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Mood for Wood to ekscytujące warsztaty projektowe dla studentów kierunków projektowych z
Polski, Czech, Węgier i Słowacji. 45 studentów w terminie od 4 do 12 sierpnia swoimi projektami
postara się zmienić pięć związanych z wodą lokalizacji w Poznaniu.
Mood for Wood to międzynarodowe warsztaty dla studentów kierunków projektowych z Polski,
Czech, Węgier i Słowacji . W warsztatach weźmie udział 45 studentów, którzy pod okiem młodych
architektów i projektantów w 5 grupach zaprojektują i wykonają meble/ przestrzenie do wypoczynku
dla pięciu wybranych lokalizacji związanych z wodą w Poznaniu .
Wybrane do projektu lokalizacje mają różne uwarunkowania przestrzenne, innych odbiorców, pełnią
różne funkcje. Chcemy pokazać, że woda w Poznaniu to nie tylko Warta. Jedną z lokalizacji
zaproszonych do tej edycji będzie Brama Poznania – Muzeum Ichot położone nad Cybiną, Jezioro
Rusałka- które od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie nawet zimą, czy kultowa pływalnia miejska
Chwiałka – na której tysiące poznaniaków uczyło się pływać . Jak podczas poprzednich edycji
warsztatów uczestnicy spotkają się z użytkownikami lokalizacji, którzy będą mieli aktywny wpływ na
kształt projektów (partycypacja), które powstaną po wysłuchaniu ich potrzeb i marzeń co do tej
przestrzeni publicznej.
Warsztaty Mood for Wood wyróżniają się na tle innych warsztatów studenckich realizacją projektów
warsztatowych, które będą miały rzeczywisty wpływ na życie i rozwój społeczności lokalnych.

TUTORZY
STUDIO NO (PL)
Duet architektów skupionych na projektach średniej i małej skali. Działają na styku architektury i
designu nie dla idei a dla celu jakim jest naprawa tkanki miejskiej, która ma służyć mieszkańcom.
Zachęcają do interakcji z nią, wydobywają jej potencjał. Mówią o sobie, że tworzą miejsca, projektują
na chwilę lub na dłużej; bawią się w pracy robiąc poważne rzeczy; starają się rozwiązywać problemy a
nie stawiać pomniki.
Stworzyli, między innymi, miejsce spotkań w plenerze Archi-box 2015 “Baza”; trybunę miejską
“Poczekalnia”, serię projektów „Mikroinstalacje”; strefę festiwalową dla BRAVE Festiwal 2015.
www.studiono.pl
HELLO WOOD (HU)
Hello Wood (HU) to międzynarodowy program architektoniczny oraz studio projektowe z siedzibą w
Budapeszcie. Wszystkie projekty powstałe w pracowni wyróżniają się dwiema podstawowymi
cechami: są budowane głównie z drewna oraz zaangażowane społecznie. Hello Wood łączy sztukę,
design i naukę; tworzy wspólnotę, rozwija młode talenty. Skupia nie tylko specjalistów z całego
świata , ale co niezwykle wartościowe, integruje lokalnych mieszkańców ze społecznością
projektantów.
Hello Wood rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku jako obóz artystyczny dla studentów
architektury oraz designu, a dziś, po prawie pięciu latach działalności stał się niezwykłym festiwalem

artystycznym, w którym co roku bierze udział 100 studentów z ponad 20 uniwersytetów i 30 krajów.
Hello Wood daje możliwość nauki poprzez bezpośrednie doświadczenie projektowe z materiałem.
Jest świetną okazją do tworzenia międzypokoleniowych więzi poza murami uczelni.
www.hellowood.eu
KOGAA (CZ)
Pracownia została założona w 2015 roku przez Alexandrę Georgescu, Tomáša Kozelský oraz Viktora
Odstrčilíka. To międzynarodowa kreatywna pracownia pracująca na styku architektury, urbanistyki,
projektowania wnętrz oraz projektowania produktu. Pracownia zajmuje się wszystkimi aspektami
powierzonych im projektów od stworzenia projektu do fazy realizacyjnej (produkcyjnej). Ambicją
KOGAA jest by każdy ich projekt przesuwał granicę w innowacyjny i nieoczekiwany sposób, by był
wynikiem twórczego wyważenia oczekiwań społecznych i możliwości technicznych. Projektanci
wierzą, że badania/ eksperymenty są cennym narzędziem projektowania. Dokładne analizy
programu, typologii, funkcji, przestrzeni oraz tła historycznego i społecznego jest niezbędne do
stworzenia unikalnych projektów.
www.kogaa.eu
Mikołaj Smoleński
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i w Finlandii na Uniwersytecie w Oulu
w ramach programu Modern Nordic Architecture oraz podyplomowo na Uniwersytecie Sztuki i
Designu w Helsinkach. Współtworzy zespół CH+architekci oraz prowadzi platformę SOFFT zajmująca
się zagadnieniami dotyczącymi projektowania ukierunkowanego na lokalne społeczności oraz
dedykowanego przestrzeniom publicznym.
Jest współautorem realizacji m.in. Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu oraz Regionalnego
Centrum Sportu w Kołobrzegu, realizowanego zespołu Szkolno-przedszkolnego na Stabłowicach we
Wrocławiu , planowanego Centrum Kultury i Aktywności lokalnej na Nowych Żernikach we
Wrocławiu, oraz realizacji plenerowych "Polegiwacz" i "MoKapp". Autor i współautor ok. dwudziestu
nagrodzonych i wyróżnionych projektów konkursowych.
www.sofft.pl
2021 architekti
Pracownia 2021 architekti została założona w 2012 roku w Bratysławie przez Petera Lényi, Ondreja
Marko i Mariana Lucký. Pracownia skupia się głównie na realizacji budynków publicznych oraz na
projektach w przestrzeni publicznej mających szerszy wymiar społeczny.
Oprócz pracy projektowej w bardzo zróżnicowanych skalach architekci z przyjemnością podejmują się
udziału w warsztatach i działaniach miejskich typu self-build. Na ich półkach w pracowni obok
segregatorów pełnych dokumentacji projektowej i literatury architektonicznej można znaleźć
wiertarki, szlifierki czy pojemniki pełne śrub.
www.2021.sk

REKRUTACJA
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.moodforwood.com w terminie od 11 maja do 10 czerwca. Warsztaty kierowane są do
studentów kierunków projektowych, którzy nie ukończyli 26 lat. Organizatorzy skontaktują się z
osobami zakwalifikowanymi na warsztaty mailowo do 15 czerwca .
Koszt:
85 euro (360 zł)
W cenę warsztatów wliczone jest :
- nocleg w terminie 04-12.08.2017 w Poznaniu
-wyżywienie (śniadanie, obiad)
-dojazd z/do Poznania ( studenci z Czech – wyjazd Brno lub Praga, studenci z Węgier – wyjazd
Budapeszt, studenci ze Słowacji- wyjazd z Bratysławy, studenci z Polski – zwrot kosztów podróży z
dowolnego miasta w Polsce , komunikacją publiczną, w klasie ekonomicznej, bilet studencki)
-transport publiczny w Poznaniu
-materiały do pracy w trakcie warsztatów
- szkolenie BHP
- zestaw gadżetów z logo Mood for Wood
STRONA INTERNETOWA
www.moodforwood.com
ORGANIZATORZY
SARP Poznań , Stowarzyszenie Kolektyw 1a
PARTNERZY
Fundusz Wyszehradzki, Miasto Poznań, School of Form, Hello Wood, Wielkopolska Okręgowa Izba
Architektów, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Centrum Kultury Zamek
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego oraz Miasta Poznań.
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