
RozstRzygnięcie konkuRsu
„PRojektowanie tożsamości/tożsamość PRojektowania”



konkurs Projektowanie tożsamości/tożsamość projek-
towania został rozstrzygnięty 11 stycznia 2013 roku, na 
podstawie werdyktu jury z dnia 21 grudnia 2012 roku. na 
konkurs wpłynęło w terminie 115 prac z 10 krajów.
jury konkursu obradowało w składzie: jacek Frohlich, 
konrad kucza-kuczyński, Boris kudlička, marcin mostafa, 
natalia Paszkowska, jerzy Porębski, tomasz Rygalik.

1. Kategoria „Architektura”
nadesłane na konkurs prace odznaczały się wysokim po-
ziomem. szereg projektów wzbudziło zainteresowanie i 
uznanie jury. jednak po analizie wszystkich prac i dysku-
sji, jury zdecydowało nie uhonorować żadnego projektu 
pierwszą nagrodą. Przyznano dwie drugie nagrody oraz  
wyróżnienie. Laureaci drugiego miejsca zostaną zapro-
szeni przez organizatorów konkursu do dalszych prac 
projektowych. Finalnie zostanie wyłoniony spośród nich 
zwycięzca.

w kategorii architektura jury przyznało następujące na-
grody:

I nagroda – nie przyznano

II nagroda, równorzędna  w wysokości 3.000 EUR - 
kod pracy: ATKZ001

II nagroda, równorzędna w wysokości 3.000 EUR - 
kod pracy: B7R1A2K

wyróżnienie w wysokości 1.000 EUR – kod pracy: 
BOOM347

Laureaci drugich  nagród zostaną zaproszeni do ii-go eta-
pu konkursu, mającego na celu realizację zaleceń jury. 
spośród  dwóch projektów  zostanie wyłoniony ostatecz-
ny, który ma zostać wdrożony. 

2. Kategoria  „Design”
w związku z niewielką ilością nadesłanych prac (….)  oraz 
rozminięciem się z oczekiwaniami organizatora, jury pod-
jęło decyzję o nieprzyznawaniu nagród w kategorii „De-
sign”.

3. Uzasadnienie werdyktu –  opinie o pracach na-
grodzonych - Kategoria „Architektura”

II nagroda, równorzędna - kod pracy: ATKZ001
zaproponowana koncepcja pawilonu cechuje się wysoką 
jakością estetyczną i ideową. oparta jest na mocnym ar-
chitektonicznym znaku, dzięki czemu, operując lapidarny-
mi środkami staje się sugestywna. autor dobrze odczytał 

relacje pomiędzy nową formą a tożsamością teatru wiel-
kiego – opery narodowej, będące jednym z prioryteto-
wych założeń konkursu, transponując je na formę obiektu.
nagrodę przyznano za nawiązanie do tożsamości i języka 
formalnego teatru w nieoczywisty sposób, stworzenie iko-
ny oraz operowanie lapidarnym językiem architektonicz-
nym, który można odczytywać na wielu poziomach, a który 
pozostaje zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców.
Bryła odnosząca się do teatralnej kurtyny budzi zaintereso-
wanie. Pawilon zdaje się być tajemniczą strukturą, mocno 
wkraczającą w przestrzeń miejską. Poprzez zredukowanie 
środków ekspresji zwarta i ciemna bryła pawilonu zacho-
wuje równowagę, nie będąc zbyt ekspansywną. Potencjał 
projektu w dużej mierze tkwi w metaforycznym myśleniu o 
architekturze i pozostawieniu tajemnicy i niedopowiedze-
nia. taka taktyka projektowa pozwoliła ukształtować formę 
bliską teatralnej estetyce, lecz stonowaną i nieprzesadzo-
ną. Projekt wpisuje się w założenia konkursu, mówiące o 
potrzebie budowania dialogu pomiędzy strukturą teatru 
wielkiego – opery narodowej a nowoczesnym myśleniem 
o czasowej  strukturze ekspozycyjnej lokowanej w 
zmiennych przestrzeniach miejskich.
Pawilon odnosi się do ideowej struktury instytucji, szuka-
jąc
 dialogu w ponadczasowych rozwiązaniach, by w innowa-
cyjny sposób łączyć tożsamość miejsca z nowoczesny-
mi środkami formalnymi i technologicznymi.
Prostota i klarowność zastosowanych elementów dosko-
nale odnosi się do założeń i oczekiwań organizatorów. 
Przy uwzględnieniu założeń technicznych, funkcjonalnych 
i konstrukcyjnych pawilon ma szansę stać się kompletną 
i doskonale spełniającą przeznaczoną rolę przestrzenią, 
tworząc przy tym niecodzienny i intrygujący obiekt archi-
tektoniczny.
zaproponowany projekt jest potwierdzeniem wyczucia za-
łożeń i celów, jakie stawia przed sobą operaLab.

II nagroda, równorzędna  - kod pracy: B7R1A2K
zaproponowany projekt pawilonu w eleganckiej formie 
prezentuje dialog z elementami tożsamości teatru. owe 
działanie, nie będące zbyt oczywistym odwołaniem, po-
zostaje łatwe do odkodowania. Dzięki temu spełnia się 
postulowany w warunkach konkursu ważny aspekt - bu-
dowania relacji z instytucją poprzez czerpanie z jej słow-
nika. Projekt pawilonu może być rodzajem zewnętrznej 
przestrzeni operaLab, tworzącej własną, zaakcentowaną 
formę odwołującą się do tożsamości teatru.
interesująca wydaje się formalna elegancja projektu, falu-
jące ściany wykonane z aluminiowych profili, które nadają 
zwartej bryle dynamiki, przywołując skojarzenia z kurtyną. 
Dużym atutem projektu jest łamanie konwencji poprzez 
kontrastowe zestawienie sztywnych materiałów do uzy-
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skania efektu delikatności i zwiewności. zastosowanie 
pionowych profili-rur, tworzących elewację pawilonu wpro-
wadza do projektu rytm, który może przywoływać uprosz-
czone i zmultiplikowane kolumny z fasady teatru wielkie-
go – opery narodowej. Projekt jest aktualną interpretacją 
eleganckiej formy pawilonu, której uniwersalny charakter 
pozwoli na łatwą akomodację w różnych przestrzeniach 
miejskich. nieinwazyjna - jednak poprzez zastosowanie 
charakterystycznych zabiegów formalnych - charaktery-
styczna forma pawilonu, pozwoli na realizację szeregu ak-
tywności, tworząc dla nich odpowiednie, nieabsorbujące 
tło.

Wyróżnienie - kod pracy: BOOM347
jury przyznało wyróżnienie za niekonwencjonalne podej-
ście do zadanego tematu. ekspresyjna forma pawilonu, 
mieniąca się feerią barw jest interesującym konceptem 
wyróżniającym projekt spośród pozostałych. addytywna 
koncepcja struktury pawilonu widoczna w jego tektonice 
pozwala na stworzenie bardzo charakterystycznej struktu-
ry, będącej postmodernistyczną redakcją założeń konkur-
sowych oraz interesującym i wyszukanym odniesieniem 
do tożsamości teatru jako instytucji. Przemyślana gra z 
konwencjami oraz odniesieniami do świata sztuk perfor-
matywnych stanowi duży atut projektu.
Pawilon można czytać jako mobilną scenografię i rekwi-
zytornię, która czasowo lokowana jest w przestrzeni miej-
skiej, pozwala w innowacyjny sposób realizować rozmaite 
aktywności artystyczne. ciekawym zabiegiem  projek-
towym jest skontrastowanie ekspresyjnej nowoczesnej 
formy z tradycyjną metodą wykonania i prostotą zastoso-
wanych materiałów. jury zwróciło także uwagę na sposób 
prezentacji projektu. jako jedyny przedstawiony został w 
formie kolorowanego szkicu, co stanowi ciekawą alterna-
tywę wobec cyfrowych hiperrealistycznych renderingów.

4. Po wyborze prac nagrodzonych i wyróżnienia, dokona-
no otwarcia kopert.

ii nagroda równorzędna 
(kod: atkz001) – Karol Żurawski (Polska)

ii nagroda równorzędna 
(kod: B7R1a2k) – Rafał Oleksik, Agnieszka Wyrwas, 
Krzysztof Stępień (Polska)

wyróżnienie 
(kod: Boom347) – Gonzalo del Val, Diego da las He-
ras (Hiszpania)   

5. Wnioski i zalecenia pokonkursowe
konkurs za sprawą dużej ilości prac w kategorii „architek-

tura” i wysoką jakość wielu z nich, potwierdził celowość i 
możliwość realizacji zamierzenia oraz dał bogaty materiał 
do dalszych prac projektowych. Decyzja jury o przyzna-
niu drugich nagrodód równorzędnych i organizacji ii etapu 
konkursu, pozwoli na jednoznaczny i finalnywybór pracy 
do realizacji.

Zalecenia do pracy Karola Żurawskiego:
1. analiza proporcji, szczególnie wysokości
2. sprecyzowanie elementów materiałowych i materiałów 
wykończenia, w tym  posadzki
3. Rozwiązanie kwestii posadowienia i zakotwiczenia pa-
wilonu
4. Rozwiązanie konstrukcyjne pawilonu, montażu i de-
montażu
5. zaproponowanie systemu modułowego (transport)

Zalecenia do pracy zespołu Rafał Oleksik, Agniesz-
ka Wyrwas, Krzysztof Stępień:
1. analiza proporcji – ew. zwiększenie wysokości pawilonu
2. Doprecyzowanie projektu systemu pozwalającego na 
szybki i elastyczny montaż /demontaż  fasady oraz dookre-
ślenie kosztów realizacji.

Biuro konkursu
operaLab
teatr wielki – opera narodowa
Plac teatralny 1 00-950 warszawa
lab@operalab.pl
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