
Program konferencji:  

Produkcja, miasto i jego kultura 

środa 12 października
• spotkanie z uczestnikami projektu Future Architecture 

Platform 

czwartek 13 października 

12.00-17.00
• oficjalne otwarcie konferencji - przedstawienie projektu Future 

Architecture Platform
• wykłady/prezentacje:

Ana Jeinic (Zagrzeb) 
Ania Molenda (Rotterdam) 
Cristina Ampatzidou (Rotterdam) 
Manuela Schirra (Triest) 

• przerwa
Miloš  Kosec (Lublana) 
Kuba Snopek (Wrocław) 
Przemysław Filar (Wrocław) 
Justyna Swat (Paryż) 

piątek 14 października
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• wykłady/prezentacje
Tomaz Pipan (Lublana) 
Krzysztof Nawratek (Plymouth) 
Andrzej Łoś (Wrocław, Urząd Miejski) 

• panel dyskusyjny z udziałem uczestników konferencji i 
publiczności  

prowadzenie – Krzysztof Nawratek (Plymouth)

Muzeum Architektury we 
Wrocławiu 

12-14 października 2016 
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Uczestnicy 
Tomaž Pipan – wykładowca i badacz, jego zainteresowania skupione są 
na znaczeniu technologii we współczesnym mieście i ich wpływie na jego 
ukształtowanie. Jego praca doktorska pod tytułem "Capacity of Industry for 
Civic Culture" jest pogłębionym studium modeli bazujących na rozwoju 
przemysłu. Jego działalność na polu partycypacyjnego projektowania 
urbanistycznego stanowi kontynuację badań teoretycznych. 

Miloš Kosec – jest praktykującym architektem, redaktorem i pisarzem. 
Jego książka „Ruin as an Architectural Object” opublikowana w 2013 roku 
została wyróżniona nagrodami imienia Plečnika i Prešerena. W swoich 
badaniach i zawodowej praktyce skupia się na historii architektury oraz 
politycznych i społecznych aspektach projektowania architektonicznego. 
Jest członkiem rad programowych redakcji Praznine Magazine i Outsider 
Magazine. 
Cristina Ampatzidou i Ania Molenda – wspólnie założyły i prowadzą 
Amateur Cities – agencję badawczą i internetową platformę służącą 
prezentacji alternatywnych strategii kształtowania miasta. Jej celem 
nadrzędnym jest komunikowanie teoretyków miasta z praktykami i 
stymulacja interdyscyplinarnej wymiany pomiędzy ekspertami z różnych 
dziedzin: architektury, urbanistyki, sztuki, nauki, ekonomii, technologii 
informacyjnych, mediów, socjologii i filozofii. 
Ana Jeinić – jest  doktorantką w Instytucie Teorii Architektury, Historii 
Sztuki i Studiów Kulturowych w Grazu, gdzie w latach 2010-2015 
pracowała na stanowisku asystentki. Także w Grazu studiowała 
architekturę i filozofią. Prowadziła zajęcia na IUAV w Wenecji i TU Delft. 
Jest współredaktorką i współautorką książki „Is There (Anti)Neoliberal 
Architecture?”. W swoich badaniach skupia się na relacjach pomiędzy 
wizjami architektury a politycznymi strategiami w czasach neoliberalizmu. 
Manuela Schirra – obroniła doktorat z architektury na IUAV w Wencji a 
także doktorat z filozofii, broniąc pracy na temat kwestii mieszkalnictwa we 
współczesnym społeczeństwie. Prowadziła badania megalopolis Tokio i 
Mumbaju. Obecnie kontynuuje badania nad różnymi formami 
zamieszkiwania oraz nad systemami miejskiego osadnictwa odpowiednimi 
dla nowych form życia i pracy.  
Krzysztof Nawratek  – architekt, urbanista, absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, doktor nauk technicznych. Wykłada architekturę w 
School of Architecture & Design w Plymouth.Wykładał geografię społeczną 
na uniwersytecie w Rydze. Autor alternatywnego planu zagospodarowania 
przestrzennego Rygi, prezentowanego na wystawie podczas 6. 
Europejskiego Biennale Miast i Planistów Miejskich w Kopenhadze w 2005 
roku. Od 2006 do 2008 roku mieszkał w Irlandii. Pracował tam jako główny 
urbanista w firmie Colin Buchanan w Dublinie, a następnie jako pracownik 
naukowy w Instytucie Analiz Przestrzennych i Regionalnych na 
Uniwersytecie w Maynooth. Obecnie wykładowca architektury na 
Uniwersytecie w Plymouth w Wielkiej Brytanii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_
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Kuba Snopek urbanista i badacz architektury. Ukończył Wydział 
Architektury na Politechnice Wrocławskiej i moskiewski Instytut „Strelka”, 
gdzie obecnie pracuje.  Zajmuje się projektami badawczymi w obszarach 
planowania miast, mieszkalnictwa i architektury XX wieku. Swoją karierę 
badawczą rozpoczął w biurze Bjarke Ingels Group, w Moskwie pracował z 
Remem Koolhaasem, zajmując się zagadnieniami ochrony zabytków. 
Autor licznych tekstów o architekturze, pracuje jako kurator wystaw i 
wykładowca.  

Przemysław Filar - prezes, założyciel Towarzystwa Upiększania Miasta 
Wrocławia, administrator Forum Polskich Wieżowców. Organizator, wraz 
z Radą Miasta Wrocławia i Towarzystwem Urbanistów Polskich, debat 
o planowaniu przestrzennym, transporcie, pomnikach oraz aglomeracji, 
współorganizator Strategii Wrocław 2030. Jeden z założycieli 
Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu. Członek Kongresu Ruchów 
Miejskich. Redaktor raportów Instytutu Obywatelskiego: Miasto w działaniu 
oraz Nowy rozkład jazdy – jaki transport w polskich miastach  

Justyna Swat - architekt i designer, zaangażowana w liczne inicjatywy 
w domenie 'nowych ekonomii’ oraz produkcji cyfrowej i zdecentralizowanej. 
Jej praca jest poświęcona rozwojowi innowacyjnych systemów mających 
pozytywny wpływ na rozwój tkanki miejskiej i środowisko naturalne. Co-
fundatorka WikiHouse Francja oraz Fundacji WikiHouse. Co-fundatorka 
akceleratora innowacji POC21 oraz członek międzynarodowego kolektywu 
OuiShare. Od 2013 wykładowca w Wyższej Szkole Projektowania 
Przemysłowego ENSCI les Atelier w Paryżu. W 2015 roku założyła Studio 
A6b.  

Prof. Andrzej Łoś - historyk, samorządowiec, szef zespołu 
opracowującego nową strategię Wrocławia na lata 2020-2030, Pełnił 
funkcję przewodniczącego rady 
miejskiej Wrocławia (1994-1998), wicewojewody wrocławskiego w 1998, 
następnie wiceprezydenta Wrocławia ds. gospodarki przestrzennej (1999–
2000). Od 2002 jest radnym sejmiku dolnośląskiego. Po wyborach 
samorządowych w 2006 został wybrany na marszałka tego województwa. 
Jest absolwentem studiów dziennych na Wydziale Filozoficzno-
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia oraz 
filologia klasyczna. W 1985 uzyskał stopień doktora, w 1997 doktora 
habilitowanego. Od 2000 jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  
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Future Architecture Platform to pierwsza europejska platforma współpracy 
zrzeszająca muzea architektury oraz festiwale, wydawców, 
producentów i artystów, których działalność skupiona jest na badaniu i promocji 
współczesnej architektury. Celem platformy jest kreowanie wydarzeń, spotkań, 
konferencji naukowych i publikacji poświęconych najciekawszym zagadnieniom tej 
dziedzinie. 
Future Architectrure Platform tworzą: MAO | Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 
ORIS Kuća arhitekture/House of Architecture, Swiss Architecture Museum, HDA 
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Trienal de Arquitectura de Lisboa, 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, TAW (Tirana Architecture 
Weeks), Copenhagen Architecture Festival, dpr-barcelona, Prishtina Architecture 
Week, СANactions.

http://futurearchitectureplatform.org/

http://futurearchitectureplatform.org/

