
  

 

 

"WSPÓŁCZESNE ATELIER" 

inspirowane modernizmem 
 

W dniach 24-27.08 2017 r. odbędzie się w Gdyni siódma edycja Weekendu Architektury. 

Wydarzenie, podobnie jak w ostatnich latach, będzie się składało z kilkunastu otwartych, bezpłatnych 

modułów, w których uczestniczyć będą mogli zarówno miłośnicy architektury, urbanistyki i „dizajnu”, 

jak również zainteresowani mieszkańcy oraz przebywający w mieście turyści. Jak zawsze przyświeca 

nam idea, by zapewnić uczestnikom jak najbliższy, namacalny kontakt z zagadnieniami związanymi 

z architekturą. 

 

Aranżacja wnętrz jest dziedziną nieodzownie związaną z architekturą miejską. Najlepiej ukazują to 

współczesne trendy – ludzie coraz bardziej chcą decydować o otoczeniu, w którym żyją, przez co w 

coraz większym stopniu przywiązują wagę do detali i funkcjonalności mieszkań. Projektowanie wnętrz 

staje się więc zarówno bardzo dużym wyzwaniem, jak i polem do popisu dla twórców takich, jak Wy. 

 

Z tą myślą zapraszamy Państwa do udziału w konkursie oraz przeglądzie projektów pt. 

„Współczesne Atelier”, będącym jednym z punktów programu VII Weekendu Architektury. Tym razem 

zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie mieszkania-atelier – miejsca do pracy oraz inspiracji 

twórczej, pełniącego jednocześnie funkcję mieszkalną. Mówiąc najprościej: pracowni, w której można 

zamieszkać. Niech każdy projekt opowiada historię jego właściciela – np. malarza, kolekcjonera sztuki, 

architekta. Tak jak zawsze, doceniać będziemy projekty nawiązujące do gdyńskości, w tym m.in. 

funkcjonalizmu, architektury międzywojnia. W tej edycji nie narzucamy konkretnego rzutu mieszkania 

– pozostawiamy całkowitą dowolność. Zakładamy, że wielkość atelier będzie nie mniejsza niż 60 i nie 

większa niż 100 m².  

 

Przegląd będzie polegał na prezentacji koncepcji – projektów nowoczesnych atelier do pracy oraz 

do życia w formie wybranych minimum 2 plansz – wizualizacji, plus dodatkowej planszy z opisem 

projektu oraz pracowni. W przypadku przedstawienia projektu na większej liczbie plansz, zwrócimy 

się do Państwa z prośbą o wytypowanie dwóch z nich do druku na wystawę, natomiast wszystkie one 

zostaną później udostępnione na stronie internetowej Weekendu Architektury. Plansze zostaną 

wydrukowane na koszt organizatora przeglądu. Informacje o przeglądzie trafią do mediów 



branżowych – drukowanych oraz internetowych. Partnerami konkursu są magazyn m.in. magazyn 

„M jak Mieszkanie” oraz portale „Bryła.pl” i „Urządzamy.pl”, którzy opublikują wybrane prace 

laureatów na swoich łamach. Jury konkursu przyzna nagrody finansowo-rzeczowe trzem najwyżej 

ocenionym projektom. Szczegóły na ich temat zostaną opublikowane w regulaminie, który ukaże się 

niebawem na stronie Organizatora. Wszystkie prace, które spełnią wymagania regulaminowe 

zostaną pokazane podczas wystawy, która będzie miała miejsce podczas Weekendu Architektury. 

 

Informacje techniczne: 

• Wielkość projektowanego salonu –  60-100 m² o dowolnym planie 

• Brak ograniczeń finansowych 

• Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja przystąpienia do projektu oraz wykonania projektu 

według zawartych poniżej wskazówek: 

o Projekty plansz zawierające rysunki, szkice lub renderingi komputerowe, powinny 

zostać przygotowane w pliku graficznym w formacie PDF, TIF, JPG lub cdr (ver. 13).  

o Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa (należy ją uzupełnić, przesłać skan na mail: 

w-a@arg.gdynia.pl oraz dołączyć oryginał do projektu) oraz layout do wykonania 

plansz są dostępne pod adresem arg.gdynia.pl/do_pobrania.html 

 

Państwa udział w tym wydarzeniu z pewnością wpłynie na jego atrakcyjność, jednocześnie 

przynosząc Państwu korzyści w postaci skutecznej reklamy. Dlatego też gorąco zachęcamy do przyjęcia 

naszego zaproszenia! Prosimy o zadeklarowanie chęci stworzenia projektu na naszą wystawę do 

dnia 31.07.2017 r. Ostateczny termin przesyłania prac to 18.08.2017 r. Gwarancją wzięcia udziału w 

wystawie jest złożenie deklaracji i przesłanie pracy. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o 

kontakt mailowy na adres w-a@arg.gdynia.pl 

 

„Współczesne Atelier” to nie jedyna propozycja, jaką polecamy tego lata miłośnikom architektury. 

Wieloletni – również tegoroczny – partner konkursów projektów organizowanych w ramach 

Weekendu Architektury, magazyn „M jak Mieszkanie”, organizuje konkurs pt. „Urządzamy wnętrze 

roku”. Jego celem będzie wyłonienie najlepszych wnętrz mieszkalnych zrealizowanych w Polsce oraz 

promocja najwybitniejszych myśli projektowych. Serdecznie zachęcamy Państwa do spróbowania 

swoich sił w tym wydarzeniu. Miło będzie zobaczyć akcenty gdyńskości wśród wyróżnionych 

projektów! 
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