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foto: wojciech kryński

14

26

48

60

68

74

76

80



 | # 6 | maj / czerwiec | 2011  | # 6 | maj / czerwiec | 2011

5

Edytorial
W edytorialu, który był przygotowany do bieżącego numeru arch, pisałam o mło- 
dych, którym w przeważającej części poświęcony jest ten numer: a więc pre-
zentacja Dyplomu roku, Dyplomów Inżynierskich na Politechnice Lubelskiej, 
Stypendium im. prof. Lisowskiego, Dorocznej nagrody bda / sarp. Pisałam o zna-
komitych wykładowcach, pod okiem których młodzi zdobywają szlify, o nowym 
pokoleniu uzdolnionych kandydatów w zawodzie architekta…

Życie jednak pisze niespodziewane scenariusze. Tuż przed ostatnią korektą 
tego numeru, dotarła do nas dramatyczna wiadomość o katastrofie lotniczej, 
w której zginął prof. Stefan Kuryłowicz a wraz z nim, jeden z Jego najmłodszych 
partnerów znanej pracowni apa Kuryłowicz & Associates – Jacek Syropolski, 
wiceprezes oddziału warszawskiego sarp, tata 6-letniej mai i rocznego Andrzejka.

usunęłam tekst wstępniaka, bo w takich momentach wszystko nabiera innego 
znaczenia, wszystko się przewartościowuje…

nie będę tu pisać o zawodowej aktywności prof. Kuryłowicza, wszyscy ją chyba 
znamy i mimo, że jak każdy człowiek miał On swoich oponentów, to Jego zasługi 
dla polskiej architektury są nie do podważenia. mój syn napisał dziś na popular-
nym Facebook-u :… i jedziesz przez tę Warszawę i gdzie nie sięgniesz wzrokiem, 
tylko budynki zostały…”

Wierzę i wiem, że nie tylko… zostanie po nim również serdeczna pamięć 
o wszystkich tych chwilach, które dane nam było spędzić przy tym nietuzinko-
wym Człowieku.

miałam ten zaszczyt i przyjemność znać Go całe swoje życie. ze swoją – jak ją 
zawsze nazywał „ukochaną żoną ewą” byli częstymi gośćmi w naszym rodzinnym 
domu. Po latach spotkaliśmy się tu, w sarp-ie w relacjach bardziej zawodowych. 
razem jeździliśmy na listopadowe i marcowe narty.

1
galeria jednego projektu – muzeum wojska polskiego  
w obrębie cytadeli warszawskiej – pracownia wxca
termin: 2.06.2011 – 18.09.2011
miejsce: muzeum architektury, wrocław, ul. bernardyńska 5

miasta – podobnie jak ludzie – miewają zawiłe biografie. Budowane z sukcesów 
i porażek, niespodziewanych i ekscytujących zwrotów, nierzadko z traumatycznych 
wydarzeń. Dla tożsamości miejsca-miasta istotne są tętniące życiem centralne place 
i ulice, historyczne lub nowe ikony, ale również pozostające poza mainstreamem 
enklawy: zatopione w przeszłości, spowite patyną lub listowiem (pod tym względem 
Warszawa należy do miast uprzywilejowanych). Szukając dla tych miejsc nowych 
ról i nowoczesnej formy warto wziąć pod uwagę również ich niebanalną historię.
więcej: www.ma.wroc.pl

2
przegląd dla młodych architektów 
„young architect award 2011”
termin: 07.07.2011
miejsce: czeska izba architektów

Firma abf i Czeska Izba Architektów, przy poparciu uznanych czeskich uczelni tech-
nicznych, uprzejmie zapraszają młodych architektów do wzięcia udziału w trzeciej 
edycji Przeglądu dla młodych Architektów „Young Architect Award 2011”.

Konkurs jest otwarty dla studentów i absolwentów architektury oraz kierun-
ków pokrewnych, których wiek nie przekroczył 33 lat. zgłaszane prace nie będą 
ograniczone pod względem roku powstania. Głównym tematem tegorocznej edy-
cji konkursu będzie przestrzeń publiczna w obszarach miejskich i podmiejskich, 
a także zależność między architekturą i akwenami miejskimi. Termin składania 
wniosków i dokumentacji konkursowej upływa 7 lipca 2011 roku więcej: www.yaa.cz

3
wystawa – tadeusz mysłowski – krzesłotrony
termin: 12.05.2011 – 26.06.2011
miejsce: muzeum architektury, wrocław, ul. bernardyńska 5

Od lat w swojej twórczości odwołuje się do tradycji abstrakcji geometrycznej 
i sztuki konstruktywizmu, wychodzi jednak poza ich ascetyzm, wprowadzając nowe 
media i materiały, łamiąc tradycyjne granice gatunków, przekłada utarte i znane 
motywy w formy przestrzenne, trójwymiarowe (instalacje), quasi-użytkowe (Krze-
słoTrony), w obrazy ruchome (filmy). Od ponad czterdziestu lat mieszka i tworzy 
w nowym Jorku oraz w swym rodzinnym mieście Lublinie.

Tadeusz mysłowski studiował w krakowskiej Akademi Sztuk Pięknych. zaraz 
po otrzymaniu dyplomu w 1968 roku wyjechał do Paryża, gdzie dwa lata później 
został zauważony dzięki indywidualnej wystawie w Galerii Lambert. W 1970 roku 
wyemigrował do Stanów zjednoczonych, co stało się punktem zwrotnym w jego 
twórczości. Od miasta nowy Jork otrzymuje pracownię w eksperymentalnym 
Institute for Art. And Urban Resources (dzisiaj ps1 moma). zaczyna czerpać z mi-
nimalizmu i abstrakcji geometrycznej. Pod wpływem Harry’ego Holtzmana, który 
sprowadził Pieta mondriana do Ameryki, przeżywa wielką fascynację abstrakcyjną 
sztuką Holendra. zainspirowany strukturą urbanistyczną nowego Jorku tworzy 
przez kilka lat cykl Avenue of the Americas (1974–1979), a przez 22 lata Towards 
Organic Geometry – W stronę geometrii organicznej (1972–1994), opublikowany 
w formie teki graficznej przez Irenę Hochman Fine Art. Ltd. Powraca do tych 
inspiracji w Manhattan Grid (1995) i w ostatnich projektach Manhattan Chairs.

zaintrygowany ożywieniem konstruktywistycznych motywów w nowych formach 
– przestrzennych i trójwymiarowych – od 1995 roku tworzy serię quasi-użytkowych 

Stefan był niezwykle serdecznym Człowiekiem. mimo nieprawdopodobnej 
ilości zajęć, pracy projektowej, uczelnianej, społecznej zawsze znajdował czas, 
by zainteresować się tym, co poza pracą, architekturą… by napisać krótkiego 
sms-a, z życzeniami zdrowia, gdy takie akurat nie dopisywało, by podziękować 
za nietypowy prezent, jaki dostał 2 lata temu na 60-te urodziny – od nas, 
przyjaciół, narciarskiej braci, by pozdrowić z dalekiej podróży… Potrafił w tym 
zabieganiu dostrzegać rzeczy drobne…

Ponad wszystko na świecie kochał swoich najbliższych. nie wstydził się tego 
mówić głośno, a to nie takie zwyczajne… uwielbiał swoje wnuki Hanię i Ignacego. 
I jeszcze… jak mówił „szarlotkę małgosi”… Jego wielkim marzeniem było 
zrobienie licencji pilota. Pamiętam, jak dumny był, gdy zdał ostatni egzamin. 
Tydzień temu na zebraniu w Kazimierzu usprawiedliwiając się, że nie będzie 
na charytatywnej Aukcji dla Japonii, cieszył się bardzo na ten zlot w Hiszpanii 
i Portugalii. Przed wyjazdem oddał na Aukcję swój rysunek – projekt biurka do 
własnego domu w Kazimierzu… mało kto wie, że prof. Kuryłowicz projektował 
również meble…

Stefan, Wuj, Funio. Odszedł od nas zdecydowanie za wcześnie. Kazimierz, Jurata, 
„nasza” madonna – miejsca, które tak kochali nie będą już takie same… Stefanie, 
Jacku – będzie nam Was ogromnie brakowało…

ps. Gdy kończyłam pisać ten tekst dotarła do nas jeszcze jedna smutna  
wiadomość. Tego samego dnia odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie  
Witold Benedek, znakomity architekt, laureat Honorowej nagrody sarp,  
profesor warszawskiego Wydziału Architektury. W kolejnym numerze arch 
obszerny materiał poświęcony tym Wybitnym Architektom.

Agnieszka Bulanda
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KrzesłoTronów w hołdzie dla wizjonerów XX wieku. KrzesłoTrony to cykl dzieł Ta-
deusza mysłowskiego powstały w hołdzie największym artystom sztuki XX wieku: 
mondrianowi, malewiczowi, Stażewskiemu, Szpakowskiemu, Strzemińskiemu 
i Kobro. na wystawie w muzeum Architektury we Wrocławiu zobaczymy 12 z nich, 
każde dedykowane innemu z wymienionych artystów i wskazujące na główne 
inspiracje, jakie z ich twórczości czerpie dla siebie mysłowski.

On sam o cyklu KrzesłoTronów mówi: Zachwycałem się przedmiotami, których 
forma była kwintesencją geniuszu. Stąd krok do KrzesłoTronu z mojego projektu. 
Krzesło, przedmiot praktyczny, obrosło przez tysiąclecia w mitologię, która wielbiła 
mądrość, dostojeństwo, majestat władzę. Krzesło było synonimem wielu rzeczy, 
przede wszystkim zaś przedmiotem znaczącym przy zmianie proporcji.

Obiektom towarzyszyć będzie na wystawie cykl rysunków-projektów z najnow-
szego cyklu Tadeusza mysłowskiego Manhattan Chairs, inspirowanego architekturą 
drapaczy chmur w nowym Jorku. www.ma.wroc.pl

4
nie na miejscu. projekt kuratorski absolwentów 
muzealniczych studiów kuratorskich w instytucie 
historii sztuki uniwersytetu jagielońskiego 2010 / 2011
termin: 09.07.2011 – 15.08.2011
miejsce: csw zamek ujazdowski, warszawa

Nie-miejscem określa się przestrzenie zintensyfikowanej transmisji, która w efekcie 
doprowadza do wypłukania miejsca z jego tożsamości. W historii sztuki pojęcie to 
związane było z przemieszczeniem dzieła sztuki poza przestrzeń galerii, a właściwie 
interwencji artystycznej w bliżej nie określonych warunkach naturalnych. W prak-
tyce artystycznej wiązało się także z przemieszczeniem fragmentów naturalnego 
krajobrazu do wnętrz wystawienniczych. W badaniach etnologa i antropologa 
kulturowego marca Auge termin nie-miejsca zdefiniowany jest jako przestrzeń 
anonimowa, niezauważalna, niczyja.

„Przestrzeń nie-miejsca nie tworzy ani szczególnej tożsamości, ani relacji lecz 
samotność i podobieństwo” twierdził marc Auge w swoim wykładzie w 1992 roku.

Wystawa „nie na miejscu” podejmuje temat relacji czasu, przestrzeni oraz jej 
użytkowników. Jest próbą stworzenia platformy do dyskusji na temat nie-miejsc 
jako znaku hipernowoczesności. Chwilą zastanowienia się nad tematem prywatyza-
cji przestrzeni publicznych, w których miejsce dialogu zajął komunikat, kierowany 
do bezosobowego odbiorcy. Prezentowane na wystawie prace poruszają problem 
indywidualizacji i oswajania przestrzeni. Przedstawiają formy dialogu i postawy 
jakie prezentują potencjalni użytkownicy nie-miejsc, od aktywnego zaangażowania 
i interakcji po bierność przechodnia wobec otoczenia. Prace ukazują ulotną granicę 
między miejscem i nie-miejscem, którą są relacje użytkowników.

zaproszeni artyści: Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, raphael Lozano Hemmer, 
Przemysław Jasielski, Łukasz Jastrubczak, Aleksandar Karska i Alicja Went, Jarosław 
Kozłowski, Dominik Lejman, Krzysztof miękus, Laura Pawela, mateusz Pęk, Janek 
Simon, marek zygmunt.

Wystawa jest realizowana przez zespół kuratorski w składzie: Irena Janysek, Iza-
bela Kaszyńska, Beata Łyżwa, ewa Odyjas, Anna Ostrowska, Weronika Panasewicz, 
magda Szadkowska, Hanna Szpil, zuzanna Waltoś, Jolanta Woszczenko, konsultacja 
projektu: Paweł Polit (csw zamek ujazdowski). Ewa Odyjas

5
zainspiruj wnętrza kolorem – konkurs firmy heradesign
termin:
a | 01.04.2011 – rozpoczęcie konkursu
b | 15.01.2012 – ostateczny termin nadsyłania prac
c | 15 – 20.01.2012 – obrady jury i ogłoszenie wyników
miejsce: heradesign ceiling systems, warszawa

ruszył konkurs dla architektów ogłoszony przez firmę Heradesign. Konkurs nosi 
tytuł „zainspiruj wnętrza kolorem” i jest skierowany do polskich architektów 
i architektów wnętrz wykorzystujących w pracy technologię firmy Heradesign.

Konkurs jest ogłaszany już po raz drugi. Jego pierwsza odsłona odbyła się przed 
dwoma laty. W edycji 2011 motywem przewodnim rywalizacji jest wprowadzenie 
koloru do wnętrz obiektów przy pomocy akustycznych płyt z wełny drzewnej marki 
Heradesign. W rywalizacji mogą brać udział zarówno obiekty zrealizowane, jak 
i projekty. można je zgłaszać w dwóch kategoriach: obiekty hotelowe i restauracyjne 
oraz obiekty biurowe i edukacyjne. Konkurs s jest kierowany zarówno do młodych, 
jak i do doświadczonych projektantów.

nagroda za zwycięstwo wynosi 5 000 zł i jest przyznawana w obu kategoriach 
konkursowych (obiekty hotelowe i restauracyjne oraz obiekty biurowe i edukacyjne). 
Dodatkowo regulamin przewiduje przyznanie 3 wyróżnień o łącznej puli 5 000 zł.

zwycięskie prace będą wyłonione do 20 stycznia 2012. Oprócz nagród finansowych 
przewidziana jest także ich publikacja. Patronami medialnymi konkursu są portal 
Sztuka-Architektury.pl oraz miesięcznik „Świat Architektury”.

zgłoszenia prac z dopiskiem „zainspiruj wnętrza kolorem” należy przesłać pocztą 
na adres Heradesign Ceiling Systems, ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: konkurs@heradesign.pl. więcej: www.heradesign.pl

6
54. międzynarodowa wystawa sztuki w wenecji 
termin: 04.06.2011 – 27.11.2011
miejsce: wenecja

W tym roku, na 54. Biennale w Wenecji Polskę reprezentuję wystawa „…i zadziwi 
się europa”, składająca się z się trzyczęściowej instalacji wideo izraelskiej artystki 
Yael Bartany.

„mary koszmary” – pierwsza część trylogii – koncentruje się na złożonych relacjach 
pomiędzy Żydami, Polakami i innymi europejskimi nacjami w dobie globalizacji. 
młody aktywista, grany przez Sławomira Sierakowskiego (założyciela i redaktora 
naczelnego „Krytyki Politycznej”), wygłasza przemówienie na pustym Stadionie 
Dziesięciolecia. Wzywa trzy miliony Żydów do powrotu do Polski. Odwołując się 
do modelu i estetyki filmów propagandowych z czasów ostatniej wojny, film po-
rusza zagadnienia antysemityzmu i ksenofobii we współczesnej Polsce, tęsknoty 
za żydowską przeszłością wśród liberalnej polskiej inteligencji, przywołuje także 
syjonistyczne marzenia o powrocie do Izraela.

Drugi film wchodzący w skład trylogii – „mur i wieża” – zrealizowany został na 
warszawskim muranowie, gdzie zbudowano „pierwszy kibuc w europie”, będący 
rekonstrukcją fragmentu prowizorycznego osiedla, jakie żydowscy osadnicy wzno-
sili podczas arabskiej rewolty lat 1936–1939 roku w czasach Brytyjskiego mandatu 
Palestyny. Kibuc w centrum Warszawy wydaje się być egzotyczną strukturą, pomimo 
że ulokowany został w miejscu stanowiącym niegdyś część „żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej”, a następnie getta. Film nawiązuje do heroicznych przedstawień 
żydowskich osadników, budujących państwo Izrael: pięknych i silnych mężczyzn 
i kobiet. ukazywano ich jako pełnych determinacji pionierów, którzy pomimo 
najbardziej niesprzyjających warunków kolektywnie budowali domy, uprawiali 
ziemię, uczyli się, wychowywali dzieci, dzielili się dobytkiem i odbywali ćwiczenia 
wojskowe, by mężnie odeprzeć ataki wroga. Artystka wskrzesza w swoich pracach 
ten bezpowrotnie utracony świat, w całkowicie odmiennej konfiguracji politycznej 
i geograficznej początku xxi wieku.

W swym najnowszym, wieńczącym trylogię filmie Zamach (którego premiera 
ma miejsce podczas weneckiego biennale oraz równolegle w narodowej Galerii 
Sztuki zachęta), Yael Bartana poddaje „ostatecznemu sprawdzianowi” marzenia 
o zbudowaniu wielonarodowej wspólnoty, nowego społeczeństwa polskiego. Film 
rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, podczas ceremonii pogrzebowej lidera ru-
chu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, który ginie z rąk nieznanego zamachowca. 
Poprzez symboliczną śmierć lidera scalony zostaje mit nowego ruchu politycznego, 
którego działalność stanowić może konkretny projekt, możliwy do wdrożenia 
w najbliższej przyszłości w Polsce, europie czy też na Bliskim Wschodzie.

Yael Bartana urodziła się w 1970 roku w Afuli w Izraelu. zajmuje się filmem, 
fotografią, instalacjami wideo i dźwiękowymi. Jest autorką licznych wystaw in-
dywidualnych, m.in. w ps1 w nowym Jorku, moderna museet w malmö, Center for 
Contemporary Art w Tel Awiwie, Kunstverein w Hamburgu, Van Abbemuseum 
w eindhoven czy Fridericianum w Kassel. Brała udział w prestiżowych wystawach, 
takich jak manifesta 4, Frankfurt (2002), 27. Biennale w São Paulo (2006) i do-
cumenta 12 w Kassel (2007). W swoich pracach realizowanych w Izraelu Bartana 
zajmowała się głównie problemem dotyczącym tego, w jaki sposób wojna, rytuały 
militarne i poczucie zagrożenia wpływają na codzienne życie. Od roku 2008 roku 

pracuje również w Polsce, tworząc projekty na temat historii stosunków polsko-
-żydowskich i jej wpływu na dzisiejszą tożsamość Polaków. Jest laureatką wielu 
nagród, m.in. Artes mundi 4 (Walia, 2010), nagrody Anselma Kiefera (2003),  
Prix Dazibao (montreal, 2009), Prix de rome (rijksakademie, Amsterdam, 2005), 
Dorothea von Stetten Kunstpreis (Kunstmuseum Bonn, 2005), nathan Gottesdiener 
Foundation Israeli Art Prize (2007).

Kuratorami wystawy są Sebastian Cichocki, kurator muzeum Sztuki nowoczesnej 
w Warszawie i Galit eilat, autorka, kuratorka oraz założycielka The Israeli Center 
for Digital Art w Holonie. więcej: www.artmuseum.pl

7
ogłoszenie konkursu na pomnik w smoleńsku 
terminy:
a | nadsyłanie pytań do regulaminu konkursu do 31.07.2011
b | udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do 31.08.2011
c | termin składania prac konkursowych do 30.11.2011 
d | rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników do 31.12.2011

minister Kultury i Dziedzictwa narodowego Bogdan zdrojewski we współpracy 
z ministrem Kultury Federacji rosyjskiej Aleksandrem Awdiejewem ogłosił kon- 
kurs na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy 
lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku”.

sąd konkursowy:
• prof. Adam myjak jako proponowany przewodniczący – rzeźbiarz, przewodniczący 
rady Programowej Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku, były rektor warszawskiej asp
• prof. Grzegorz Kowalski – rzeźbiarz i performer, wykładowca warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych
• prof. marek Budzyński – profesor Politechniki Warszawskiej, architekt, 
urbanista, projektant m.in. gmachu Sądu najwyższego w Warszawie i budynku 
Biblioteki uniwersytetu Warszawskiego
• prof. Jurij Pawłowicz Wołczek – architekt, profesor moskiewskiego Instytutu 
Architektury, szef Wydziału Architektury Współczesnej Instytutu  
Teorii Architektury i urbanistyki
• Walerij Josifowicz Pierfiljew – historyk sztuki, członek związku Artystów  
Plastyków, członek Komisji ds. Sztuki monumentalnej moskiewskiej rady miej- 
skiej, ekspert Wydziału Sztuk Plastycznych Departamentu Dziedzictwa Kulturo-
wego i sztuk Plastycznych ministerstwa Kultury Federacji rosyjskiej

oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji sculpture network:
• Stephanje Amparo Weinmyr – historyk sztuki, w latach 1994–1995 profesor 
akademicki na uniwersytecie regensburg, ekspert w zakresie sztuki współczesnej 
• Hartmut Stielow, rzeźbiarz, wykładowca akademicki, w latach 2000–2005 
członek zarządu Sculpture network, od 2005 wiceprezes Sculpture network,  
autor i współautor cenionych wystaw, laureat wielu nagród. więcej: http://www.
mkidn.gov.pl/pages/posts/pomnik-ofiar-katastrofy-smolenskiej-1774.php oraz 
www.sarp.org.pl
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1/archifilmfest

W dniach od 18 do 20 maja 2011 roku w krakowskim kinie mikro odbyła się pierwsza 
odsłona tegorocznego ArchFilmFestu. Widzowie dopisali, choć nie były to,  aż takie 
tłumy, jak rok temu. W dyskusjach brali udział Dorota Leśniak („Autoportret”)  
i prof. Krzysztof Skalski („Forum rewitalizacji”, uj).

Jak zwykle zaprezentowany został dobrany tematycznie zestaw filmów dokumen-
talnych. Tym razem była to ilustracja rożnych aspektów współistnienia miasta 
i jego mieszkańców, podsumowana hasłem „miasto i ludzie”. Pokazom filmów jak 
zawsze towarzyszyły dyskusje zaproszonych gości i publiczności.

Oprócz Krakowa na wiosnę 2011 roku ArchFilmFest pojawił się jeszcze w Warsza-
wie. Stołeczna edycja odbyła się w dniach 6–8 czerwca. miejscem pokazów było 
KinoLab w stołecznym Centrum Sztuki Współczesnej.

ArchFilmFest jest nie tylko szansą obejrzenia ciekawych filmów dokumental-
nych. Pokazy filmowe mają być dla publiczności i zaproszonych gości pretekstem 
do dyskusji o najważniejszych problemach architektury współczesnej. Kolejne 
projekcje odbędą się jesienią. Już dziś je polecamy:
• Hawana – sztuka budowania ruin. reż. Florian Borchmeyer,
85 min., niemcy, 2006
W filmie przedstawiono miasto bez gospodarza, ulegające stopniowej degradacji 
technicznej oraz ludzi mieszkających w zrujnowanym świecie, w którym to, co nie-
słuszne jest skazane na wyginięcie. Autorzy stawiają pytanie o to, jak degeneracja 
przestrzeni wpływa na psychikę żyjących w niej ludzi.
• Marzenia w Kopenhadze. reż. max Kestner, 72 min., Dania, 2010
Film o współistnieniu ludzi i architektury. Pokazuje skomplikowane historie ludzi 
rozgrywające się na tle wyjątkowej scenerii stolicy Danii. Opowiada o domach, 
w których mieszkamy, bramach, z których wychodzimy i ulicach, którymi podążamy. 
mówi o architekturze z perspektywy humanistycznej.

• Bogota – przemiana miasta. 55 min. 
na początku lat 90. ubiegłego wieku Bogota była uznawana za jedno z najgorszych 
miast świata. Jednak od 1995 roku kolumbijska stolica sukcesywnie się zmieniała. 
z jednej z najniebezpieczniejszych światowych aglomeracji, z najwyższym odset-
kiem zabójstw, zmieniła sie w miasto przyjazne, modelowy przykład dla innych.  
za tą metamorfozą kryją się dwaj postępowi wizjonerzy: Antanas mockus i enrique 
Peñalosa. Dzięki wierze w moc działania, a także radykalnej i bardzo konsekwentnie 
prowadzonej strategii, zmienili oni miasto i wykreowali pozytywne wzorce zacho-
wań wśród mieszkańców. Film dokumentuje historię tych przemian, wykorzystując 
archiwalne materiały, wywiady i współczesne zdjęcia Bogoty.
• Wielkie nadzieje. reż. Jesper Wachtmeister, 52 min., Szwecja, 2007.
Film przedstawia najważniejsze architektoniczne nurty oraz osobowości XX wieku, 
m.in. Le Corbusier’a, nowoczesne projekty grupy Archigram’u, obiekty Buckminstera 
Fuller’a, Antti Lovag’a, moshe Safdie’go, Oscara niemeyer’a czy też projekt Habitat 67 – 
budynek zbudowany z klocków Lego. Korzystając z archiwalnych i współczesnych 
zdjęć oraz wywiadów – film opowiada fascynującą historię wielkich architekto-
nicznych wizji, zarówno zrealizowanych jak i niezrealizowanych, objaśnianych 
przez autorów rewolucyjnych, choć nie zawsze skutecznych pomysłów. Film jest 
niezwykle ciekawy szczególnie dzisiaj – w czasach braku „wielkich opowieści” na 
gruncie architektury i urbanistyki.
• Brasilia. reż. robert Suermondt, 17 minut, Belgia, 1997 
Jakie miasto przypomina z góry kształtem samolot w locie? Tak, tylko Brasilia. 
Jednak na tym nie kończy się magia tego miejsca. zdumiewający jest tu także 
ruch uliczny. Samochody przypominają zabawki. zbliżenia pozwalają czasami na 
uchwycenie jednostki, lecz w filmie dominuje masa. Brasilia jest tu uchwycona 
z perspektywy przyjezdnego, który napotyka wielki struktury przeznaczone do 
obserwacji raczej z okien samolotu niż z perspektywy przechodnia.
organizator: portal www.Sztuka-Architektury.pl

2/pierwsza edycja konkursu
im. tadeusza witkowskiego

W maju 2011 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
została zorganizowana wystawa projektów inżynierskich na kierunku architektura, 
nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu im. Architekta Tadeusza Witkowskiego. 
Patronem konkursu jest żyjący w latach 1904–1986 lubelski architekt modernista, 
który w sposób trwały i wartościowy zaznaczył swoją obecność w architekturze 
Lublina. Po preselekcji dokonanej przez uczelnię spośród 48 prac inżynierskich 
obronionych w 2010 r., do konkursu zgłoszono 37 projektów, z których wyróżniono 
4 oraz przyznano nagrodę główną – Centrum Tyflodydaktyczne, autor: inż. arch. 
Tomasz Szponar, promotor: mgr inż. arch. Antoni Domicz.

Inicjatywa organizacji konkursu powstała w związku z pracami Komisji powołanej 
przez zarząd Oddziału sarp w Lublinie, w porozumieniu z wbia pl dla kwalifikacji 
projektów magisterskich do Dorocznej nagrody sarp im. zbyszka zawistowskie-
go Dyplom roku. Sędziowie sarp po zapoznaniu się z pracami magisterskimi 
i inżynierskimi wykonanymi na Politechnice Lubelskiej w 2010 r. byli zaskoczeni 
dużą dojrzałością i profesjonalizmem wielu projektów inżynierskich, często nie 

odbiegających poziomem od dyplomowych prac magisterskich. W uznaniu dla 
kreatywności naszych przyszłych kolegów w zawodzie sarp Oddział w Lublinie 
planuje cykliczną organizację konkursu. Paweł Mierzwa, SARP Lublin / publikacja 
konkursu na str. 26.

3/wystawa – architekt obok architektury –
emil golenia

Kolejną wystawą autorską prezentowaną w Galerii sarp w Krakowie w ramach cyklu 
Architekt obok architektury, jest wystawa rysunków architektury chicagowskiego 
modernizmu oraz fotografii amerykańskiego pejzażu.
emil Golenia architekt, akwarelista, fotografik, rysownik a również felietonista jest 
absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i byłym wieloletnim 
wykładowcą w Instytucie Projektowania Architektonicznego, kierowanym przez 
profesora Tomasza mańkowskiego. Poza pracą dydaktyczną brał udział w wielu 
opracowaniach projektowych wykonywanych przez Instytut, jak projekt miasteczka 
Studenckiego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, Ośrodek Polonijny w Przegorzałach 
czy studium naukowe i projektowe General Housing Program for Iraq poprzedzo-
ne półrocznymi badaniami terenowymi w tym kraju. Prowadził również własną 
działalność projektową – jest autorem wielu budynków różnego przeznaczenia, 
zrealizowanych w Krakowie i na terenie Polski południowej, m.in. trzech świątyń. 
W latach osiemdziesiątych został laureatem pierwszej nagrody w dwóch ogólnopol-
skich konkursach na zrealizowany dom wiejski: Dom moich marzeń i Złota Wiecha. 
Kilka lat współpracował z krakowskim Ośrodkiem Telewizyjnym, prezentując na 
lokalnej antenie własne felietony o tematyce architektonicznej i budowlanej. Od 
1971 roku posiada uprawnienia budowlane, a od 1986 prawa twórcy. W latach 
1991–2010 wykonywał swój zawód na terenie Stanów zjednoczonych, jako autor lub 
współautor projektów kilkuset domów zrealizowanych dla mieszkańców Chicago 
i jego suburbiów, […] Tam też na dwóch wystawach w miejscowych galeriach: Art. 
Gallery Cafe i Voltaire Cafe prezentował własne rysunki i akwarele chicagow-
skiego modernizmu i historycznej architektury Krakowa. Krystyna Łyczakowska

4/światło tworzywem architektonicznym

Opera Krakowska, „złamana stodoła”, oraz dom jednorodzinny w Izabelinie to 
projekty nagrodzone za twórcze wykorzystanie światła dziennego w architekturze 
w konkursie zorganizowanym przez Velux Polska oraz miesięcznik „Architektura 
murator”. 

Jury wybrało trzy najlepsze prace spośród nadesłanych 12 zgłoszeń. najbardziej 
interesujące okazały się: realizacja budynku Opery Krakowskiej romualda Lo-
eglera, budynek jednorodzinny Złamana stodoła (Bielany Wrocławskie) Tomasza 
Głowackiego, oraz budynek jednorodzinny w Izabelinie pod Warszawą Barbary 
Czyż i małgorzaty Łężak.

nagrodzone w konkursie „Światło pod dachem” projekty są bardzo różnorodne, od 
wielkoprzestrzennego budynku użyteczności publicznej, jakim jest opera, poprzez 
tradycyjny dom jednorodzinny, aż do bardzo nowoczesnego, jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego.
„Światło dzienne spełnia ważną rolę w obiektach o różnym przeznaczeniu – kreuje 

komfortowe warunki mieszkaniowe, tworzy scenerię, umożliwia przenikanie ze-
wnętrznej i wewnętrznej przestrzeni, definiuje jej przeznaczenie, a także tworzy 
specyficzny klimat wnętrza. najważniejszą cechą nagrodzonych projektów było jak 
najlepsze wykorzystanie światła dziennego dla potrzeb korzystających z budynków 
ludzi” – mówi architekt Velux Polska, monika Kupska-Kupis.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi również polskich architektów oraz użyt-
kowników i mieszkańców budynków na rolę światła dziennego we współczesnych 
realizacjach architektonicznych. Oceniane były zrealizowane obiekty, które w twór-
czy sposób wykorzystują światło dzienne wpadające przez dach do wnętrza budynku. 
Prace oceniało jury w składzie ewa Porębska – redaktor naczelna miesięcznika 

„Architektura”, Henrik norlander Smith – duński architekt z Velux a / s oraz monika 
Kupska-Kupis – architekt z Velux Polska.

Troje zwycięzców na zaproszenie Velux Polska wzięło udział w odbywającym się 
na początku maja br. Velux Daylight Symposium w Lozannie, w Szwajcarii. Wyda-
rzenie to poświęcone tematyce światła dziennego w architekturze zorganizowane 
zostało już po raz czwarty. Sympozjum uznawane jest za jedno z najważniejszych 
współczesnych wydarzeń dla branży architektonicznej. Stanowi platformę wymiany 
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wiedzy, doświadczeń i śmiałych architektonicznych wizji dotyczących wykorzystania 
światła w architekturze i cieszy się ogromnym uznaniem przedstawicieli świata 
architektury, designu, nauki, a nawet ustawodawców z całego świata.

W tegorocznej edycji Velux Daylight Symposium architekci oraz eksperci po-
krewnych branż wspólnie zastanawiali się nad koncepcją światła dziennego z per-
spektywy użytkowników obiektów architektonicznych. Wedle badań europejskich 
spędzamy w budynkach około 80–90 % naszego czasu. Światło dzienne w miesz-
kaniach czy obiektach użyteczności publicznej spełnia nie tylko podstawowe 
funkcje doświetlenia wnętrz czy estetyki, ale jest nam również potrzebne dla 
zdrowia, dobrego samopoczucia oraz prawidłowego funkcjonowania. Dlatego staje 
się ono obecnie coraz ważniejszym elementem wykorzystywanym w architekturze 
i tematem do dyskusji dla specjalistów i ekspertów różnych dziedzin związanych 
z architekturą z całego świata. więcej: http://www.thedaylightsite.com/ 
autor: Monika Kupska-Kupis Architect Project Coordinator, Velux Polska

6/ogólnopolski konkurs
„membrana w kreowaniu przestrzeni”

Organizatorem konkursu „membrana w kreowaniu przestrzeni” jest biuro projekto-
we modern Construction Systems z Poznania, które od 12 lat zajmuje się projekto-
waniem obiektów wykorzystujących konstrukcje linowe z zastosowaniem membrany. 
mcs jest autorem pierwszego dużego obiektu w Polsce – Amfiteatru w Płocku, 
gdzie zastosowano membranę jako przekrycie dachu o powierzchni 3000 m². 
 najbardziej rozpoznawalnym projektem mcs jest Stadion miejski na euro 2012 
w Poznaniu, który został ukończony i oddany do użytku we wrześniu 2010 roku

W projektowaniu z użyciem membrany architektura i konstrukcja przenikają 
się ze sobą. Wpływ na kształt membrany mają kierunki sił jakim jest poddawana. 
Żaden inny materiał nie jest tak zależny od konstrukcji. Ten nierozerwalny zwią-
zek architektury i konstrukcji, różnorodność form, jaka może powstać w wyniku 
tych relacji, są ciągłą inspiracją w pracy projektowej architektów i konstruktorów 
modern Construction System.
na konkurs wpłynęło 57 prac. Do Jury konkursowego zostali zaproszeni: prof. zw. 
marek Owsian – kierownik Pracowni Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa 
uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; zbigniew reszka – architekt, wiceprezes 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, założyciel pracowni Arch-Deco w Gdyni; 
Tomasz Studniarek – architekt, członek prezydium Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, założyciel pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz w Katowicach. 
Przewodniczącym Jury był Wojciech ryżyński – architekt, założyciel pracowni 
modern Construction Systems, pomysłodawca i organizator konkursu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu pokazującego nowe moż-
liwości zastosowania membrany w miejskiej przestrzeni publicznej. Ocenie Jury 
podlegał zarówno nowatorski pomysł dla zastosowania membrany jak i ciekawe 
formy wynikające z poszukiwań jej ukształtowania. Główną intencją konkursu 
była analiza możliwości dotyczących zastosowania membrany w miejskiej prze-
strzeni publicznej, ukazanie potencjału jaki za sobą niesie użycie tego materiału 
dla wprowadzenia nowych wartości estetycznych, poprawiających atrakcyjność 
naszego otoczenia.

nadesłane na konkurs prace w pełni odpowiadają na zadany temat, prezentują 
wiele interesujących pomysłów na zastosowanie membrany, odwołują się do jej 
wszechstronnych właściwości jako materiału, dzięki któremu możemy w bardzo 
elastyczny sposób kształtować przestrzeń wokół nas. Odkrywają, jak wiele in-
teresujących form służących różnorodnym funkcjom jesteśmy w stanie w łatwy 
i ekonomiczny sposób zrealizować przy pomocy membrany: od wolnostojących 
rzeźbiarskich instalacji, poprzez zadaszenia nad placami, miejsca schronienia przed 
deszczem czy słońcem oraz inne elementy małej architektury.

Pomysł umieszczenia obiektów membranowych w miejskiej przestrzeni publicznej 
powraca do źródeł zastosowania konstrukcji linowych i membran. Od stuleci używa-
ne są one jako elementy zacieniające alejki na arabskich bazarach, czy ulice i place 
w miastach Andaluzji. Prawdziwy rozwój w projektowaniu konstrukcji z użyciem 
membrany nastąpił w drugiej połowie xx wieku. W 1972 r. Behnisch & Partner wraz 
z Frei Otto zaprojektowali przekrycie na letnie Igrzyska Olimpijskie w monachium, 
które stało się ikoną membranowej architektury. Przez kolejne lata nastąpił bar-
dzo intensywny rozwój tego typu konstrukcji, które przekrywały coraz to większe 
przestrzenie. Kolejno pojawiały się nowe projekty membranowych pawilonów na 
expo w Sewilii w 1992 r. oraz expo w Hanowerze w 2000 r. membrana zdominowała  
przekrycia dużych obiektów sportowych, takich jak hale sportowe czy stadiony.

udział w konkursie „membrana w kreowaniu przestrzeni” umożliwił wszystkim 
uczestnikom prezentacje oryginalnych pomysłów, poszukiwanie ciekawych form 
i funkcji,  przybliżył specyfikę materiału, jakim jest membrana i pozwolił zrozumieć 
zależności pomiędzy architekturą i konstrukcją.

Autorom nagrodzonych prac, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej zostały 
wręczone nagrody pieniężne. Wypada podkreślić iż 3 z 5 przyznanych wyróż-
nień zostały ufundowane przez producenta membran, firmę mehler Texnologies.  
oprac. ab / publikacja konkursu na str. 36.

7/majówka architektoniczna oddziału kraków

To, co wyróżnia Kraków od wielu innych ciekawych miejsc to „odległości”. Wszak 
trudno jest wskazać miejsce, gdzie na niedużym obszarze zgromadzić można kil-
kaset klubów, restauracji, pubów i kawiarni. Wystarczy wyjść z jednego miejsca, by 
po kilku krokach trafić na kolejne… Większość, przynajmniej w ścisłym centrum, 
zlokalizowana jest poniżej poziomu terenu, tam, gdzie odkryć można najstarsze 
zakątki średniowiecznego miasta: Kraków zaginiony! Czy zauważyliście niezwykłą 
konstrukcję głównej sali wspartą na pojedynczej kolumnie pośrodku?

nie dziwi więc miejsce wybrane na tegoroczną „Architektoniczną majówkę”, która 
odbyła się 20 maja 2011 r. W przestronne wnętrza Baru 7 przy krakowskim rynku 
Głównym zawitali goście krakowskiego oddziału sarp, nie tylko miejscowi, ale 
także Ci, którzy przebyli daleką drogę. Dziękujemy Wam.

niezależnym elementem tegorocznej imprezy były współistniejące z nami od 
jakiegoś czasu wspomnienia wyjazdu do Wiednia. Wzorem poprzedniej majówki 
towarzyszyły nam pokazy slajdów, także tych zarejestrowanych w trakcie ostatniej 
podróży „Śladami architektury”. Dodatkową atrakcją było wręczenie nagród w kon-
kursie „Twój wiedeński ulubieniec”. Wśród głosujących na stronie sarpowskiego 
profilu Facebook’a rozlosowano nagrody dla tych, którzy byli z nami w Wiedniu, 

ale także wśród osób, które zaintrygowane architekturą klikały bez pamięci „Lubię 
to!”. Dziękujemy księgarni w-a.pl, redakcji „Arch”, zarządowi Głównemu sarp 
oraz prywatnym darczyńcom za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. 
Liczymy na Wasz udział również w kolejnych edycjach, choćby z okazji kolejnej 
wyprawy, tym razem do Pragi.

W rzeczywistości, w której codzienność wypełniona jest kolejnymi procedu-
rami, przypadkowymi spotkaniami w ciszy urzędowych korytarzy, integracyjne 
spotkania wydają się szczególnie cenne. Pozwalają spotkać koleżanki i kolegów 
z roku, nawiązać nowe kontakty, odnowić te stare, i wreszcie popatrzeć na wszystko 
z innej, sympatycznej perspektywy. Atmosfera, muzyka, tańce i rozmowy trwały, 
trwały…, aż nadszedł bezwzględny świt informując nas nieubłaganie o konieczności 
zakończenia harców.

zarząd ko sarp dziękuje wszystkim Gościom za udział w kolejnej imprezie z tego 
cyklu. mamy nadzieję, że doświadczenia tegoroczne, także ubiegłoroczne, pozwolą 
Wam rezerwować już dziś terminy kolejnych imprez, które mamy w planach. mamy 
nadzieję, że Tomek podejmie kolejne wyzwanie; zapraszamy więc Wszystkich już 
dziś na kolejną imprezę integracyjną! Maciej Skaza

8/z cyklu: budowanie architektury

Jednym z istotnych elementów, z których architektura określa swą formę, jest mate-
riał budowlany. Specyfika wyboru konkretnego budulca, związana z zastosowaniem 
go w danym miejscu, także precyzja i dopracowanie detalu, niejednokrotnie przesą-
dzają o końcowym odbiorze fragmentu, a nawet całości obiektu architektonicznego. 
nie dziwi więc uwaga, jaką twórcy przywiązują do precyzyjnych, dopracowanych 
rozwiązań materiałowych. Każe nam ona stale zwracać uwagę także na bezustannie 
poszerzające się spektrum możliwości technologicznych.

Wzorem poprzednich prezentacji 17 maja 2011 r. odbyło się w siedzibie kra-
kowskiego oddziału sarp kolejne seminarium dotyczące stosowania materiałów 
w architekturze. Cykl spotkań, jak już wspominano uprzednio, ma na celu skupienie 
uwagi projektantów na stale rozszerzanej ofercie rynku budowlanego, a także na-
wiązanie bezpośredniej dyskusji pomiędzy architektami, a dostawcami technologii.

majowe spotkanie dotyczyło dwóch elementów wykończenia wnętrz – posadzki 
i sufitu. Firma Flowcrete Polska Sp. z o.o. (oddział brytyjskiego koncernu Flow-
crete Group plc.) zaprezentowała „Świat u Twoich stóp”, czyli posadzki na bazie 
różnego typu żywic. Działający na polskim rynku od siedemnastu lat dystrybutor 
bezspoinowych systemów podłogowych i ściennych ma w swojej ofercie specjali-
styczne posadzki przemysłowe i dekoracyjne, przeznaczone do stosowania zarówno 
w obiektach produkcyjnych jak i użyteczności publicznej. Do systemów nakierowa-
nych przede wszystkim na wywoływanie określonych efektów wizualnych należą 
te, w których w bezbarwnym lub kolorowym podkładzie żywicznym zatopione są 
płatki, drobinki metalowe, czy elementy mineralne: marmurowe lub granitowe 
kruszywo, drobne kamienie, szkło. Oferta Flowcrete jest ciągle rozszerzana, a proces 
doradztwa – od wyboru systemu po nadzór techniczny na budowie – realizowany 
ze szczególną uwagą zwróconą na indywidualne podejście do klienta.

z kolei „uwolnij przestrzeń” to temat prezentacji firmy rockfon Sp. z o.o. – części 
Grupy rockwool, światowego producenta wełny mineralnej. Od 1994 roku dostarcza 

on na polski rynek bogaty asortyment sufitów podwieszanych do różnych typów 
budynków. Ofertę sufitów monolitycznych i modularnych o różnym stopniu widocz-
ności konstrukcji uzupełniają elementy akustyczne – pochłaniacze przestrzenne, 
wyspy sufitowe i absorbery ścienne. Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczeki-
waniom w zakresie akustyki, bezpieczeństwa pożarowego, zagadnień związanych 
z oświetleniem, odpornością i higieną, firma nie zapomina o walorach estetycznych 
swoich produktów, które docenili tacy architekci, jak Christian de Portzamparc czy 
Stephane Beel. Stosowany przez niego system mono Acoustic to autorski pomysł 
rockfon sp. z o.o. – panele sufitowe o uszczelnianych spoinach, pokryte tynkiem 
i tworzące efekt gładkiej, bezspoinowej powierzchni.

By architektura mogła powstać potrzebna jest wizja. By mogła zaistnieć w prze-
strzeni, niezbędny jest materiał. Planowane są zatem kolejne spotkania, w trakcie 
których odkrywać będziemy wspólnie tajniki sztuki budowania.

Więcej informacji na stronach www.rockfon.pl oraz www.flowcrete.com.pl, a także 
na stronie Krakowskiego Oddziału sarp – www.sarp.krakow.pl i w naszym serwisie 
Facebook’owym. Maciej Skaza, Ernestyna Szpakowska

9/grupo aranea we wrocławskim muzeum 
architektury

na początku maja we wrocławskim muzeum Architektury odbył się wykład Grupo 
Aranea, uznanej przez krytyków i teoretyków architektury za jedną z najbardziej 
obiecujących i najciekawszych młodych pracowni architektonicznych na świecie.

Grupo Aranea to multidyscyplinarne biuro młodych architektów, inżynierów, 
architektów krajobrazu, artystów, biologów, socjologów i historyków, stworzone 
w celu kreacji szeroko pojętej przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej oraz 
krajobrazu.

Pracownia Grupo Aranea powstała 12 lat temu, w hiszpańskim Alicante. Stała 
siedziba biura nadal znajduje się w Hiszpanii, ale grupa aktywnie pracuje na terenie 
całej europy. Jak sami twierdzą, starają się przekazać swoją filozofię twórczości 
w możliwie najbardziej efektowny i reprezentacyjny sposób, działając na polu 
architektury, sztuki, planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu, oraz 
biorąc udział w międzynarodowych projektach artystycznych i edukacyjnych.
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Przez 12 lat swojej działalności wielokrotnie byli laureatami regionalnych 
i międzynarodowych konkursów w dziedzinie architektury współczesnej, m.in.: – 
1. nagrody w konkursie na projekt Biblioteki Publicznej w San Vicente (Hiszpania); 
– 1. nagrody w międzynarodowym konkursie na projekt Terms Complex w Asturia 
(Hiszpania); – fopa Award za najlepszy budynek użyteczności publicznej dla mia-
sta Alicante (Hiszpania); – 1. nagrody w międzynarodowym konkursie na projekt 
Parku Publicznego w elche (Hiszpania); – fad Award 2010 za najlepszy budynek 
zaprojektowany dla Półwyspu Iberyjskiego 

Projekty Grupo Aranea były przedmiotem wielu międzynarodowych wystaw 
architektonicznych. Od kilku lat prace biura tworzą fragment stałej ekspozycji 
poświęconej architekturze współczesnej w muzeum moma w nowym Jorku. Grupo 
Aranea jest nominowana do prestiżowej mies van der rohe Award 2011 – europej-
skiej nagrody w dziedzinie architektury współczesnej. oprac. ab

OMS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Przecławska 9, 03-879 Warszawa, Poland
Tel./Fax: +48(0)22/832 4631, 832 4632, 663 4786
e-mail: oms@oms-polska.pl

 Two sizes L, XL
 Light sources: LED, FSMH, MT/ME, ST, STH, HDG
 Versions DIR and DIR/INDIR

Unique design for
wide scale 
of aplications

10/architekci polscy dla japonii

8 czerwca br. w pawilonie wystawowym sarp przy ulicy Foksal w Warszawie, odbyła 
się zorganizowana przez zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich i 
Generalnego Konsula Honorowego Japonii w Krakowie, aukcja charytatywna rysun-
ków architektonicznych i innych prac plastycznych – Architekci Polscy dla Japonii.

Biorąc pod uwagę tempo i improwizowane warunki naszej organizacji – a szcze-
gólnie nagłe okoliczności tragicznego odejścia Śp. Kolegów Stefana Kuryłowicza 
i Jacka Syropolskiego – aukcja powiodła się nadspodziewanie dobrze (z 72. nade-
słanych prac, sprzedaliśmy 36).

Licytowane były m.in. prace arch. arch. marka Budzyńskiego, Krzysztofa Ingardena, 
Jerzego Grochulskiego, Wojciecha Kosińskiego, marka Kozienia, Konrada Kucza-
-Kuczyńskiego, ewy Kuryłowicz, Stefana Kuryłowicza, macieja miłobędzkiego, 
marcina Sadowskiego, Bolesława Stelmacha, romualda Loeglera i wielu, wielu 
innych, którym za odzew, hojność i zaangażowanie jesteśmy ogromnie wdzięczni.

naszą aukcję zaszczycił swoją obecnością Yuichi Kusumoto, Ambasador Japonii 
w Polsce, dziękując serdecznie za to duchowe i materialne wsparcie. Fundusze 

zebrane podczas aukcji zostaną przekazane na rzecz bezpośredniej pomocy ofiarom 
trzęsienia ziemi i tsunami, via konto Ambasady Japonii w Warszawie.

Słowa podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Piaseckiemu za brawurowe 
poprowadzenie aukcji, Pani Izie rusiniak i Panu michałowi Olszewskiemu z Desa 
unicum w Warszawie za profesjonalną, bezinteresowną, nieodzowną pomoc.

Jak powiedziała po aukcji Sekretarz Generalna sarp – Pani Anna Boryska: „…
oprócz tego, że pomogliśmy wspólnie poszkodowanym w Japonii, to pomogliśmy 
naszemu środowisku – wspomnieniem Śp. Stefana Kuryłowicza… Jego osoba, 
twórczość i ta serdeczna radość, jaką się dzielił z nami – była tego wieczora z nami. 
Była z nami – tak bardzo zasmuconymi Jego odejściem. (…) Tego wieczora byliśmy 
znowu wszyscy razem. Aukcja dla Japonii, a pomogła też nam.” 

Dziękujemy raz jeszcze: Jerzy Grochulski – Prezes sarp, Anna Boryska – Sekretarz 
Generalna sarp, Agnieszka Bulanda – rzecznik Prasowy sarp, redaktor naczelna 

„Arch”, Krzysztof Ingarden – Generalny Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, sarp 
Kraków, marta A. urbańska – sarp Kraków.

Aukcję objęli patronatem honorowym: Yuichi Kusumoto – Ambasador Japonii 
w Polsce, Bogdan zdrojewski – minister Kultury i Dziedzictwa narodowego, An-
drzej Wajda – Fundacja Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny zachwatowicz, 
Wojciech Gęsiak – Prezes Izby Architektów rp, Bogna Dziechciaruk-maj – Dyrektor 
muzeum manggha, Jerzy Ilkosz – Dyrektor muzeum Architektury. ab

11/agnieszka rudzińska nowym
dyrektorem muzeum

29 kwietnia 2011 r. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała na 
stanowisko p.o. dyrektora muzeum Historii Żydów Polskich Agnieszkę rudzińską, 
dotychczasową zastępczynię Jerzego Halbersztadta.

Agnieszka rudzińska od 10 lat zaangażowana w projekt tworzenia muzeum, jako 
wicedyrektor muzeum ds. komunikacji i programów publicznych odpowiadała 
za wizerunek, programy publiczne i współpracę z partnerami europejskimi. Jest 
członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Doprowadzenie budowy muzeum do szczęśliwego końca to zaszczyt, a zarazem 
ogromna odpowiedzialność. Ten nowy rozdział w historii projektu będę tworzyła 
wspólnie z zespołem, który już istnieje i przy poparciu społecznym, jakie przez 
kilka ostatnich lat udało nam się zbudować. Wierzę, że odniesiemy sukces – po-
wiedziała Agnieszka rudzińska.

sprostowanie

W poprzednim numerze „Arch” #5, w publikacji konkursu na nową siedzibę Wy-
działu radia i Telewizji uś w Katowicach (str. 47), błędnie podaliśmy imię laureata 
II nagrody.

Skład zespołu autorskiego II nagrody to: arch. arch. Jakub Korfanty, Aleksander 
Palka i Adama Wanatowicz. Pana Aleksandra i wszystkich Czytelników bardzo 
przepraszamy za ten błąd. redakcja

foto: mae Hiroyuki

marta urbańska - kurator aukcji, Jerzy Grochulski – prezes sarp
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info

 nazwa nagrody / doroczna nagroda im. zbyszka zawistowskiego – dyplom roku
competition title [zbyszek zawistowski annual prize – diploma of the year]

 organizator / organizer        stowarzyszenie architektów polskich [association of polish architects]
 cel konkursu / wybór najlepszej pracy dyplomowej wykonanej na wydziałach architektury polskich uczelni
competition objective [selecting the best diploma made at polish faculties of architecture]

 jury / jury composition          arch. jerzy grochulski – przewodniczący jury | prezes sarp [sarp president | head of jury]
                        arch. henryk łaguna – sędzia referent | sarp oddział warszawa [sarp warsaw branch | referent judge]

prof. maciej nowakowski | towarzystwo urbanistów polskich [society of polish town planners]
arch. waldemar jasiewicz | sarp oddział białystok [sarp białystok branch]
arch. beata goczoł – p.o. przewodniczącego | sarp oddział katowice 
[fulfilling the duties of the head | sarp katowice branch]
arch. mirosław załuski | sarp oddział lublin [sarp lublin branch]
arch. wojciech walter | sarp oddział łódź [sarp łódź branch]
arch. marcin kościuch | sarp oddział poznań [sarp poznań branch]
arch. marek orłowski | sarp oddział szczecin [sarp szczecin branch]
arch. jacek syropolski | sarp oddział warszawa [sarp warszawa branch]
arch. sylwia sikora | sarp oddział wrocław [sarp wrocław branch]
arch. wojciech rezmer | sarp oddział wybrzeże [sarp wybrzeże branch]

 nagroda / main prize zabudowa jednorodzinna w järvenpää. trzy stany mieszkania / arch. ewa odyjas /
wydział architektury politechniki śląskiej / promotor: dr inż. arch. damian radwański
house detached in järvenpää. three estates of the flat / arch. ewa odyjas / silesian university
of technology faculty of architecture / promoter: dr eng. arch. damian radwanski

 wyróżnienie nowy „dom stary” na zamku w łęczycy – adaptacja reliktu „prochowni” na cele kulturalne /
równorzędne / mention       arch. sylwia hopaluk / instytut architektury i urbanistyki politechniki łódzkiej /

promotor: dr hab. inż. arch. jan salm new old house at leczyca castle – the adaptation of the powder
magazine relict for cultural purposes / arch. sylwia hopaluk / institute of architecture and urban
planning technical university of lodz / promoter: dr hab. eng. arch. jan salm

 wyróżnienie niżowiec – centrum edukacji i kultury górniczej w czyżowicach – adaptacja terenu poeksploatacyjnego
równorzędne / mention         kopalni rydułtowy-anna-ruch ii w pszowie – pole płd / arch. katarzyna berger / wydział architektury

politechniki śląskiej / promotor: dr inż. arch. damian radwański niżowiec – center for education 
and culture of mining in czyżowice – adaptation of postexploitationed mine area 
rydułtowy-anna-ruch ii in pszow – south pole / arch. katarzyna berger / department of architecture
silesian university of technology / promoter: dr eng. arch. damian radwanski

 wyróżnienie    ekowioska wrocław – biskupina / arch. marcel matusz / wydział architektury politechniki wrocławskiej / 
równorzędne / mention          promotor: dr arch. ada kwiatkowska ecovillage – wrocław – biskupin / arch. marcel matusz / 

faculty of architecture technical university of wrocław / promoter: dr arch. ada kwiatkowska
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opinie jury

ewa odyjas | nagroda

Praca otrzymuje nagrodę za kreatywne wykorzystanie trzech stanów sku-
pienia wody dla uzyskania swoistej metafory architektonicznej zawartej 
w nowatorskiej bryle budynku mieszkalnego. na uwagę zasługuje niezwykły 
stopień wrażliwości pracy wyrafinowania projektowego oraz wykorzystania 
specyficznych warunków lokalizacji w surowym klimacie fińskim.

metafizyczność zastosowania środków wyrazu architektonicznego otwiera 
nowe spojrzenie na budowanie klimatu jednorodzinnego domu mieszkal-
nego w tej lokalizacji.

sylwia hopaluk | wyróżnienie równorzędne

za interesującą próbę wykreowania continuum historycznego połączenie 
stali i szkła zabytkową tkanką zamku, można odczytać, jako próbę uzyskania 
wskrzeszenia jego ulotnego ducha.

Trafne rozwiązania formalne udowadniają przyjęte założenia, iż połączenie 
według zasady „stare-nowe” w pełni potrafi się obronić.

katarzyna berger | wyróżnienie równorzędne

za nadanie nowej tożsamości miejsca terenom poeksploatacyjnym Kopalni 
rydułtowy-Anna-ruch II w Pszowie, wykorzystując istniejące wyrobisko 
pionowe dla stworzenia  ciekawej struktury podziemnej propagującej wie-
dzę i kulturę górniczą. Wykorzystanie układu geologicznego warstw ziemi 
i przypisanie kolejnej warstwie geologicznej odpowiadającej jej warstwy 
poznawczej kultury górniczej, wykorzystuje metody konstrukcyjne uśpionej 
infrastruktury podziemnej i eksponuje je wychodząc tą strukturą również 
na powierzchnię ziemi.

Pomysł ten może stać się ciekawą propozycją stworzenia śląskiej atrakcji 
turystycznej o ogólnokrajowym i międzynarodowym znaczeniu.

na uwagę zasługuje również kreatywne ujęcie formy pracy „nożowiec” 
tworzące nośne i dowcipne hasło reklamowe dla tej inwestycji. 

marcel matusz | wyróżnienie równorzędne

za wykreowanie kameralnego, dobrosąsiedzkiego miejsca do życia. W mie- 
ście dla ludzi poszukujących alternatywnego sposobu zamieszkania zin-
tegrowanego z naturą.

Autor z dużą wrażliwością na indywidualne potrzeby proponuje zróżni-
cowane przestrzenie mieszkalne z naciskiem na zastosowanie naturalnych 
materiałów i prostych ekonomicznie rozwiązań. Jury szczególnie doceniło 
poszukiwanie piękna w nowej jakości życia.

opis autorski 1. nagrody

trzy stany mieszkania. zabudowa jednorodzinna w järvenpää

„Architektura żyje tak, jak film, w przestrzeni czasu i ruchu. Odczytujemy 
budynek poprzez kolejne sekwencje. Tworzenie architektury jest więc pro-
cesem przewidywania i poszukiwania efektów kontrastowych i elementów 
łączących, które napotykamy przechodząc obok budynku”
„Architektura jest tworem hilemorficznym, zależnym wielce od tworzy-

wa. Forma (morphe) przejawia się wyłącznie w konkretnej materii (hyle), 
niedoskonała materia wyznacza formie granice.”

natura, która zdominowała życie Finów, posłużyła w projekcie, jako ele-
ment wyjściowy. Głównym celem projektowym było stworzenie obiektu 
mieszkalnego, który będzie żył wraz z jego mieszkańcami, budynku, który 
w naturalny sposób będzie się podporządkowywał prawom natury, a jego 
zmienność będzie oparta o roczny przebieg pogody. Analizy posłużyły do 
określenia, jaką stałość i zmienność oferuje nam lokalizacja, oraz, jak wraz 
z pogodą zmienia się roczny tryb życia Finów. Pytaniami, które pojawiły się 
na samym początku były: na ile można przekształcić, a na ile wykorzystać 
naturalne warunki? Czy dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii 
jesteśmy w stanie stworzyć taki „podkład” naturze, aby ona sama codziennie 
od nowa budowała schronienie, oferując o każdej porze roku nowe doznanie 
zmysłowe zgodne z aktualną potrzebą schronienia?

Krajobraz Finlandii zdominowany jest przez wodę, stałą i opadową. Wraz 
z porami roku, zmienia się jedynie forma, w jakiej występuje. Woda, jako 
substancja trójfazowa, daje wiele możliwości wykorzystania. W zależności 
od stanu skupienia, dysponuje innymi właściwościami fizycznymi. Wyko-
rzystanie ich gwarantuje zmienność i pewien stopień nieprzewidywalności.

W projekcie woda została wykorzystana jako naturalny materiał bu-
dowlany. Dom więc zmienia się zgodnie ze sposobem funkcjonowania 
mieszkańców. zimą – wtedy, kiedy mieszkańcy skierowani są do środka, 
zewnętrzna skorupa pokryta lodem szczelnie zamyka się ze wszystkich 
stron. natomiast latem, kiedy zmienia się pogoda, a wraz z nią tryb życia, 
dom stopniowo otwiera się na otoczenie. Dom w trakcie zimy ulega hiber-
nacji. Jest czymś w rodzaju termometru. W widoczny sposób informuje 
mieszkańców o warunkach pogodowych. O wyglądzie zewnętrznym obiektu 
decyduje natura. niezbędne jednak było zastosowanie zewnętrznej kon-
strukcji, która spełniałaby trzy funkcje: zimą – gromadziłaby śnieg i lód, 
w czasie roztopów i burz – odprowadzałaby wodę z dachu do specjalnych 
zbiorników, z których z kolei następowałby jej odparowywanie, a także 
odprowadzałaby parę wodną jaka wydobywa się sauny podczas jej używania, 
tak aby stworzyła barierę wzrokową.

Jako podstawę dla rozważań dotyczących układów funkcjonalnych budyn-
ku stanowiły przeanalizowane pierwotne struktury mieszkaniowe, które  
jako odpowiedź na trudne warunki naturalne, w widoczny sposób zadecy-
dowały o stałych elementach przestrzeni mieszkalnej.

Poszanowanie istniejącej zieleni oraz wzgórz jako wspólnego dobra za-
decydowało o ostatecznej formie zagospodarowania terenu. zapewnienie 

każdej działce bezpośredniego dostępu do lasu miało, w jak największym 
stopniu zbliżyć współczesna zabudowę do historycznych układów, w któ-
rych każdy miał swoją własną „polankę”, a dystans, z  jakim lokowane 
były jednostki mieszkalne sprawiał, że sztuczne odgradzanie się nie było 
potrzebne. Projekt zagospodarowania terenu jest wiec wypadkową pierwot-
nych struktur zabudowy i współczesnej gęstości jaka została przewidziana  
dla tego obszaru nagroda | main prize / arch. ewa odyjas
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KoNKUrS ¬ 
ProJEKtÓW ¬
iNŻyNiErSKiCH ¬
iM. tadEUSZa ¬
WitKoWSKiEGo#

info

 nazwa konkursu / 1. edycja konkursu projektów inżynierskich im. tadeusza witkowskiego first edition of the tadeusz 
competition title                   witkowski competition of the bachelor of architecture diploma projects

 organizator / organizer         zarząd oddziału sarp w lublinie w porozumieniu z wydziałem budownictwa i architektury
                politechniki lubelskiej the board of the sarp branch in lublin in cooperation with the faculty

of civil engineering and architecture of the lublin university of technology (wbia pl)
 cel konkursu / wybór najlepszych projektów dyplomowych inżynierskich obronionych w 2010 r. na kierunku 
competition objective  architektura i urbanistyka na wydziale budownictwa i architektury politechniki lubelskiej

selecting the best bachelor of architecture diploma projects finalised in the year 2010
at the course of architecture and town planning at the faculty of civil engineering 
and architecture of the lublin university of technology (wbia pl)

 jury / jury composition          arch. mirosław załuski – przewodniczący | sarp lublin [chairman | sarp lublin branch]
arch. jerzy korszeń | sarp lublin [sarp lublin branch]
arch. andrzej kasprzak | sarp lublin [sarp lublin branch]
arch. paweł mierzwa | sarp lublin [sarp lublin branch]
arch. władysław sadurski | sarp lublin [sarp lublin branch]
arch. renata janusz – sędzia | przedstawiciel wbia pl [wbia pl]
arch. bartłomiej kwiatkowski – sędzia | przedstawiciel wbia pl [wbia pl]
arch. natalia przesmycka – sędzia | przedstawiciel wbia pl [wbia pl]
arch. hubert trammer – sekretarz organizacyjny | sarp warszawa [wbia pl & sarp lublin branch]

 nagroda / main prize      centrum tyflodydaktyczne / inż. arch. tomasz szponar / promotor: mgr inż. arch. antoni domicz
tyflodidactic center / bachelor of arch. tomasz szponar / promoter: master of arch. antoni domicz

 wyróżnienie i st. /   centrum aktywności mieszkańców / inż. arch. dorota flor / promotor: mgr inż. arch. marek szcześniak
first stage mention local community center / bachelor of arch. dorota flor / promoter: master of arch. marek szcześniak

 wyróżnienie projekt przedszkola integracyjnego dla dzieci niedowidzących i widomych / inż. arch. natalia czubacka /
równorzędne ii st. / promotor: dr inż. arch. natalia przesmycka project of the integrating kindergarten for the amblyopic
second stage mention          and the sighted children / bachelor of arch. natalia czubacka / promoter: doctor of arch. natalia przesmycka

 wyróżnienie      szkoła tańca przy ulicy zana w lublinie / inż. arch. mateusz pakuła /
równorzędne ii st. /           promotor: mgr inż. arch. henryk łaguna the dance school at the zana street in lublin /
second stage mention            bachelor of arch. mateusz pakuła / promoter: master of arch.henryk łaguna

 wyróżnienie       projekt adaptacji i rozbudowy oranżerii w lubartowie na restaurację z częścią wystawową /
równorzędne ii st. /           inż. arch. anna sawicka / promotor: mgr inż. arch. jerzy szczepanik-dzikowski project of the adaptation
second stage mention            and the extension of the orangery in lubartów for the new function of the restaurant with the

exhibiton space / bachelor of arch. anna sawicka / promoter: master of arch. jerzy szczepanik-dzikowski
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opis autorski 1. nagrody

Idea budynku Centrum Tyflodydaktycznego wywodzi się z moich ekspery-
mentów „wejścia w skórę” osoby niewidomej.

Podczas prób spędzania czasu odcinając zmysł wzroku zauważyłem, że po 
pewnym czasie poza negatywnymi: strachem, bezradnością zaczęło towarzy-
szyć mi coś więcej – zacząłem samowolnie analizować bodźce, zastawiałem 
się, jak je interpretować. Przypominałem sobie sytuacje, w których ich 
doświadczyłem. zaglądałem wtedy do „biblioteki” w mojej głowie. Starałem 
się na nowo opracować znane mi pojęcia przestrzenne używając pozostałych 
zmysłów. zauważyłem potencjał! To zjawisko definiowało istotę nauki osób 
niewidomych – Centrum Tyflodydaktyczne musi spoglądać do wewnątrz.

niezdefiniowana jeszcze forma patrząca do wnętrza została skonfrontowa-
na z dawno upatrzoną działką przy ulicy Lesława Pagi – urbanistycznie będąc 
przedłużeniem funkcji usług edukacji. zastane na opracowywanym terenie 
skarpy – ograniczając – nadały bryle kształt prostopadłościennej kostki.

Budynek nie mógł jednak pozostać schowany w skarpie – musiał jak człowiek 
pokonujący swoje ograniczenia wyjść ponad, by odczuwać i być odczuwany.

Bryła zaczęła łączyć się ze światem już na własnych warunkach – „przebły-
skami” przedzierającymi się przez grubą ścianę, które zaznaczają działanie 
ale go nie definiują. Ich interpretacja należy do wiedzy, intelektu, wyobraźni 
odbiorcy 

sytuacja

nagroda | main prize / inż. arch. tomasz szponar
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P ierwsza edycja konkursu o Stypendium Twórcze sarp Kraków 
im. prof. Bohdana Lisowskiego zakończona! Laureaci wyłonieni, 
dyplomy rozdane, dłonie uściśnięte. udało się pozyskać wspania-

łych Darczyńców, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i doświadczyliśmy 
gestów spontanicznego poparcia.

Jury w składzie: 
• arch. Krystyna Łyczakowska – wiceprezes sarp Kraków, 
• prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski – 

Główny Architekt miasta Krakowa;
• prof. dr hab. inż. arch. maciej złowodzki – Wydział Architektury

Politechniki Krakowskiej;
• dr arch. Piotr Lewicki – sarp Kraków; 
• arch. Bohdan Lisowski jr – wiceprezes sarp Kraków.

z nadesłanych 20 wniosków wybrało 3 nominacje, a następnie jednogło-
śnie wskazało spośród nich laureata.

nominacje uzyskali następujący studenci Wydziału Architektury Polite- 
chniki Krakowskiej: mikołaj Białko, malwina Kusak, Katarzyna Siedlecka.

Laureatką Stypendium została pani Katarzyna Siedlecka. Stypendium 
wynosi 900 zł miesięcznie w czasie trwania roku akademickiego od marca 
2011 do lutego 2012. nagrody z okazji otrzymania nominacji to jednora- 
zowa kwota 500 zł dla każdej z 2 pozostałych osób. Oto sylwetki laureatki 
oraz osób nominowanych:

laureatka – katarzyna siedlecka | ur. 1988 r.

Studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Dyplom inżynierski na wa pk pt.: „Przedszkole przy ulicy 
racławickiej w Krakowie” pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jacka 
Gyurkovicha, prof. pk i dr inż. arch. Agnieszki Wójcik. Studia w ramach 
programu erasmus w Kopenhadze. Praktyka projektowa w kopenhaskiej 
pracowni pk3 i krakowskiej BudCud. udział w konkursach polskich  
i zagranicznych. uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatów Architektoni- 
cznych ossa Kraków 2008 i exploring The Public City Kopenhaga 2010. 
reprezentacja Wydziału Architektury pk na Festiwalu nauki w Krakowie.

nominacja – malwina kusak | ur. 1988 r.

Studentka I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politech-
niki Krakowskiej. Dyplom inżynierski pt. „Forum miejskie w Krakowie” 
z nominacją do wyróżnienia opracowała w zakładzie Architektury uży-
teczności Publicznej pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. arch. Piotra 
B. Gajewskiego, prof. pk oraz współpromotora dr. inż. arch. Kazimierza 
Butelskiego. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie zawodowe, 
pracowała w kilku pracowniach architektonicznych, m.in. praktyka 
w krakowskim biurze imb Asymetria. Dodatkowo zajmuje się projektowa-
niem wnętrz oraz poligrafią, ma na swoim koncie samodzielne projekty 

STYPENDIUM
IM. PROF. BOHDANA 
LISOWSKIEGO
tekst: Emilia Walczewska / foto: Biś Lisowski

wnętrz, a także wykonywane we współpracy z jednym z biur. niedawno 
ukazał się też katalog firmy mapal Polska, który samodzielnie projek-
towała, składała oraz przygotowywała do druku. ma w dorobku również 
publikację, udział w warsztatach projektowych i kursach tematycznych. 
Ponadto interesuje się grafiką komputerową i visual merchandising’iem.

nominacja – mikołaj białko | ur. 1988 r.

Absolwent VIII palo w Krakowie (2007). Dyplom inżynierski na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej pt.: Plomba w zabudowie śród- 
miejskiej – ul. Parkowa w Krakowie, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Palej, 
prof. pk Certificate of Continuing education – renewable energy 
and Sustainable Technologies na Glyndwr university; uczestnik 
X Jubileuszowej Wyprawy studentów Wydziału  Architektury Politechni-
ki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2007; uczestnik XIV 
Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych ossa 2010 Łódź; drugie 
i trzecie miejsce na uczelnianej Sesji Studenckich Kół naukowych 
Politechniki Krakowskiej; Instruktor zhr; pracownik programowy radia 
Politechniki Krakowskiej „nowinki” 

malwina kusakkatarzyna siedlecka mikołaj białko
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N iedawne oficjalne otwarcie muzeum Sztuki Współczesnej w Krako- 
wie, zwanego z angielska (dlaczego? spytałby niechybnie pan 
mikołaj rej z nagłowic) słowem mocak – z powodów piszącej 

te słowa nieznanych, a dla jej polsko-angielskiego ucha brzmiącego co 
najmniej grubo, w obu rodzimych językach – sprowokowało mnie do 
skreślenia kilku słów polemiki dotyczącej jego architektury. O nazwie 
jeszcze na koniec. Tymczasem pozwolę sobie zastrzec od razu – polemika 
tyczy nie pięknej architektury, jaka wygrała konkurs, została zrealizo-
wana i zaprezentowana w listopadzie 2010, a była autorstwa włoskiego 
biura Claudio nardi (przy udziale polskich architektów, w tym zwłaszcza 
prowadzącej na miejscu projekt pani Ingi Olszańskiej). rzecz o wersji, 
która ukazała się oczom pełnej oczekiwań i tłumnie zebranej publiczności 
w pół roku później, w maju 2011.

Przedmiotem zdumienia zmieszanego wręcz z przerażeniem, w jakie 
wpadłam w trakcie dwukrotnego zwiedzania nowego przybytku sztuki 
współczesnej, czy raczej I beg your pardon, new cradle of contemporary 
art, 19 i 21 maja, nie są absolutnie: bezdyskusyjnie świetna, choć trudna, 
lokalizacja na zabłociu; istota instytucji; jej niewątpliwa potrzeba; 
a nawet nie powstająca kolekcja sztuki czy pierwsza wystawa. Ich oceny 
dokonają odwiedzający muzeum (oby licznie!) zainteresowani obywatele, 
historycy sztuki, kuratorzy, artyści. Jako architekt nie śmiem oceniać 
planów i zamiarów kompetentnej dyrekcji co do funkcjonowania instytu-
cji, czy oczekiwań luminarzy, przytaczanych przez „Gazetę Wyborczą” 
w dodatku z dnia 14 maja br. (...) 

Powód, dla którego tak się stało w moim przypadku, był prosty i zupeł-
-nie przygnębiający. W trakcie zaledwie sześciu miesięcy, od czasu 

MOCAK,
CO I JAK
DALEJ? 
tekst: Marta A. Urbańska / foto: Rafał Sosin

oddania użytkownikom ukończonego kompleksu muzeum, w niezwykle 
inteligentnie zaadaptowanych przedwojennych halach dawnej fabryki 

„emalia”, architektura autorstwa Claudio nardi z zespołem została zmie-
niona. niestety, proszę wybaczyć – spostponowana. zupełnej zmianie 
uległ charakter prześwietlonych słońcem, dostępnych wizualnie hal 
i zarazem istota projektu, jak powiedziałby mies van der rohe. Istota ma 
tu związek z powierzchownością, a nawet od niej zależy.

Światło przenikające do przestrzeni parteru muzeum przez typowe, 
przemysłowe dachy szedowe, istniejące w starej fabryce, a inspirujące 
architekta, i wnikające niżej, przez przeszklenia w posadzce, było w projek- 
cie stosownie kontrolowane. Docierało tam, gdzie trzeba, i w ilości, jaka 
była potrzebna. Kontrast przestrzeni naturalnie prześwietlonych, dobrze 
eksponowanych i ciemnych, zamkniętych boxes, umieszczonych w głębi 
planu i na kondygnacji podziemnej, był ideą i wielką zaletą projektu. 
Podobnie jak ekspozycja ceglanej ściany przedwojennej fabryki – jako 
śladu historii, za przejrzystym szkłem modernistycznej ściany zbudowa-
nej przez nardiego, a stojącej równolegle do budynku administracyjnego 
od strony ul. Lipowej. Ten świetny, bauhausowski w duchu obiekt, do-
dany został na zamówienie Oskara Schindlera po roku 1940, a zaadapto-
wany znakomicie, i to w bardzo trudnych warunkach, na oddział muzeum 
Historii m. Krakowa, przez Jerzego Wowczaka i jego biuro apa. (koegzy-
stencja dwóch muzeów w tym samym de facto zespole, choć z osobnymi 
wejściami i meandry ich realizacji, to temat na esej sam w sobie!)

Gesty architektoniczne włoskiego zespołu były piękne, proste, czytelne, 
oszczędne a poetyckie. Tak przynajmniej, jak sądzę, uważało też jury 
konkursu, w którym znajdował się oczywiście przedstawiciel Inwestora 
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i muzeum, przyznając nardiemu pierwszą nagrodę! Tak też sądzili ci, 
którzy skorzystali z okazji zwiedzenia architektury w stanie czystym, po 
jej odbiorze późną jesienią 2010. mimo listopadowego, bardzo niskiego 
słońca, architektura wspaniale grała w świetle, wedle słynnej definicji 
Le Corbusiera. Stan z listopada dokumentują idealne zdjęcia autorstwa 
p. rafała Sosina, dystrybuowane przez muzeum szeroko w materiałach 
prasowych z okazji ówczesnego (przed)otwarcia. Były powody do dumy: 
bezpretensjonalna, skromna, oszczędna, lecz otwarta, harmonijna i opty-
mistyczna architektura, pomimo ponurej, wojennej i poprzemysłowej 
konotacji miejsca.

Tymczasem, w wysokim wiosennym słońcu, jawi się zupełnie inny widok. 
Wprowadzono blendy w szedach, zaślepiając okna połaciowe i ponurą 
czarną folię na kurtynowej frontowej ścianie. Inne jej fragmenty oklejone 
zostały kolorowymi, przypadkowo skomponowanymi z architekturą 
fotografiami, półtransparentnymi, lecz skutecznie zaciemniającymi i eks- 
presję architektury i widok historycznego muru. We wnętrzu – wprowa- 
dzono tu i ówdzie ścianki działowe, stawiając je akurat na szklanej 
podłodze. zmiany, jak wieść niesie, wprowadzał już inny architekt, bez 

uzgodnienia z oryginalnym autorem, Claudio nardim. Jak wieść niesie 
dalej, autor protestował na piśmie, także w korespondencji z wiceprezyden- 
tem miasta Krakowa, odpowiedzialnym za inwestycje… słysząc w odpo- 
wiedzi, że zmiany są tymczasowe. Być może, lecz nie uzgodnione, 
za to zmieniające wyraz architektury, kompletnie wbrew intencjom jej 
autorów! równie ponure jak zaciemnione wnętrza i elewacje muzeum 
w ich obecnym stanie, jest dla mnie elementarne niezrozumienie istoty 
architektury, znaczenia jej idei przyjętej w konkursie i realizacji i podsta-
wowych praw autora, artysty-architekta. Smutny paradoks: dedykowanej 
sobie architektury, zarazem najstarszej i najbliższej wszystkim sztuki 
stosowanej, nie pojmuje najwyraźniej instytucja, która z definicji ma 
propagować sztukę... i której „misją jest przybliżenie kultury współcze-
snej” (pani Potocka).

I na koniec, powróćmy do kwestii nazwy, abstrahując już od obcego 
raczej wysokiej polszczyźnie, nieco ludowego brzmienia – ach, niech 
i tak będzie. Sytuacja angielskojęzyczna jest jednak bardzo zagadko- 
wa. nazwa światowa, wielu z kulturą współczesną, a nawet najwspół-
cześniejszą, hipsterską, obeznanych rodowitych Brytyjczyków śmieszy, 

tumani, przestrasza, by rzec tym razem mickiewiczem. mocak,  
to dla Brytyjczyka w wymowie i pisowni tyle, co mo’cack. znaczy  
to more shit albo more nonsense; w wolnym (proszę wybaczyć) 
tłumaczeniu, kupa bzdur. By nie rzec gorzej. Jak wiemy, z prawdzi-
wym żalem stwierdzić trzeba, że z tym (czy tą) dość powszechnie 
sztuka współczesna się kojarzy (zresztą czasem niezupełnie bezpod-
stawnie, jako że cack i pokrewne figurują przecież w klasycznych 
dziełach manzoniego czy Serrano). Dość powszechnie, i zupełnie 
wbrew intencjom tych, którzy sztukę współczesną w dobrej wierze 
tworzą i propagują, wierząc w jej kulturową rangę i przesłanie. Czy 
to zatem autoironia, podobnie jak zaciemnienie architektury wbrew 
intencjom jej autorów, aby, jak pisze pani dyrektor Potocka, „inaczej 
zobaczyć manipulującą nami rzeczywistość”? 

Wszystkie cytaty pochodzą z wypowiedzi w: „Muzeum Sztuki Współ-
czesnej mocak.” Dodatek do Gazety Wyborczej. 14 maja 2011, Kraków. 
Zredagowali Joanna Targoń, Ryszard Kozik. 



 | # 6 | maj / czerwiec | 2011  | # 6 | maj / czerwiec | 2011

80 81/esej//esej/

W iedeń. miasto Gustawa Klimta, Jonathana Carrolla, zygmunta 
Freuda i niedźwiedzicy Susie z Hotelu New Hampshire. 
miasto muzyki – wszak Strauss skomponował tu Nad pięknym 

modrym Dunajem, Beethoven Eroicę, a mozart Wesele Figara. miasto bli- 
skie nam ze względu na odległość (przecież do Wiednia bliżej mamy 
niż do Warszawy), także z racji odpływających już w niebyt wspomnień 
początków naszego kapitalizmu rozgrywających się w zaułkach Mexico Platz. 
miasto, które pojawia się w myślach, gdy kierując wzrok ku „dorożkom” 
stojącym aktualnie na krakowskim rynku dochodzimy do wniosku, 
że tu u nas zdecydowanie nie pasują! miasto Habsburgów, także miejsce, 
gdzie urodził się Józef Poniatowski, ale głównie miasto bliskie nam 
z racji niewymawialnej choć istniejącej w nas galicyjskiej jedności.

Czy jednak nasze wyobrażenia zgodne są z rzeczywistością? Czy Wiedeń 
łączy w sobie tak wiele różnych pierwiastków historii i współczesności 
w jednym metropolitarnym tyglu? na to pytanie pragnęliśmy odpowie-
dzieć w trakcie kolejnej wyprawy krakowskiego oddziału sarp – cyklu 
Śladami architektury. Wyruszyliśmy, gdy słońce oznajmiło nadejście  
kolejnej pory roku, uzbrojeni w berlińskie wspomnienia, lekko zaniepokojeni 
logistyką, wraz z 88 uczestnikami wyprawy już nie w jednym, lecz w dwóch 
autobusach…

Wiosną budzą się zmysły. razem z kiełkującą i pączkującą roślinnością, 
wiatr przywiewa ciepłe nuty zapachowe, a miasta opływają padające pod 
coraz większym kątem promienie słoneczne, biorąc architekturę w swoje 
posiadanie – architekturę tworzoną, po corbusierowsku i w myśl jego 

KU STOLICY GALICJI, 
CZYLI WIEDEŃ
SENSUALNY
tekst: Maciej Skaza, Ernestyna Szpakowska / foto: Maciej Skaza, Mariusz Twardowski

prawa. majowy Wiedeń Śladami architektury naznaczony był Prawem 
Słońca i rozgrywającą się w nim grą zmysłów – radością, spontanicznością, 
duchem przygody… oczekiwaniem na postrzeganie przestrzeni, form, 
kolorów, materiałów i smaków. rzecz architektoniczna wszak jest 
rzeczą sensualną. Steven Holl napisał, że: pełniej niż inne gałęzie sztuki 
bezpośrednio angażuje nasze receptory zmysłowe. Upływ czasu, światło, 
cień, transparentność; zjawisko koloru, tekstura, materiał i detal, wszystko 
to uczestniczy w kompletnym doświadczeniu architektury… tylko 
architektura może jednocześnie obudzić wszystkie zmysły – całą złożoność 
postrzegania. Jego winnica Loisium była punktem kulminacyjnym 
wyprawy, na który czekali wszyscy uczestnicy. rosło napięcie i apetyt na 
architekturę, ale nie tylko.

Supersensualny Hans Hollein, ekstatyczni Coop Himmelb(l)au i zaha 
Hadid, sterylni Jean nouvel, Delugan i meissl, ekspresyjny Hans Wo-
truba, wibrujące odcienie ensemble budynków mark macka – wszystko 
w zasięgu ręki, do poznania w ciągu trzech dni wśród wielu innych 
wiedeńskich pereł.

Oglądaliśmy uporządkowane przestrzenie Donau City – geometryczne 
kształty, gładkie, błyszczące powierzchnie fasad, stalowe konstrukcje, 
szklane tafle, surowy beton. Obiegaliśmy nieco zaspani rewitalizowane ga- 
zometry – adaptację budynków poprzemysłowych na funkcje mieszkanio-
we i usługowe – nowoczesne trzewia w XIX-wiecznych, ceglanych ciałach.

W historycznym centrum Wiednia niewielkie sklepiki Hansa Holleina 
ukazały nam jego pojmowanie architektury jako rytualnej formy sztuki 
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– zmysłowej, fizycznej, precyzyjnej w każdym detalu. Gra płynnych form 
organicznych i purystycznych kształtów geometrycznych, widoczna 
w retti Candle Shop i Schulin Jewellers, antropomorficzna skala i tech-
nologiczna abstrakcja to pełnia kontrastów i wewnętrznego napięcia. 
Otwory o różnych kształtach aluzyjnie odkrywały przed nami stopniowo 
fragmenty wnętrz, a lustra rozciągały niewielką przestrzeń do nieskoń-
czoności. zimno i ciepło, energetyczne kolory, zmysłowe zestawienie 
materiałów, zimny połysk aluminium na zewnątrz, a wewnątrz wibrujące, 
pomarańczowe powierzchnie ścian tworzą tam atmosferę ekstrawagancji 
i luksusu. A obok niezmiennie strzelały w niebo wieże katedry św. Stefa-
na, w której Wolfgang Amadeusz mozart poślubił Konstancję Weber.

niezależnym rozdziałem podróży były dzieła grupy Coop Himmelb(l)au. 
Architektura ekstatyczna, antygrawitacyjna, przenikająca przestrzenie, 
mieszająca sensy, używająca dezorientacji, eksplodująca… z bliska, 
gdy można było dotknąć fasady pojawił się dodatkowy wymiar dekon- 
struktywistycznej formy – logika. Czyż wystająca pomarańczowa forma, 
ni to kubistyczna tuba, ni ekspresyjny klocek Lego wpisuje się w koncep-
cję budynku szpitala dziecięcego – rozbawia, a jednocześnie być może 

pozwala na chwilę zapomnieć o sterylnej bieli i bólu…? A Wienerberg 
Towers? niemalże purystyczna siatka modularnie rozmieszczonych 
okien i loggii przebita plątaniną rur, pomostów łączących trzy wieże 
mieszkalne. Dopiero z bliska okazuje się mostem spinającym budowle, 
wskazującym mieszkańcom drogę do basenu umieszczonego na dachu 
jednego z budynków. Projekty przemyślane, zaprojektowane, logiczne 
i konsekwentne, w każdym detalu swej zdekonstruowanej formy. Podob-
ne wrażenie wywołuje zespół Spittelau Viaducts zaprojektowany przez 
zahę Hadid. rozedrgany, wyrastający na skośnych betonowych słupach 
„nad brzegami modrego Dunaju”. Czyż mogłoby być inaczej?

I znowu ten „wirus architektury”, podjudzający do nieprzystojnych 
zachowań – wspinania się na ogrodzenie, przemawiania z muru, szukania 
nowych, lepszych ujęć z dachów, wkradania się w przestrzeń prywatną 
lub przedzierania za obwarowania krat i domofonów, żeby zobaczyć to, 
czego nie ujęto w kolorowych magazynach – „przeżyć” budynek z innej, 
nowej perspektywy. Tak w trakcie wyjazdu studialnego doświadczyliśmy 
jednego z chyba bardziej unikalnych przeżyć. Osiemdziesięcioosobowa 
grupa architektów chyłkiem przekradała się po niepowtarzalnych 

przestrzeniach biurowo-mieszkalnego budynku Delugan-Meissl przy 
Wimbergergasse – przemykała się po holu, jeździła windami, wspinała 
po schodach, biegała po plątaninie tarasów i balkonów.

Czas płynął nieubłaganie od świtu do późnych godzin wieczornych. 
Obrazy architektury mieszały się z momentami przeżywania miasta – 
smakowaniem jabłkowego strudla i wiener schnitzel’a. Tworzył się obraz 
współczesnej metropolii, odkrywanej na różnorodnych płaszczyznach. 
Wszak architekturę należy nie tylko oglądać w kolorowych magazynach, 
ale również chłonąć i przeżywać!

Wreszcie czas na długo oczekiwane Loisium Alsace – wisienkę na torcie, 
bo kto nie chciałby na żywo zobaczyć jedynego w europie budynku 
Stevena Holla?! Labirynt historycznych piwnic winnych Langelois prze-
transponowany na zmysłową, aluminiową fasadę odbijającą promienie 
słoneczne, oszałamiał. nieregularne otwory, przy obchodzeniu obiektu 
niespodziewanie ukazywały kadry z wnętrza. W swojej niedawno wyda-
nej książce Kinga Bauman pisze, że Steven Holl uznał wino za sztukę, dla 
której architektura powinna stanowić oprawę „chcąc ją należycie uhono-
rować”. Hollowskie muzeum ma być więc dominantą, podkreślającą rolę 

tego trunku w naszej kulturze – dominantą o tyle unikatową, że przy całej 
swojej malowniczej formie, charakteryzującą się niewielką skalą. roz- 
miar budynku zaskoczył, podobnie jak wnętrze – ciepłe, lapidarne, wyło-
żone korkiem – doskonałe do ferii smaków, zapachów i wrażeń wzroko-
wych towarzyszących następującej w nim degustacji.

Jak pisze Dariusz Czaja – każdą podróż przeżywa się trzykrotnie. za pier- 
wszym razem wodząc palcem po mapie, planując, układając w wyobraź-
ni scenariusze nie istniejących jeszcze zdarzeń. narastające oczekiwanie. 
Kolejny etap to podróż; pełna wrażeń, bodźców atakujących ze wszyst-
kich stron, o każdej porze dnia… i nocy, ekstatyczna i wielowątkowa. 
Aż przyszedł koniec i trzeba było wrócić, rozpakować walizki, iść do pracy.

Być może jednak to, co najistotniejsze, w myśl przytoczonej teorii, 
rozgrywa się w ostatniej z faz podróży. najważniejsze, gdyż odbywa się 
w nas samych, w naszej pamięci, wyobraźni, pozostawiając jedynie te 
intymne obrazy, które uznamy za najistotniejsze. Te, które na wspomnie- 
nie chwil spędzonych w Wiedniu mimowolnie wywołują uśmiech  
na twarzy... A teraz? – cóż – przyszedł czas na Pragę – wszak to miasto 
magiczne 

str. 81 | hundertwasserhaus, domknięcie mieszkalnego kwartału 
zabudowy na rogu kegelgasse i löwengasse,  
proj. friedensreich hundertwasser, josef krawina, 1983–1985

str. 82 | centrum odwiedzających  winiarni loisium,
proj. steven holl, langenlois 2001–2003

str. 83 | hotel loisium, langenlois, proj. steven holl, 2001–2005

str. 84 (lewe) | trzy wieże mieszkalne w dzielnicy wienerberg
„coop himmelb(l)au towers”, proj. coop himmelb(l)au, 2004

str. 84 (prawe) | wieże mieszkalne w dzielnicy wienerberg 
„coop himmelb(l)au towers”, proj. coop himmelb(l)au, monte verdi, 
proj. albert wimmer, twin towers, proj. massimiliano fuksas

str. 85 | steiner haus, proj. adolf loos, st. veit-gasse 10, 1910
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