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Redakcja „Architektury-murator” po raz dwunasty
zorganizowała otwarty konkurs dla studentów
architektury oraz innych wydziałów projektowych
polskich uczelni. Temat konkursu, inny w każdej edycji,
zawsze dotyczy miasta i form architektonicznych
wpisanych w jego kontekst. W tym roku brzmiał:
Piknik w mieście.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
nagrodę główną w wysokości 7500 zł
drugą nagrodę w wysokości 3000 zł
trzy wyróżnienia równorzędne po 500 zł
oraz nagrodę specjalną – pozaregulaminową
dla pracy, która nie spełniła warunków konkursu
(nadesłana 1 plansza), lecz ma wartość
merytoryczną. Po raz trzeci, w internetowym
plebiscycie, przyznano także nagrodę internautów.
Nagrodę przyznał również sponsor konkursu
Grupa Pfleiderer Grajewo S.A.

Skład jury:
Paweł Grobelny – poznański dizajner, zajmuje się
projektowaniem przedmiotów, wnętrz, przestrzeni
publicznych oraz organizowaniem wystaw. Swoje
prace prezentował na festiwalach i targach w Berlinie,
Paryżu, Seulu, Tokio – sędzia
Krzysztof Ingarden – architekt, współzałożyciel
krakowskiego biura Ingarden & Ewý Architekci,
prodziekan na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych
Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego
– sędzia
Bartosz Mucha – grafik i dizajner, twórca projektu
POOR Design. Wykładowca na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – sędzia
Natalia Paszkowska – architekt, prowadzi
warszawskie studio WWAA, współautorka pawilonu
polskiego na Expo 2010 w Szanghaju – sędzia referent
Ewa P. Porębska – architekt, redaktor naczelna
miesięcznika „Architektura-murator” – sędzia,
stały członek jury

konkurs

Wracamy na trawę
Tradycja pikniku wywodzi się ze średniowiecznej Anglii;
plenerową ucztę, ze starannie skomponowanym
menu składającym się przede wszystkim z dziczyzny,
urządzano tam przed polowaniem. Był to zwyczaj
bardzo elitarny, związany z określoną etykietą i rytmem
dworskiego życia. Piknik, nawet, gdy stał się już egalitarną rozrywką, długo oznaczał towarzyskie spotkanie,
którego istotą jest współorganizacja – po prostu każdy
przynosił prowiant, napoje. Dopiero pod koniec XIX
wieku słowo piknik zmieniło znaczenie z wszyscy przynosimy jedzenie na wszyscy jemy na świeżym powietrzu. Może się wydawać, że to niewielka różnica,
jednak element partycypacji zanikł, a ludzie zaczęli spotykać się na różnego rodzaju plenerowych imprezach,

mylnie określanych jako pikniki, których głównym
celem jest mniej lub bardziej zakamuflowana promocja
mediów czy nowych marek produktów. Ideą konkursu było przywrócenie pierwotnego znaczenia temu
wyrażeniu i znalezienie pomysłu na urządzenie pikniku
w mieście. Było to również wyzwanie rzucone polskiej
mentalności, ukształtowanej przez lata zakazów takich
jak nieśmiertelne: Nie deptać trawników. Jak sprowokować, zachęcić mieszkańców miast, by w piękny, słoneczny długi weekend nie uciekali nad jezioro, do lasu
czy w góry? Jak wprowadzić nową świecką tradycję
i zyskać gwarancję, że w leniwe popołudnie spotkamy
bliższych lub dalszych znajomych w najpiękniejszym
miejskim parku? Jak wreszcie zachęcić ludzi pracujących
na co dzień w biurze, by, tak jak nowojorczycy wylegający każdego popołudnia na trawniki Central Parku,
włączyli do codziennej rutyny picnic lunch?

Temat piknikowania okazał się nośny i inspirujący
– ponad 180 zespołów złożyło prace konkursowe.
Zarysowały się przy tym wyraźne tendencje (seria
wzornicza: torby, kosze rowerowe, zestawy mebli
oraz zmagania z przestrzenią: piknik na wodzie, chodniku, ścianie itp.), w związku z czym jury rozpatrywało
nawet przyznanie głównej nagrody w dwóch kategoriach – za zaprojektowanie formy przemysłowej
i stricte architektonicznej. Jako całościową odpowiedź
na konkursowe zadanie, jednomyślnie wyłoniono
jedną zwycięską pracę – jednorazowy stolik piknikowy,
wykonany z białej tektury przypominającej wykrochmalony obrus. Autorka nobilituje piknikowiczów, sadzając
ich przy eleganckim meblu. Projekt spełnił wszystkie
kryteria – funkcjonalne, ekonomiczne, poszanowania
środowiska oraz, oczywiście, wyrazu estetycznego.
Druga nagroda to w gruncie rzeczy pomysł na kampanię społeczną – propozycja zadrukowania głównej
strony darmowego dziennika charakterystyczną piknikową kratką. Projektanci dostrzegli sedno problemu
– najczęściej nie piknikujemy, bo, po pierwsze, nie
przychodzi nam to do głowy, po drugie, boimy się
ostracyzmu. Wyłączając nonkonformistów, społeczna
akcja promująca piknikowanie wydaje się świetną
inicjatywą. Autorzy zwrócili też uwagę na izolacyjne
właściwości gazety, od dawna z powodzeniem wykorzystywane chociażby przez bezdomnych.
Prace wyróżnione prezentują z kolei nurt skupiający
się na miejskiej przestrzeni i badający ją pod kątem
potencjalnych możliwości urządzenia pikniku: osadzając w warszawskiej skarpie lewitujące platformy, doklejając do ślepej ściany schody z platformą widokową,
wreszcie – udostępniając mieszkańcom konstrukcje
wspierające na co dzień wielkoformatowe reklamy.
Dodatkowe, pozaregulaminowe wyróżnienie zostało
przyznane autorkom doskonałej piknikowej torby –
w tej kategorii ścigało się wiele projektów, ale wybrana
praca, proponując przenośny własny kawałek trawnika,
zachowuje dyscyplinę estetyczną i funkcjonalną.
Wysoki poziom konkursu, duża liczba starannie wykonanych prototypów (mamy nadzieję przetestowanych
w terenie!) i, przede wszystkim, różnorodność zaproponowanych rozwiązań dobrze wróżą przyszłości
pikników w Polsce – być może już tego lata zobaczymy
charakterystyczne obrusy w biało-czerwona kratkę,
stoliki, kosze i torby piknikowe rozłożone w najbardziej
nieoczekiwanych miejskich zakamarkach.
Natalia Paszkowska, sędzia referent
Zdjęcia: KALBAR
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1, 4. Paweł Grobelny, Bartosz Mucha
2. Paweł Grobelny, Bartosz Mucha,
Ewa P. Porębska, Krzysztof Ingarden,
Natalia Paszkowska
3. Małgorzata Makowska, sekretarz
konkursu
5. Obrady jury
6. Krzysztof Ingarden
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7. Rozstrzygnięcie konkursu
na Wydziale Architektury PW
8. Sędzia referent Natalia
Paszkowska, w tle przedstawiciel
sponsora – Grupy Pfleiderer
Grajewo S.A. – Andrzej Zientarski
9. Laureaci konkursu z organizatorami
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Praca numer 051986
Autor: Marzena Krupa, Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz, IV rok
Opis autorski:
Pic-nic to stolik plenerowy jednorazowego użytku. Składany
na płask można łatwo przewieźć i rozłożyć. Mebel wykonany
jest z jednostronnie białej tektury falistej o wymiarach
120 x 120 cm. Użyte materiały są przeznaczone do
recyklingu. Stolik zaprojektowany został z myślą o trawnikach
– typowych przestrzeniach do piknikowania w mieście.
Opinia jury:
Zaproponowany Pic-nic to stolik plenerowy jednorazowego
użytku, wykonany z białej tektury falistej. Nagroda
została przyznana za kompletną odpowiedź na zadanie
konkursowe, w wyniku której powstał łatwy do wykonania,
gotowy do wdrożenia produkt o eleganckiej i prostej formie
przypominającej sztywny, wykrochmalony obrus. Trafnie
został dokonany wybór stołu jako rekwizytu piknikowego,
symbolu spotkania przeniesionego w przestrzeń publiczną.
Dodatkowym plusem jest ekonomiczność rozwiązania
oraz to, że jest ono przyjazne środowisku, przy założeniu
wykorzystania materiału pochodzącego z odzysku. Uwagę
jury zwrócił także starannie wykonany prototyp i atrakcyjne
opracowanie graficzne plansz.
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Druga nagroda

Praca numer 130627
Autorzy: Anna Stojcev, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Wydział Architektury i Wzornictwa, IV rok; Stanisław Młyński,
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, V rok
Opis autorski:
AKCJA PIKNIK W MIEŚCIE. OPERACJA KOC!
Szukając najtrafniejszej odpowiedzi na zadane hasło,
staraliśmy się wyłowić z obiektów, których w mieście
jest sporo, takie, które stanowiłyby doskonały ekwipunek
piknikowy, umożliwiając spontaniczne działanie i łatwość
użycia. Piknik bowiem – zwłaszcza miejski – to coś, co
możemy zrobić w każdej chwili i w każdym miejscu, gdy tylko
najdzie nas ochota na drugie śniadanie, odpoczynek czy
spędzenie czasu z przyjacielem.
Proponowana odpowiedź to miejska gazeta – darmowy
dziennik wydawany każdego ranka, rozdawany
na przystankach, ulicach, przejściach dla pieszych,
dosłownie wszędzie... Naszym pomysłem na uczynienie
z typowej gazety rekwizytu piknikowego był prosty zabieg
wymiany okładki. Zwykły, nietrwały papier, zastąpiliśmy
biodegradowalnym i wodoszczelnym (np. papier
billboardowy) i nadrukowaliśmy na nim deseń kraciastego
koca.
Każdy, kto „poczęstuje się” gazetą ma już niemalże
wszystko, czego może potrzebować do urządzenia
przyzwoitego pikniku. Należy jedynie wybrać miejsce
z interesującym widokiem (wedle preferencji – krajobraz
miejski, wiejski, przemysłowy...), wyjąć z torby kanapkę
i zaprosić towarzysza.
„Gazeta koc” jest ochroną przed mokrą, brudną, twardą
nawierzchnią, tworzy piknikową, przyjazną atmosferę,
a możliwość łączenia w grupy i zestawiania – integruje,
zbliża, pozwala wspólnie spędzić czas.
Zatem – „poczęstuj się” gazetą. Akcja koc rozpoczęta!
Opinia jury:
Projekt AKCJA PIKNIC W MIEŚCIE. OPERACJA KOC!
to pomysł nie na produkt lub przestrzeń w mieście,
tylko działanie propagujące piknikowanie – zachęca do
rozdawania bezpłatnej gazety ze specjalnie zaprojektowaną,
odporną na wilgoć okładką z charakterystycznym kraciastym
wzorem. Nagroda została przyznana za wymiar społeczny
pracy i niekonwencjonalne podejście do tematu. Jury doceniło
zwłaszcza możliwość szerokiej popularyzacji idei pikniku,
który jest rodzajem integracji społecznej w przestrzeni
publicznej. Autorzy projektu zauważyli i rozwinęli także
praktyczne cechy gazety, jako przedmiotu użytkowego,
który doskonale nadaje się do wtórnego wykorzystania
– oczywiście po przeczytaniu! W opinii jury zaproponowana
okładka nadaje się wyśmienicie zwłaszcza do wydania
weekendowego, dowolnego miejskiego dziennika.

Wyróżnienie równorzędne
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Praca numer 030420
Autorzy: Jakub Cichecki, Piotr Blicharski, Michał Głowienka,
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, II rok
Opis autorski:
Nadwiślańska skarpa w Warszawie jest atrakcyjną i na wielu
odcinkach niewykorzystaną przestrzenią. W bezpośrednim
sąsiedztwie rynku Nowego Miasta (...) sprawia wrażenie
pustej łąki (...). Rozciąga się z niej interesujący widok
na drugą stronę Wisły oraz Stare Miasto. (...) Skarpa
jest jednak zbyt stroma, by komfortowo rozłożyć na niej
akcesoria piknikowe i odpoczywać. Dzięki umieszczeniu
w tym miejscu wysuwanych z ziemi, poziomych platform
każdy będzie miał taką możliwość. Lekka, kwadratowa płyta
o wymiarach 1,5 x 1,5 m z powodzeniem wytrzyma ciężar
czterech dorosłych osób. Kiedy jest schowana, nie ingeruje
w wygląd skarpy i zabiera jedynie wąski pas trawy potrzebny
na otwór, z którego się wysuwa. (...)
Opinia jury:
Projekt zakłada podziwianie panoramy prawobrzeżnej
Warszawy z malowniczo rozmieszczonych w skarpie
na wysokości Nowego Miasta ruchomych platform.
Wyróżnienie zostało przyznane za dramaturgiczne
osadzenie formy tarasu w krzywiźnie skarpy. Można sobie
wyobrazić, jak wyjątkowy byłby piknik w tak zaprojektowanym
miejscu. Pewne wątpliwości budzą jednak rozwiązania
techniczne oraz użytkowanie skarpy w sezonie zimowym,
kiedy jest niezwykle popularna wśród saneczkarzy. Jury
zwróciło uwagę na wyjątkowo wysmakowaną oprawę
gragraficzną projektu.

Wyróżnienie równorzędne
Praca numer 999449
Autorzy: Remigiusz Cieśliński, Mateusz Ziomek,
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, I rok
Opis autorski:
Celem projektu Piknik na ścianie było ukazanie niezwykłego
i nieoczywistego elementu przestrzeni miejskiej, jakim
są puste ściany kamienic. Ściany są odpoczynkiem dla
wzroku i zaskakują swą obecnością w nieuporządkowanej
i zatłoczonej tkance miejskiej.(...) Idea pikniku na ścianie
polega na umieszczeniu na wybranych ścianach
w Warszawie schodów i platformy, na której będzie
odbywać się „piknik w mieście”. Dodatkowo projekt
zakłada oznaczenie ścian prostym logiem, zainspirowanym
kształtem kamienic, oraz neonem informacyjnym „PIKNIK”
umieszczonym na szczycie ściany. Schody i platforma mają
mieć charakter symboliczny, stąd zostały zaprojektowane
z maksymalną prostotą. Jaskrawa kolorystyka loga i neonu
ma na celu zaakcentowanie miejsca. Konfiguracja i liczba
biegów i spoczników prowadzących na platformę może być
różna, w zależności od wymiarów i proporcji ściany.
Opinia jury:
Autorzy projektu PIKNIK NA ŚCIANIE proponują
umieszczenie na wybranych pustych ścianach warszawskich
kamienic schodów i platformy, wraz ze starannie
zaprojektowaną identyfikacją graficzną w formie neonu. Jury
przyznało wyróżnienie za odnalezienie miejsc nieoczywistych
dla takiej formy spędzania czasu jaką jest piknik, a tym
samym nadanie jej być może nowego znaczenia. Cenna
wydaje się próba przywracania miastu miejsc zapomnianych
i zaniedbanych, a tak zrośniętych z jego historią.
W opinii jury być może trafne byłoby ograniczenie się do
jednej, starannie wybranej lokalizacji. Doceniony został
także niezwykle poetycki i syntetyczny zarazem sposób
zaprezentowania projektu.
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Wyróżnienie równorzędne

Pozaregulaminowa nagroda sponsora Grupy Pfleiderer Grajewo S.A.

Praca numer 000004
Autorzy: Maciej Drążkiewicz, Łukasz Dmowski, Politechnika
Warszawska, Wydział Architektury, I rok

Praca numer 298411
Autor: Klaudia Kalicińska, Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka, IV rok

Opis autorski:
Billboardy są elementem charakterystycznym dla
wszystkich wielkich miast. Warto skorzystać z konstrukcji
wielkoformatowych reklam nadając im nową funkcję.
Piknikowanie w billboardzie pozwala wtopić się w tkankę
miejską, stać się niewidoczną dla przechodnia częścią
panoramy. Co więcej billboard jest świetnym punktem
widokowym pozwalającym spojrzeć na miasto z innej,
niecodziennej perspektywy. Przy tym nie rezygnuje się
z podstawowej funkcji billboardu, jaką jest reklama
umieszczana z obu stron. Konstrukcja jest modyfikacją
typowego dwustronnego billboardu, zaadaptowanego jako
miejsce wypoczynkowe i obserwacyjne.

Opis autorski:
Kule Piknikowe zostały zaprojektowane w charakterze
mobilnej małej architektury tymczasowej, do wypożyczania
na konkretnym terenie. W projekcie przykładem takiego
miejsca jest Wyspa Słodowa we Wrocławiu, gdzie brakuje
miejsc do siedzenia i stawiania posiłków. (...) Jedna kula
umożliwia urządzenie kompletnego pikniku. W jej skład
wchodzą: 1 stolik „z półkami” i 6 wielofunkcyjnych siedzisk,
które mogą służyć jako częściowa osłona od słońca i wiatru,
a także, po rozłączeniu, jako bujane leżaki. (...) Ażurowa
konstrukcja ma minimalną styczność z trawą, dzięki czemu
nie narusza jej struktury w odróżnieniu od standardowego
koca piknikowego. Kule niemal w całości zostały wykonane
z (...) płyt MFP firmy Pfleiderer. Zastosowanie tego
materiału jest kluczowe dla produktu, ze względu na łatwość
modelowania płyt oraz ich trwałość i odporność na wilgoć.

Opinia jury:
Autorzy projektu BILLBOARD proponują spojrzeć
na miasto z nowej, niecodziennej perspektywy. W tym
celu wykorzystują istniejące konstrukcje wielkoformatowych
reklam. Praca została wyróżniona za odkrywcze i niebanalne
potraktowanie przestrzeni zarezerwowanej zazwyczaj
pod działania stricte komercyjne. Z jednej strony autorzy
dostrzegli duży potencjał miejsc, które często z racji
atrakcyjnej lokalizacji mogą być świetnymi punktami
widokowymi, z drugiej dają szarym mieszkańcom miasta
szansę na „wejście” w świat znany z reklamy.

Nagroda specjalna – pozaregulaminowa
Praca numer 157116
Autorzy: Katarzyna Brońska, Politechnika Krakowska,
Wydział Architektury, V rok, Agnieszka Fujak, Akademia
Sztuk Pięknych, Wydział Form Przemysłowych, V rok
Opis autorski:
Główną ideą naszego projektu było stworzenie przedmiotu,
który będzie pretekstem do spontanicznego piknikowania
i poprzez swoją wielofunkcyjność uniknie miana „produktu
jednej roli”. (...) Naszą propozycją jest indywidualny
skrawek [sTrawek] zieleni, w postaci uniwersalnej torby.
Pomieści ona wszystkie niezbędne do piknikowania
elementy, a po rozłożeniu stanie się wygodną matą do
siedzenia/leżenia. (...) Zaletą sTrawka jest możliwość
swobodnego łączenia dowolnej ilości elementów za pomocą
nap i tworzenia wspólnych miejskich łąk. Torba uszyta
jest z dwóch podstawowych materiałów: zewnętrznego,
wodoodpornego oraz wewnętrznego, imitującego naturalną
trawę. Wierzchni materiał pozwala na rozłożenie sTrawka
nawet na nawierzchniach mokrych, a grubość obu warstw
stanowi bardzo dobrą izolacje (...).

Uzasadnienie przyznania nagrody:
Duże zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu sprawiło,
że mieliśmy szansę wybierać zwycięski projekt spośród
prac o bardzo wysokim poziomie wykonania i nowatorskim
spojrzeniu na produkty naszej firmy. (...) projekt Kuli
piknikowej (...) wyróżnia się bardzo oryginalnym pomysłem –
zwykłe obiekty użytku codziennego, takie jak stolik i siedzisko,
w zwycięskim projekcie nabrały nowego znaczenia, stając się
idealnym połączeniem cech funkcjonalnych i estetycznych.
(...) okazał się [on] dla nas tak bardzo inspirujący,
że planujemy go zrealizować (...).

Nagroda internautów
Praca numer 124200
Autorzy: Łukasz Hajduk, Krzysztof Grześków, Politechnika
Wrocławska, Wydział Architektury, IV rok
Opis autorski:
Założeniem była mobilność, możliwość użytkowania również
na nieprzyjaznym podłożu (tereny poprzemysłowe), oraz
ciekawa forma.
Proponowana forma piknikowa wykonana jest
z pojedynczego, powyginanego odcinka drutu.
Jej mobilność uzyskaliśmy stosując materiał z pamięcią
kształtu (drut niklowo-tytanowy), którego cechą jest to,
że po odkształceniu wraca do pierwotnej postaci. Dzięki
temu zwinięta forma piknikowa po wyjęciu z pokrowca
samoistnie rozwija się wracając do zaprogramowanego
kształtu (siedziska). Po pikniku możemy ją z powrotem
zwinąć i zapakować.

Opinia jury:
Projekt znalazł się w gronie ścisłych finalistów, jednak został
zdyskwalifikowany z powodu niedotrzymania warunków
konkursu (brak jednej z dwóch wymaganych regulaminem
plansz). Praca zakłada wyposażenie mieszkańców miasta
w indywidualny skrawek zieleni, w formie wielofunkcyjnej
torby. Propozycja autorek idealnie odpowiada założeniom
konkursu: jest prosta, ergonomiczna i współczesna
w stylistyce. Praktyczna torba, mieszcząca piknikową
aprowizację, po rozłożeniu staje się po prostu fragmentem
trawnika. Szczególną uwagę jury zwrócił starannie
wykonany prototyp – wszyscy członkowie jury ocenili,
że jest to przedmiot ich pożądania, a członkowie redakcji
„Architektury” chcieliby mieć tę torbę w swoim użytkowaniu.
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