
Sumienie detalu 

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu MTP

Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady IARP

Bohdan Lisowski, Prezes SARP

Bolesław Stelmach, Prezes Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

W jakich rolach myślenie i projektowanie w kategoriach detalu obecne jest dzisiaj w praktyce

architektonicznej? 

Co odpowiada za ten stan? 

Czy detal może być czymś więcej, niż zdobnictwem lub sposobem na pochwycenie uwagi? 

Czy myślenie w kategoriach detalu może sprzyjać trosce o środowisko i projektowaniu zgodnie

z kontekstem? 

Jakie są dobre przykłady projektowania z czułością na detal i jak sprawić, by było ich więcej?

Małgorzata Kuciewicz, Grupa Projektowa Centrala

Milena Trzcińska, BBGK Architekci

Borys Wrzeszcz, Wrzeszcz Architekci 

Adam Wierciński (TBC)

11.00 – 11.15 Powitanie uczestników 

11.15 – 11.30 Wprowadzenie w tematykę Forum – SUMIENIE DETALU - Jakub

Głaz

11.30 – 12.00 BUILDING GROWING THINKING 

Tim Ingold, prof. University of Aberdeen

Wykład o detalu jako perspektywie myślenia o współczesności. Jak możemy odróżnić architekturę

stworzoną przez ludzi od konstrukcji, które nie potrzebują do tego człowieka? Czy różnica polega

na tym, że projekty stworzone przez ludzi najpierw powstają w myślach zanim zostaną

zrealizowane w rzeczywistości? Czy myślenie odróżnia proces budowania od wzrostu? 

12.00 – 12.10 Prezentacja Partnera (Pozbruk) 

12.10 – 12.25 Przerwa kawowa

12.25– 13.50 Detal na nowo? Uważność w praktyce architektonicznej                 

i jej korzyści, dyskusja panelowa

Moderator: dr Maciej Frąckowiak, UAM w Poznaniu, School of Form

Uczestnicy dyskusji:
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Czy powstaną niestandardowe specjalizacje architektoniczne? 

W jaki sposób przekształca się ekosystem zależności branżowych w jakim działają architekci? 

Czy przyszłością jest projektowanie detali o znaczącym wpływie na jakość przestrzenną, takich

jak np. światło?

Tomasz Klimek, projektant, założyciel i prezes firmy QLAB Laboratory of Light

Zbigniew Maćków, Maćków Pracownia Projektowa

Joanna Grześkowiak, Prosto Architekci

Maciej Gierwalaniec, Prosto Architekci

13.50 – 14.00 Prezentacja Partnera (Klink International)

14.00 – 14.30 Przerwa na lunch

14.30 – 15.00 New challenges, possibilities and business models for architects

Lars Emil Kragh, Duńskie Stowarzyszenie Firm Architektonicznych

Wykład o architekturze w dobie nowych specjalizacji. Gdzie spędzasz czas? Która jego część jest

najcenniejsza? Jak wyceniasz/ obliczasz swoje honorarium i dlaczego? Dlaczego projekty/prace

architektoniczne bazują / opierają się na stawkach godzinowych?

15.00 – 16.30 Drobna zmiana czy wielka różnica? W stronę niestandardowych

ról architekta. Dyskusja panelowa

Odpowiedzią może być kwestionujące dotychczasowe przyzwyczajenia podejście do roli     

i skali działania architekta.

Moderatorka: Bogna Świątkowska, dziennikarka, promotorka kultury, założycielka Fundacji
„Bęc Zmiana”

Uczestnicy dyskusji:

16.30  Zakończenie Forum

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie
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