temu powstał bardzo 
nowoczesny i minimalistyczny pro-
jekt, posiadający unikatowe walory 
artystyczne, który idealnie wpisze się 
w najbliższe otoczenie – mówi Tomasz 
Augustyniak.

Mebel będzie zbudowany z hory-
zontalnie ułożonych płyt betonowych 

i drewna. Poza funkcją siedzenia 
i relaksu, będzie mógł też pełnić rolę 
otwartej sceny na potrzeby różnego 
rodzaju wydarzeń. – Cieszę się, że ta-
kie inicjatywy powstają w Poznaniu, 
w mieście, które aspiruje do tytułu 
polskiej stolicy designu. Projektując 
„Scenę Posnanii” mieliśmy okazję 
współtworzyć niezwykle ciekawą 
przestrzeń publiczną – mówi Dorota 
Koziara, współautorka projektu. Odda-
nie przestrzeni wspólnych planowane 
jest na wrzesień, na kilka tygodni przed 
otwarciem samego Centrum.

Fot. Apsys Polska
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Trendy rynkowe i społeczne zmie-
niają się dynamicznie. Jeszcze nie-
dawno wyznacznikiem jakości były 

certyfikaty ekologiczne, które dzisiaj są już 
standardem w budownictwie. Wynika to 
nie tylko z pragmatyki deweloperów, ale też 
z rosnącej odpowiedzialności inwestorów za 
środowisko naturalne. Powstające dziś inwe-
stycje integrują wiele funkcji i prześcigają 
się w innowacjach dla najemców i klientów. 
Planuje się udogodnienia dla rowerzystów, 
kluby fitness, miejsca specjalne dedykowane 
opiece nad dziećmi, pokoje rodzinne, szeroką 
i różnorodną ofertę punktów handlowych, 
usługowych i gastronomicznych. Apsys idzie 
o krok dalej – dokłada starań, aby przestrzeń 
publiczna wokół Posnanii wnosiła dodat-
kową wartość w przestrzeń wspólną miasta 
Poznania. Tak powstał pomysł utworzenia 
terenów zielonych, spacerowych i ścieżek 
rowerowych wokół Centrum, a także placu 
z fontanną oraz specjalnej promenady po-
między rondem Rataje a Posnanią. W ten 
sposób opuszczone miejsce na Ratajach 

– WARTOŚĆ DLA MIASTA

Inwestycje komercyjne 
wpływają także na ich 
otoczenie – dookoła powstaje 
nowoczesna infrastruktura, 
tereny zielone, miejsca do 
rekreacji nie tylko z myślą 
o odwiedzających centrum 
handlowe, ale także dla 
mieszkańców miasta. Jednym 
z pionierów tego podejścia 
jest Apsys – inwestor, 
deweloper i zarządca centrów 
handlowych, który zmienia 
tradycyjne podejście do 
aranżowania przestrzeni wokół 
inwestycji komercyjnych 
i tworzy wysokiej jakości 
przestrzeń publiczną, 
nowoczesną, wygodną 
i przyjazną dla ludzi

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA I SPOŁECZNA

WOKÓŁ 
POSNANII

I JEGO MIESZKAŃCÓW

zostało przywrócone miastu i jego 
mieszkańcom. Ma to być przestrzeń 
spotkań, relaksu i rekreacji, a liczne or-
ganizowane tam rozrywki przyciągać 
mieszkańców i przyjezdnych.

Nad zagospodarowaniem przestrze-
ni czuwali eksperci Apsys oraz firmy 
wyspecjalizowane w zagospodarowa-
niu przestrzeni. Miejsce będzie wyłą-
czone z ruchu kołowego, powstaje przy 
użyciu wysokiej jakości materiałów, 

zasadzone zostaną platany typu Mi-
naret. Na placu i promenadzie powsta-
ną też instalacje wodne – wyłożony 
kamieniami strumyk oraz fontanna 
z podświetleniami otoczona ławkami 
i zielenią dając wytchnienie w upalne 
dni i będąc atrakcją dla najmłodszych.

Retail & Design
Tak jak niegdyś wizjonerzy z Doli-
ny Krzemowej połączyli design z IT, 
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UNDER CONSTRUCTION

OPENING Q2 2017

STARTING SOON

OPENING 2H 2018

THE BRIGHTEST
STARS OF NORTH

AND SOUTH
WARSAW
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Przyjemność 
dobrze zaprojektowana
Dopełnieniem promenady i placu będą no-
woczesne punkty gastronomiczne – wolno-
stojące foodtracki z jednej strony, a z drugiej 
położone na parterze Posnanii polskie 
i międzynarodowe restauracje i kawiarnie 
z wejściami z poziomu placu, ogródkami 
letnimi i zimowymi, a przede wszystkim 
różnorodnym menu. Powyżej, na pierwszym 
piętrze znajdzie się przestronne i ciekawie 
zaaranżowane miejsce/food court ze stoli-
kami na 700 miejsc i tarasem widokowym 
na sąsiadujący plac.

O projektantach

Dorota Koziara – designer, artysta, archi-
tekt wnętrz, dyrektor artystyczny, kurator 
wystaw. Laureatka w międzynarodowym 
konkursie rzeźbiarskim „Third Millenium” we 
Włoszech za instalacje „12 Angeli”. Współ-
pracowała z Atelier Mendini w Mediolanie. 
Główną siedzibą jej studia jest Mediolan. 
Projektuje dla takich firm jak Alessi, Swatch, 
Hermes, Swarovski, Bisazza, Fiat, Redd’s, 
Christian Dior, Noti, Manufaktura Bolesła-
wiec i wielu innych.
Zajmuje się promocją designu oraz strategią 
rozwoju firm poprzez design. Od lat jest też 
kuratorem i organizatorem wystaw promu-
jących design na polu międzynarodowym.

Tomasz Augustyniak – absolwent Akade-
mii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale 
Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemy-
słowego. Od 1993 r. pracuje jako niezależny 
projektant. W latach 1997–2005 współ-
pracował z Autorskim Bankiem Projektów 
WZORNIK. Jego prace były pokazywane 
na wielu wystawach w Polsce i za granicą, 
m.in.: w Szanghaju, Pradze, Berlinie i Medio-
lanie. Od lat projektuje dla polskich fabryk 
mebli m.in. COMFORTY, NOTI, VOX. Jest 
autorem wielu kolekcji mebli biurowych 
i domowych.
Prowadzi konsultacje w zakresie wzornic-
twa przemysłowego. Zakres jego działal-
ności obejmuje również projektowanie 
przedmiotów codziennego użytku, ar-
chitektury wnętrz. Jest laureatem wielu 
nagród. W roku 2010 otrzymał tytuł de-
signer roku przyznawany przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Od 20 lat Apsys konsekwentnie re-
alizuje nowatorskie, „szyte na miarę” 
koncepcje centrów handlowo-rozryw-
kowych, które wyznaczają rynkowe 
standardy. Buduje miejsca wpisane 
w lokalny społeczno-kulturowy kon-
tekst. Apsys tworzy projekty otwarte 
na miasto i dostępne dla wszystkich, 
przyjazne i energetyczne przestrzenie 
zachęcające do czerpania z życia rado-
ści i przyjemności.

LIDIA DEJA

APSYS POLSKA
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Fot. Filip Łepkowicz


