Nagrody Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie
rozdane
2015-10-16
Międzynarodowe Biennale Architektury 2015 w Krakowie zakończone. Naczelnym hasłem
Biennale był „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”. Kulminacyjnym punktem imprezy było
wręczenie nagród w trzech kategoriach: projektów zrealizowanych, koncepcyjnych oraz
prezentacji teoretycznych. Jury przyznało także nagrodę Grand Prix Biennale, którą
otrzymały Serena Barone oraz Marina Ciampi za "Decumano Maximus – Archeologia,
architektura i starożytne miasto”.

W tym roku prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach. Pierwszą z nich
były projekty zrealizowane lub przeznaczone do realizacji, które wpisują się w
tematykę tematu tegorocznego Biennale – „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.
Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymali architekci Közti Zrt – Tima Studio za
"Kossuth tér reconstruction Budapest (Przebudowa Placu Kossutha w Budapeszcie)".
Drugie miejsce zajął Robert Skitek – RS+ Robert Skitek za "Zagospodarowanie
wschodniego nabrzeża Jeziora Paprocańskiego w Tychach". Trzecie wyróżnienie
powędrowało w ręce Michała Dąbka i Jana Kuki za "Pomnik Henryka Sławika i Józefa
Antalla Seniora w Katowicach".
Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015 oraz pierwszą
nagrodę w konkursie projektów koncepcyjnych otrzymały Serena Barone i Martina
Ciampi za "Decumano Maximus". Drugie miejsce przypadło Kacprowi Ludwiczakowi
za "Koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury
Zodiak". Trzecia nagroda przyznana została Zvi Heckerowi za "Memorial Park of
former Concentration Camp Płaszów, Kraków (Park Pamięci byłego Obozu
Koncentracyjnego w Płaszowie)".
Jury przyznało także nagrody w kategorii prezentacji teoretycznych – manifestów –
dotyczących problematyki przestrzeni miejskiej oraz jej użyteczności i przyjazności
mieszkańcom. Główną nagrodę otrzymali Przemysław Chimczak i Tomasz Bojęć
(BLOKBLOG) za prezentację "Miasta przyjazne starzeniu. Połączenie analiz
przestrzennych”. Arkadiusz Pacholski otrzymał drugą nagrodę konkursu za "Dotyk,
wzrok i słuch – najlepszymi projektantami nowoczesnego chodnika". Trzecie miejsce
otrzymała Małgorzata Burkot za "Szlachetne ożywianie – rewitalizacja
vs. gentryfikacja".
W jury konkursów zasiadali światowej sławy architekci i urbaniści. W jego skład
wchodzili: Romuald Loegler (kurator Biennale i przewodniczący jury), Marta Anna
Urbańska, Piotr Lewicki, Peter Butenschon, Giovanni Multari i Claudio Nardi.
Międzynarodowe Biennale Architektury 2015 odbyło się w dniach 15-16 października
w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Tematem tegorocznej edycji był „Ludzki
wymiar miejskich przestrzeni”, czyli próba odpowiedzi na pytanie: jak tworzyć
przestrzenie publiczne i miasta bardziej funkcjonalnymi, bezpiecznymi i pięknymi.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Miasto
Kraków – Gospodarz MBA 2015.
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