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UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW 

Publiczna prezentacja raportu o stanie architektury światowej, który powstał w wyniku 

warsztatów studenckich  zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w 

Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w 

Wenecji. 

 

Wybrani w otwartym konkursie studenci z uczelni w całym kraju zwiedzili wszystkie 

prezentowane w 2016 roku w Wenecji pawilony narodowe, pozyskali odpowiedzi z 

rozesłanych do kilkudziesięciu zagranicznych architektów i kuratorów ankiet oraz zebrali 

dodatkowe dane; na tej podstawie stworzyli ponad 300 stronicowy raport o aktualnym stanie 

i wyzwaniach architektury na świecie. Cały projekt trwał 8 miesięcy. 15 grudnia w Zachęcie 

Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przedstawione zostaną najciekawsze przykłady 

architektonicznych przedsięwzięć w różnych krajach, wnioski wynikające z ankiet, również w 

ujęciach statystycznych. Dyskusję podsumowującą poprowadzi Piotr Sarzyński, publicysta 

tygodnika „Polityka”, autor licznych publikacji z dziedziny sztuk wizualnych, muzealnictwa, 

designu oraz architektury, w tym m.in. książki poświęconej estetyce polskich miast „Wrzask w 

przestrzeni". 

 

Na gości spotkania czeka najnowszy numer miesięcznika „A-m” z relacją z warsztatów oraz 

raport podsumowujący z informacjami o 63 krajach uczestniczących w tegorocznej edycji 

biennale. 

 

Zapraszamy! 

 

Udane przedsięwzięcia / Success Stories – publiczna prezentacja raportu 

Termin: 15 grudnia 2016, godzina 15.00- 18.00 ;  

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa 

 

Program wydarzenia: 

15.00-15.10: Wprowadzenie do projektu, idea warsztatów – Michał Wiśniewski, Ewa P. 

Porębska 



15.10-16.50: Prezentacja 15 architektonicznych historii powstałych na podstawie zebranych 

materiałów w pawilonach i odpowiedzi kuratorów – uczestnicy warsztatów 

16.50-17.00: Udane przedsięwzięcia w liczbach – prezentacja statystyk utworzonych na 

podstawie odpowiedzi kuratorów pawilonów narodowych – Beata Tylec 

17.00-17.10: Prezentacja wniosków – Agata Twardoch, Maciej Siuda, Michał Wiśniewski, 

Ewa P. Porębska 

17.10-18.00: Dyskusja podsumowująca projekt (prowadzenie – Piotr Sarzyński) 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.success-stories.pl/, 

https://www.facebook.com/successstories.udaneprzedsiewziecia/ 

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (http://mck.krakow.pl/); 

miesięcznik „Architektura-murator” (http://architektura.muratorplus.pl/), Zachęta Narodowa 

Galeria Sztuki w Warszawie https://zacheta.art.pl/pl 

Przedsięwzięcie zrealizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/) 

Tutorzy: Ewa P. Porębska (inicjatorka wydarzenia), Maciej Siuda, Agata Twardoch, Michał 

Wiśniewski, Beata Tylec (koordynatorka) 

Uczestnicy: Jakub Andrzejewski (WA PW), Magdalena Brzuska (WA PŚl), Przemysław 

Chimczak (WA PW), Agnieszka Chromiec (WA PG), Anna Gajowiec (WA PŚl), Bartosz Girek 

(WA PK), Magda Koźluk (WA PW), Grzegorz Krzemień (WA PŚ), Wojciech Motyka (WA PWr), 

Dagmara Pasińska (WA PŁ), Natalia Piesik (WBiA ZUT), Agata Skórka (WA PP), Filip Strzelecki 

(WA PW), Karolina Tatar (WA PK), Michał Wasielewski (WA PWr)  

 

Tworzenie sensownej architektury jest prawdopodobnie najważniejszym zadaniem, 

któremu należy dziś sprostać będąc architektem. 

- Jean Pierre Crousse (kurator pawilonu peruwiańskiego) 

 

Największym wyzwaniem, jakie stoi przed architektami jest zaspokojenie zapotrzebowania 

na dostępne mieszkania.. 

- Peter Cachola Schmal (kurator pawilonu niemieckiego) 

 

Decyzje polityczne w pewnym stopniu kształtują architekturę, ale to kryzys ekonomiczny 

ma na nią największy wpływ. 

- Gábor Fábián(kurator pawilonu węgierskiego) 

 

Dziś historie różnych krajów legitymizują różne spojrzenia na architekturę. 
Uczmy się od siebie nawzajem najlepszych praktyk. 
– Ewa P. Porębska 
 
Mam wrażenie, że zawarte w końcowej publikacji Success Stories podsumowanie, 
którego autorami są biorący udział w warsztatach studenci, może 
stać się drabiną, z której czubka lepiej widać biennale, a dzięki biennale: 
większą całość. 
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– Agata Twardoch 
 
Warsztaty Success Stories stały się punktem wspólnym. Połączyły równoległe, 
chaotyczne, często nieprzystające rzeczywistości w jeden zbiór, jednocześnie 
nie dążąc do ich unifikacji. Wyłapały jednostkowe sukcesy i nakreśliły bieżące 
problemy, nie ulegając pokusie interpretacji czy podsumowań. I właśnie to 
zdaje się być kluczowe dla wyjątkowości całego przedsięwzięcia. 
– Maciej Siuda 
 
 
Na ile architektura może uczyć i inspirować? Wyniki przeszły nasze oczekiwania, 
pokazując bardzo szeroką paletę pomysłów i zwycięskich bitew o lepszą 
przestrzeń publiczną, o lepsze warunki mieszkaniowe, o lepszy świat. 
– Michał Wiśniewski 

 


