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Komunikat Jury Stypendium PRAKTYKA
Jury Stypendium Praktyka, pracujące pod przewodnictwem arch. Jakuba
Wacławka, w składzie: Maciej Kuziemski, arch. Natalia Paszkowska, arch.
Jakub Wacławek, arch. Aleksandra Wasilkowska, arch. Maciej Zawadzki w
dniu 31 sierpnia 2015 oceniało trzy finałowe projekty, wybrane spośród
niemal czterdziestu zgłoszeń młodych architektów z całego świata.
Po długich obradach Jury zdecydowało, że Laureatami pierwszej edycji
Stypendium Praktyka zostaną Brygida Zawadzka oraz Duong Vu Hong,
autorzy projektu Hydrofun.
Jury przyznało również dwa wyróżnienia ex aequo dla Karoliny Częczek i
Małgorzaty Dembowskiej.
Laureatom oraz Finalistom gratulujemy!

Laureaci Stypendium
Laureatami Stypendium zostają autorzy projektu Hydrofun za podjęcie
tematu humanizacji "niechcianego" dziedzictwa blokowisk i pomysł
wykorzystania potencjału niewielkich, ale licznych i rozproszonych obiektów
nieczynnych hydroforni. Autorzy koncepcji proponują twórcze wykorzystanie
systemu pustostanów przestrzennych, zapraszając do współudziału
mieszkańców, a także tworząc różnorodny katalog scenariuszy zmian takich
jak lokalne mikro domy kultury, ogrody, place zabaw i inne przestrzenie
integrujące mieszkańców. Projekt jest interesujący nie tylko ze względu na
uniwersalną koncepcję architektonicznego recyclingu, ale także za
prospołeczną ideę rozproszenia kultury i budowania lokalnych centrów na
peryferiach miasta. Uwagę jury zwróciła też kompletna metodologia i szeroki
arsenał środków służących realizacji autorskiej idei.
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Wyróżnienie (ex aequo)
Rewitalizacja ul. Okrzei została wyróżniona za ciekawą ideę przekształcenia
ulicy będącej miejscem styku dwóch różnych pod względem społecznym i
przestrzennym fragmentów Pragi Północ. Wobec szykujących się zmian
bezpośrednim sąsiedztwie ul. Okrzei (Port Praski) projekt ma szansę stać się
modelowym przykładem rozwiązywania społecznych i przestrzennych
problemów dzielnicy niesłusznie dotąd pomijanej.
Wyróżnienie (ex aequo)
Projekt modernizacji Basenów Skry został wyróżniony ze względu na ciekawe
podjęcie kwestii obecności wody i roli jaką odgrywa w miejskim krajobrazie i
poszczególnych kulturach. Jury zwróciło uwagę na interesującą analizę
miejsca i historii klubu. W przekonujący sposób przedstawiono
koncepcję zagospodarowania zaniedbanego terenu zlokalizowanego w
ścisłym centrum miasta i jego potencjału kulturo- i socjo-twórczego.
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