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Informacja prasowa

28.02.2020 r.
Nowa fala wizjonerów architektury w Polsce

Czy możemy już mówić o nowej fali nowatorsko myślących architektów? Czy młodzi adepci
architektury zwracają uwagę na potrzeby społeczności lokalnych? Czy pragmatyzm nie wypiera
piękna i estetyki? Znamy już trzy zespoły finalistów Stypendium PRAKTYKA organizowanego przez
Fundację im. Stefana Kuryłowicza, które teraz udoskonalają swoje projekty. Ostateczni zwycięzcy
programów Stypendium PRAKTYKA oraz Konkursu TEORIA zostaną wyłonieni w czwartek, 26 marca
2020 r. o godzinie 17.00, podczas uroczystego finału w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie
Architektury przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie. Wstęp wolny.
Współcześni architekci muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Ich prace, oprócz dostarczania
walorów estetycznych, powinny być funkcjonalne, przyjazne środowisku, a także odpowiedzialne
społecznie. – Tworzenie projektów architektonicznych w oparciu o zrozumienie potrzeb mieszkańców
to droga, którą powinien podążać każdy architekt. Dlatego Konkurs TEORIA oraz Stypendium
PRAKTYKA, organizowany przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza, wspiera młodych adeptów
architektury pomagając im realizować wizjonerskie projekty przy zachowaniu najwyższych
standardów zawodowych – mówi prof. Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana
Kuryłowicza. Prace finalistów Stypendium PRAKTYKA pokazują, że młodzi architekci próbują
wsłuchiwać się w relacje ludzi z otaczającym ich środowiskiem i uwzględniają uwarunkowania
społeczne, ekonomiczne i kulturowe odbiorców.
Finaliści Stypendium PRAKTYKA zaproponowali nieoczywiste rozwiązania dla codziennych
problemów, tak jak w przypadku projektu Macieja Moszanta „Dzielnica Katowice-Niewartko: obraz
miasta podporządkowanego zredukowaniu liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych”. Autor
zaprezentował pro środowiskowe pomysły, jak na przykład wprowadzenie w przestrzeni miejskiej
zieleni, która jednocześnie pochłania smog i funkcjonuje jako bariera zapobiegająca wtargnięciu
pieszych na ruchliwą jezdnię. Projekt bazuje także na nowych technologiach, które m.in. analizując
ruch pieszych potrafią wykryć osoby z niepełnosprawnościami i dostosować do nich sygnalizację
świetlną na przejściach. Jury Stypendium PRAKTYKA doceniło autora za atrakcyjną grafikę, ale przede
wszystkim za zaprezentowane rozwiązania architektoniczne, które są funkcjonalne i realne do
wprowadzenia.
Ze względu na światowe problemy ekologiczne powrót do natury to wszechobecny trend w kulturze,
sztuce, a nawet biznesie. Zagościł, również w architekturze i do życia w zgodzie ze środowiskiem
odwołuje się praca finalistów Jana Szeligi i Krzysztofa Janasa „Wieśland, czyli miejska fantazja kryta
strzechą”. Projekt zakłada utworzenie miejskiego parku rozrywki w wiejskiej odsłonie. Zamiast
rollercosterów architekci proponują zieloną przestrzeń wypoczynkową z karczmami serwującymi
zdrowe, ekologiczne jedzenie. Projekt zyskał uznanie jury m.in. za nowatorskie podejście do tematu
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ścierania się dwóch istotnych obszarów ludzkiej aktywności – kultury i środowiska – oraz za walory
estetyczne pracy.
Nowe technologie sprawiają, że zaciera się różnica między światem realnym i wirtualnym. Dzięki
inteligentnym urządzeniom i aplikacjom zanikają bariery odległości, czasu i użytkownik może
jednocześnie funkcjonować w kilku wymiarach. Zagrożenia wynikające z niewystraczającego
skupienia na świecie realnym analizuje praca „Uważaj(my)!” Magdaleny Orzeł-Rurańskiej i Kingi
Kwaśny. Architektki nakreślają wizję miasta z infrastrukturą w duchu „smart”, która informuje
mieszkańców o potrzebie włączenia czujności w newralgicznych obszarach, jak na przykład przejścia
dla pieszych. Jury konkursu doceniło istotę i aktualność poruszonego w projekcie tematu świata
wirtualnego, który w coraz większym stopniu absorbuje uwagę społeczeństwa.
Drugi z programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza to Konkurs TEORIA, który promuje najciekawsze
teksty o relacji architektury i kultury. W tegorocznej edycji otrzymano rekordową liczbę zgłoszeń. Czy
będą wśród nich oryginalne diagnozy i rozwiązania problemów współczesnych społeczeństw, jak
miało to już miejsce w poprzednich latach? Laureatki ubiegłorocznej edycji Małgorzata Neumann i
Zofia Zuchowicz w pracy „Terrain vague w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych”
analizowały potencjał terenów porzuconych, takich jak opuszczone pegeery, zapomniane dworce
kolejowe czy powojenne ruiny kamienic. Autorki pokazały historię nieużytków miejskich i
zaprezentowały możliwości ich ponownego zagospodarowania. Czy nowa fala architektonicznych
wizjonerów będzie miała w tym roku równie interesujące pomysły?
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA zostaną wyłonieni podczas uroczystego finału 26
marca 2020 roku w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. W ramach Konkursu TEORIA,
realizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza, autor najlepszego tekstu otrzyma nagrodę
finansową, a jego praca zostanie opublikowana w formie dwujęzycznej publikacji. Zwycięski projekt
Stypendium PRAKTYKA, oprócz stypendium, dostanie wsparcie merytoryczne, by przekształcić pomysł
w koncepcję architektoniczną. Wydarzeniu towarzyszyć będzie publiczna prezentacja prac finalistów,
obrady jury i dyskusje z udziałem światowej renomy architektów, co będzie niepowtarzalną szansą
dla uczestników, by spotkać ich wszystkich w jednym miejscu. Wstęp na finał konkursów jest
bezpłatny.

***
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza działa od 2012 roku. Jej celem jest inicjowanie społecznej dyskusji o roli
architektury rozumianej jako interdyscyplinarnej dziedziny łączącej takie obszary życia jak sztuka, nauka i
technika. Fundacja prowadzi dwa konkursy: TEORIA i PRAKTYKA adresowane do młodych, kreatywnych osób
poszukujących nowych sposobów kształtowania ładu architektoniczno-urbanistycznego. Więcej informacji na
stronie www.fundacja-sk.pl oraz na Facebooku.
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