
Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku 
lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. 
W tym celu każdy z nas powinien pracować nad 
udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie 
sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt 
tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem 
bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym 
możemy się stać najbardziej użyteczni...
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
Teraz jest czas, aby zrozumieć więcej, abyśmy mogli mniej 
się bać...- Maria Curie-Skłodowska

Nowa, eko-humanistyczna inicjatywa pokojowej, twórczej 
kooperacji mogłaby zjednoczyć świat…
Rzeczy do zrobienia to: rzeczy, które trzeba zrobić, które 
widzimy, że trzeba zrobić i które są prawie niemożliwymi do 
zrobienia… - Buckminster Fuller

Dobra architektura powinna być odzwierciedleniem samego 
życia, a to oznacza dogłębną znajomość problemów 
biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych.
- Walter Gropius

Jeżeli mamy osiągnąć bogatszy kulturowo świat demokracji, 
bogaty w różnorodne wartości, musimy kultywować całą 
gamę ludzkich możliwości i w ten sposób tkać tkankę 
społeczną, w której każdy ludzki talent znajdzie odpowiednie 
miejsce... - Margaret Mead



Spichlerz Gropiusa  – pilotażowy projekt 

Letniego Instytutu Twórczej (p)Artycypacji



Spichlerz Gropiusa  – pilotażowy projekt 
Letniego Instytutu Twórczej (p)Artycypacji

FUNDACJA WARSAW BAUHAUS
2022



Fundacja Warsaw Bauhaus, która formalnie funkcjonuje od jesieni 2014 roku jest platformą integrującą 
środowisko artystów, mieszkańców i organizacji kulturalnych. Prowadzą ją artyści i kuratorzy, którzy po 
doświadczeniu praktyki w metropoliach wybrali wioskę Jankowo Pomorskie jako miejsce działalności 
artystycznej i kulturotwórczej. 



Celem naszych działań jest praktyka współpracy artystycznej w zróżnicowanym środowisku oraz próba łączenia odrębnych 
grup społecznych. Głównym celem Fundacji jest organizowanie projektów związanych z kontekstem miejsca, w którym działa.



Warsaw Bauhaus jest interdyscyplinarnym, nieustannie żywym i zmieniającym się organizmem działającym na wielu polach sztuki. 
Nasza fundacja tworzy i angażuje się w wydarzenia ze styku sztuk wizualnych, architektury, konserwacji zabytków, designu, 
performansu, tańca i teatru. Działamy w sposób kolektywny i społeczny. Jako zespół artystów, animatorów kultury i kuratorów stwarzamy 
sytuacje, których rdzeń osadzony jest w kontekście społecznym i historycznym. Nasza praktyka opiera się na świadomej otwartości i 
transparentności działań. Podążając za ideami Waltera Gropiusa głęboko wierzymy, że obszary architektury, humanizmu i sztuki powinny 
odzwierciedlać życie jako takie, poprzez wprowadzenie do szerszego obiegu pogłębionej wiedzy o środowisku, społeczeństwie, 
technologii i zagadnieniach artystycznych.

Dlatego Fundacja Warsaw Bauhaus podjęła się nowego, bezprecedensowego wyzwania: zbudowania lokalnej oraz międzynarodowej 
społeczności zaangażowanej w odbudowę zabytkowego Spichlerza projektu Waltera Gropiusa, który chcemy uczynić miejscem 
międzynarodowych działań kulturalnych, edukacyjnych, ale i w duchu Bauhausu, prężnie działającego centrum lokalnego rzemiosła. 



W tym roku zorganizowaliśmy szereg działań integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci, 
m.in. ze Strefą Wolnosłowa z Warszawy oraz z Akademią Sztuki.



Instytut Twórczej pArtycypacji 
podczas Nocy Muzeów 
w Magazynie Solnym Drawska Pomorskiego



UTOPIA
Arden: Modrzejewska
GrAmerica: Maria Curie + Marie Meloney
Plan: Jefferson + Kosciuszko
Paraboleum: Maciej Nowicki
Theater Piece No1 + John Cage
Walter Gropius
Buckminster Fuller
Black Mountain College
Czym jest Instytut Twórczej (P)Artycypacji
Noc Muzeów-początek pomysłu LITP



Sesje w kooperacji z Magazynem Solnym  w Drawsku Pomorskim projekt w procesie FreeDomuś/  czytania i warsztaty 
parateatralne z pamietników i listów:Maria Curie-Skłodowska, Katarzyna Kobro, Helena Modrzejewska, Maciej Nowicki, Thomas 
Jefferson, Tadeusz Kościuszko.
Wykłady abstrakcyjne / instalacje architektoniczne / akcje fotograficzne / improwizacje performatywne do kamery przy Spichlerzu 
Gropiusa.





THEATER PEACE No1

Kolektyw Warsaw Bauhaus organizm kultywujący postępowe  alternatywy dla Art 
World, obejmujące sztukę, performance, architekturę, muzykę, teatr, 

psychoreogeografię, patafizykę, ekologię, żywą naukę, technologię slow fluxus, etc ~ 
Less Ego More Eco ~ zaprosił na 

Theater Peace No1 / The Event 08/07/22 / Summer Institute Lab Cooperative: 
FreeDomus Series

Otwarte wspólnotowe współtworzenie - wokół wspomnienia "Pierwszego 
Happeningu" z Sierpnia 1952 roku, który odbył sie w Black Mountain College w 
Północnej Karolinie w USA.
1. Krótkie wprowadzenie o potrzebie tworzeniu domu, schronienia, warunków 
przetrwania i siedliska.
2. Tymczasowe przygotowanie i oznaczenie terenu do działań interdyscyplinarnych 
przy Spichlerzu Gropiusa (według diagramu Theater Peace No1 / The Event / Black 
Mountain College / Sierpień 1952)
3. Wspólne działanie z mieszkańcami Jankowa / Planowanie Festiwalu Grzybów /w 
tym: Rozmowy Integracyjne / Rysowanie
4. Rozmowy w "otwartym kole" o tym co ważne.
5. Rozmowy-Grainstorming o tworzeniu Useum Utopii i Architektury / przeszłość-
teraźniejszość-przyszłość
6. Rozmowy o działaniach artycypacji (Co Video / GrAmerica / Kościuszko-Jefferson)

Jeśli mamy osiągnąć bogatszą kulturę, bogatą w kontrastujące wartości, musimy 
uznać całą gamę ludzkich możliwości i w ten sposób utkać mniej arbitralną tkankę 
społeczną, w której każdy różnorodny dar człowieka znajdzie odpowiednie miejsce. - 
Margaret Mead

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Teraz nadszedł czas, 
by zrozumieć więcej, abyśmy mogli mniej się bać. – Maria Curie

Dobra architektura powinna być projekcją samego życia, a to oznacza intymną 
znajomość problemów biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych. - 
Walter Gropius

Wszystkie sztuki, które uprawiamy, są praktykami. Wielką sztuką jest nasze życie. 
Miłość nie jest doktryną, Pokój nie jest umową międzynarodową. Miłość i pokój to 
istoty, które żyją w nas jako możliwości.- Mary Caroline Richards

Tworzymy nasze życie przez to, co kochamy...
Będąc Amerykaninem, wyszkolonym do bycia sentymentalnym, walczyłem o 
dźwięki... kiedy nadeszła wojna, postanowiłem używać tylko cichych dźwięków... 
Wydawało mi się, że nie ma prawdy, nie ma dobra w niczym wielkim... - John Cage

A czego więcej mogłabym wymagać jako artystka niż tego, by wasze najcenniejsze 
wizje, jakkolwiek rzadkie, przybierały czasem formy moich obrazów... - Maya Deren



Walter Gropius i Adolf Meyer
W 1910 Gropius otworzył własne biuro projektowe. Jednym z jego współpracowników był Adolf 
Meyer. Wraz z nim zajmował się przebudową i rozbudową fabryki Fagus w Alfeld. Budynek jest 
uważany za kamień milowy architektury modernistycznej. Gropius projektował w tym czasie 
także wnętrza, wzory tapet, meble, a nawet karoserie samochodowe i lokomotywy. 

W 1914 Gropius i Meyer zaprezentowali modelowy budynek fabryczny wraz z biurowcem na 
potrzeby średnich przedsiębiorstw – tył budynku fabryki pokrywała szklana ściana, fasada z 
przodu była pozbawiona okien, pokryta płytami z wapienia modelowanymi na cegłę. 
Pod wpływem tego projektu książę Wilhelm Ernest II zaproponował Gropiusowi objęcie 
kierownictwa Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosła. Plany pokrzyżował wybuch I wojny światowej. 
W czasie I wojny Gropius służył na froncie zachodnim. W 1918 przyłączył się do 
Novembergruppe, która łącząc idea współpracy artysty i robotnika, miała doprowadzić do 
zrozumienia sztuki nowoczesnej przez masy. 
Ponadto w latach 1918-1919 działał w stowarzyszeniu ekspresjonistów Gläserne Kette oraz 
przewodniczył komunistycznej Radzie pracowniczej sztuki.

Walter Gropius - twórca Bauhausu
Po wojnie, w 1919 roku Wilhelm Ernest II ponownie składa Gropiusowi propozycje kierowania 
szkoła w Weimarze. Gropius zakłada więc Bauhaus - szkołę rzemiosła, sztuki użytkowej i 
architektury. 5
Bauhaus połączył Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych (niem. Kunsthochschule) ze Szkołą 
Rzemiosła Artystycznego (niem. Kunstgewerbeschule). Walter Gropius zostaje jej pierwszym 
dyrektorem.
Zebrał wielu wybitnych twórców tego czasu, reprezentujących wiele różnych dziedzin i stylów, np. Wassily 

Walter Gropius w Polsce 
We wsi Jankowo na Pomorzu, niedaleko Drawska 
Pomorskiego, stoi spichlerz zaprojektowany przez Waltera 
Gropiusa. Budowla powstała 1906 roku i przetrwała w stanie 
niezmienionym.

Na Pomorzu znajduje się jeszcze kilka obiektów według 
projektu Gropiusa, m.in. willa w Drawsku Pomorskim, znana 
jako Villa Metzler, i budynek fabryki słodu dla rodziny Kleffel w 
Gudowie. Jednym z ostatnich pomorskich projektów Waltera 
Gropiusa i współpracującego z nim Adolfa Meyera był istniejący 
do dziś spichlerz zbożowy w Mirosławcu (dziś skład 
przemysłowo-budowlany).

Pan Am Building (MetLife Building) w Nowym Jorku
Główne biuro firmy Pan American, dzisiaj znane jako MetLife 
Building, powstało w Nowym Jorku w latach 1958–1963. 
Budynek ma 246,6 metrów wysokości (58 kondygnacji). 
Został zaprojektowany przez Emery Roth & Sons przy 
pomocy Waltera Gropiusa i Pietro Belluschiego. Jest obecnie 
dwunastym co do wysokości budynkiem w mieście. Pan Am 
Building można zobaczyć w wielu filmach i serialach, m.in. w 
serialu “Seks w wielkim mieście”, filmach “Charlie i fabryka 
czekolady” czy “Godzilla”. 

Ważniejsze prace: 

Fabryka Fagus w Alfeld
To wspólne dzieło Waltera Gropiusa i Adolfa Meyera. 
Kompleks fabryki kopyt szewskich Fagus-Werk w Alfeld 
składa się z dziesięciu zabudowań (m.in. hale produkcyjne, 
maszynownie i biurowce). Zabudowania zostały wzniesione 
w latach 1911–1914. Sześcienny budynek biurowy o 
przezroczystej fasadzie ze stali i szkła oraz szklanym 
narożniku pozbawionym filara, jest uważany za prekursora 
niemieckiego modernizmu. Fabryka w 2011 roku została 
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zespół mieszkaniowy Siemensstadt w Berlinie
Osiedle powstało w Charlottenburgu (dziś Berlin) wokół 
Goebelplatz w latach 1929-1930 w bliskim sąsiedztwie 
zakładów Siemensa zatrudniających 60 tys. pracowników.  
Walter Gropius był jednym z sześciu architektów 
modernistycznego osiedla, które stało się wzorem dla 
budownictwa mieszkalnego po II wojnie światowej. W 
większości pięciopiętrowe domy z fasadami z różowej cegły i 
nietypowymi balkonami ustawiono w równoległe rzędy z 
północy na południe.
W lipcu 2008 osiedle Siemensstadt zostało wpisane na listę 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Był jednym z najwybitniejszych architektów XX wieku. Walter 
Gropius, założyciel i współtwórca koncepcji Bauhausu, 
połączył artystów, rzemieślników i przemysłowców. Jego 
prace miały olbrzymi wpływ na całą nowoczesną architekturę.

Fot. autorstwa Louis Held
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Walter Gropius urodził się 18 maja 1883 w Berlinie. Pochodził z rodziny słynnych niemieckich księgarzy
i wydawców, ale poszedł w ślady stryjecznego dziadka Martina Gropiusa, znanego architekta. O własnej karierze 
architekta zdecydował już w szkole średniej. Jak później wyjaśniał, wybrał tę drogę „z powodu niechęci do 
przemysłowej brzydoty miast”. 

W latach 1903–1905 Gropius studiował architekturę w Monachium, a potem do 1907 w Charlottenburgu (dziś 
dzielnica Berlina), ale jej nigdy nie ukończył. W 1908 roku dzięki mecenatowi kolekcjonera sztuki Karla Ernsta 
Osthausa został asystentem Petera Behrensa, jednego z czołowych niemieckich architektów modernistycznych. 

W jego biurze poznał kilku najwybitniejszych światowych 
architektów, między innymi Le Corbusiera i Miesa van der 
Rohe.

U Behrensa Gropius współprojektował halę turbin AEG w 
berlińskiej dzielnicy Moabit. Na początku 1910 roku 
przedstawił swoja wizję domów mieszkalnych stawianych na 
skale przemysłową dzięki m.in. normalizacji elementów 
konstrukcyjnych

Gropius House w Lincoln
Dom własny w Lincoln powstał w 1938 roku. Położony pośród 
pól, lasów i gospodarstw łączy tradycyjne materiały 
budowlane (drewno, cegłę i kamień polny) z materiałami 
przemysłowymi, takimi jak pustak szklany, tynk akustyczny, 
spawan stali chromowane balustrady . Konstrukcja składa się 
z drewnianej ramy słupowo-belkowej, osłoniętej pomalowaną 
na biało pionową okładziną. We wnętrzu zastosowane 
tradycyjne deski, ale ułożone pionowo. Dom składa się z 
salonu połączonego z jadalnią, kuchni, gabinetu, szwalni, 
trzech sypialni i czterech łazienek. Dach Gropius House jest 
płaski, ale z lekkim pochyleniem do środka, aby woda mogła 
spływać do studni na posesji.

Graduate Center na Uniwersytecie Harvarda zostało 
zaprojektowane przez Gropiusa we współpracy z młodszymi 
architektami, którzy tworzyli The Architects' Collaborative. 
Zbudowany na 575 absolwentów, kompleks budynków składa 
się z budynku głównego, siedmiu akademików, jadalni i pokoi 
rekreacyjnych. Ideologicznie budynek wniósł kluczowe 
zasady Bauhausu do międzynarodowego otoczenia: po 
pierwsze, że nowoczesna architektura może przynieść 
korzyści edukacji, a po drugie, że wspólna praktyka 
architektoniczna była cenna. Było to odważne posunięcie dla 
Uniwersytetu Harvarda, ponieważ był to nie tylko pierwszy 
nowoczesny budynek na terenie kampusu, ale także pierwszy 
dla każdego dużego amerykańskiego uniwersytetu. Budynek 
może być postrzegany jako punkt zwrotny w akceptacji 
międzynarodowego modernizmu w Stanach Zjednoczonych, 
poparcie the Architects' Collaborative jako ich pierwszego 
dużego projektu i największy publiczny projekt Gropiusa od 
czasu emigracji do Stanów Zjednoczonych. 

Budynki Bauhausu w Dessau

Pierwsza siedziba Bauhausu w Weimarze z 1904 i 1911 r. to 
budynek secesyjny zaprojektowany przez Henry ego va5
n de Velde W 1923 roku powstała eksperymentalny dom 
Haus am Horn w Weimarze. Został rozbudowany w 1925 r., 
projektu Georga Muchego. 

Druga siedziba Bauhausu w Dessau z lat 1925–1926, 
powstała już według projektu Waltera Gropiusa. 
Awangardowy budynek składa się z pięciu skrzydeł o 
zróżnicowanych bryłach i elewacjach. 

Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Ludwig Mies van der Rohe czy Hannes Meyer. 
Uczelnia kształciła architektów, którzy łączyli zdolności artystów, rzemieślników i projektantów przemysłowych. 
Słuchacze pracowali nie tylko nad nowymi metodami projektowania, ale również nad przygotowaniem koncepcji 
do realizacji przez przemysł. 
W 1925 roku Bauhaus przenosi się w Weimaru do Dessau. W 1928 roku Gropius odchodzi ze szkoły. 
Wraz z Gropiusem szkołę opuścili Moholy-Nagy, Herbert Bayer i Marcel Breurer. Nowym dyrektorem został 
Hannes M5
ayer.

Walter Gropius w USA
Po przejęciu władzy przez nazistów został członkiem Reichskulturkammer (Izba Kultury Rzeszy), a w 1934 
wyjeżdża z Niemiec do Wielkiej Brytanii. W 1937 roku jedzie do USA, na Uniwersytet Haevarda. Rok później 
obejmuje na nim posadę dziekana wydziału architektury. Funkcje tę sprawuje do 1952 roku. 

W latach 1938–1941 prowadzi wspólną pracownię z Marcelem Breuerem, a w 1946 roku zakłada biuro TAC (The 
Architects' Collaborative- ang. Kolektyw Architektów). Umiera 5 lipca 1969 w Bostonie.

Wzdłuż głównej ulicy stanęły skrzydła warsztatów 
z trójkondygnacyjną ścianą kurtynową. Poprzecznie 
ustawione trójkondygnacyjne skrzydło Szkoły Rzemiosła 
Artystycznego i Technicznego ma elewacją pasową. 
Administracja zajęła kolejne skrzydło, które łączy ze szkołą 
korytarz biegnący nad poprzeczną ulicą na poziomie 
pierwszego i drugiego piętra. W tylnej części działki za 
skrzydłem warsztatów, umieszczono tzw. dom atelier z 
różnymi oknami i balkonami dla poszczególnych atelier, 
Pomiędzy skrzydłem warsztatowym a domem atelier 
znalazła się aulai stołówka. 

Budynki powstały w technologii mieszanej (szkielet żelbetowy, częściowo murowane ściany nośne) 
i wykończone tynkiem o gładkiej fakturze, malowanym na biało z jasnoszarymi akcentami (np. kondygnacja 
piwniczna).
 
Ściana kurtynową i okna są stalowe,z ramami malowanymi na szaro. Klatki schodowe mają elewację w formie 
pionowych przeszkleń. Uszkodzony w czasie II wojny światowej zespół budynków uczelni został w uproszczony 
sposób odbudowany. W 1976 roku przywrócono im formę zewnętrzną zbliżoną do pierwotnej.

Około dwa kilometry od szkoły w Dessau powstało osiedle dla mistrzów Bauhausu (Meisterhäuser), składające 
się z jednego domu jednorodzinnego i trzech dwurodzinnych. Dom jednorodzinny oraz połowa jednego z domów 
bliźniaczych nie przetrwały II wojny światowej.
Budynki w Weimarze oraz w Dessau-Roßlau zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Pierwsze prace 1931-1945
Słynny brytyjski badacz architektury Nikolaus Pevsner w swojej książce o historii architektury 
europejskiej Macieja Nowickiego przedstawił jako Rosjanina. A to dlatego, że Nowicki, 
pochodzący z polskiej rodziny o szlacheckich korzeniach urodził się... na Syberii. Nie spędził tam 
zresztą dużo czasu - wkrótce po narodzinach syna rodzina Nowickich wróciła do Polski, do 
Krakowa. Dziesięć lat później ojciec przyszłego architekta został konsulem II Rzeczpospolitej
w Chicago - wtedy po raz pierwszy spędził on kilka lat za oceanem. Ponownie zamieszkał w USA 
w 1945 r. i to tam powstał najważniejszy zaprojektowany przez niego budynek - hala widowi-
skowo-sportowa w Raleigh w Północnej Karolinie.
Zanim to jednak nastąpiło, Nowicki zajmował się grafiką. Wraz z poznaną w czasie studiów na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej Stanisławą Sandecką (która została jego żoną) 
jako studenci projektowali plakaty i ulotki. Jednym z najbardziej znanych jest ten anonsujący "Bal 
młodej architektury", powstały w roku 1934.
Pierwszą realizacją młodego architekta był zbudowany w 1931 r. dom dla rodziców. Niewielka 
willa stanęła przy ul. Daniłowskiego na warszawskich Bielanach. W tej dość skromnej pracy 
dobrze widać, że choć Nowicki znał i cenił zasady nowoczesnej architektury stworzone przez Le 
Corbusiera, interpretował je na własny sposób. Surową geometrię bryły architekt złagodził m.in. 
łagodnie falującą balustradą schodów. Podobny zabieg zastosował w zrealizowanym siedem lat 
później projekcie domu wypoczynkowego w Augustowie. Wejście do prostego gmachu
o rytmicznym układzie okien osłania lekki, falujący daszek, wsparty na wysokich i cienkich 
słupach. Modernistyczną prostotę i czystość formy przełamano tu także okładając chropowatym 
kamieniem część elewacji. Obie budowle istnieją do dziś, żadna nie zmieniła swojej funkcji, 
ośrodek w Augustowie znajduje się na liście zabytków.
Nie jest natomiast chroniona inna realizacja Nowickiego (we współpracy ze Zbigniewem 
Karpińskim), czyli budynek Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego "Orzeł", 
zbudowany na warszawskim Grochowie w latach 1938-39. Subtelna budowla z beczkowatym 
dachem dziś znajduje się w ruinie.

Emigracja 1945-1950
W 1945 r. Maciej Nowicki został attaché kulturalnym w Chicago oraz polskim konsultantem przy 
budowie siedziby ONZ w Nowym Jorku (budowano ją w latach 1947-53). Tam po raz drugi zetknął 
się z Le Corbusierem, który był współautorem projektu gmachu ONZ, a u którego w latach 30. 
odbył kilkumiesięczny staż. Nowicki nie wrócił już do Polski - został szefem szkoły designu na 
Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny. Zatrudniony został za poparciem samego Lewisa 
Mumforda, którego ówczesny rektor, School of Architecture and Landscape Design at North 
Carolina State College, Henry Kamphoefner, zaprosił do stworzenia nowego programu nauczania 
dla świeżo powstałej szkoły. Nowicki podzielał zainteresowania Mumforda architekturą, w której 
dużą rolę odgrywać miał człowiek, propozycję stojącą w opozycji do radykalnego 
odhumanizowanego według Mumforda, modernizmu. Nowicki wspólnie z Mumfordem pracowali 
zatem nad koncepcją curriculum, które opierać się miało na zasadach humanistycznych,
z nauczaniem historii, studiów regionalnych oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych jako 
podstawą programową. Koncepcja ta niestety nie została zrealizowana, ze względu na 
niespodziewaną śmierć Nowickiego.

W 1948 Nowicki organizuje z Nowym Jorku wystawę : Warszawa żyje nadal. Decyzja o 
pozostaniu w Stanach przysparza jednak niejakich kłopotów w sferze zawodowej. Brak 
amerykańskiego dyplomu i uprawnień do wykonywania zawodu na terenie USA skazuje 
Nowickiego na współpracę z architektami będącymi w posiadaniu tych uprawnień. Swojej ręki 
dokłada zatem do projektów
w pracowniach Eero Saarinena czy Alberta Mayera.

Dorton Arena
hala sportowo-widowiskowa w 

mieście Raleigh w Karolinie 
Północnej

Architekt-modernista o nowatorskich poglądach na architekturę i urbanistykę, znany bardziej w USA niż w Polsce. 
Urodził się w 1910 r. w Czycie na Syberii, zginął w katastrofie samolotowej  31 sierpnia 1950 r. w Egipcie. 
Nazywany pionierem architektury drugiej połowy XX wieku przez francuskie L’architecture d’aujourd hui, Nowicki 
pozostaje stosunkowo mało znaną postacią w Polsce.

MACIEJ NOWICKI

Odbudowa Warszawy 1945
W 1945 r. należał do tzw. Pracowni Wilanowskiej Biura 
Odbudowy Stolicy (miała swoją siedzibę w Pałacu w 
Wilanowie), gdzie stworzył wizję odbudowy i przebudowy 
Warszawy, która - choć niezrealizowana - do dziś 
uważana jest za bardzo nowoczesną. Z jednej strony 
Nowicki postulował projektowanie centrum w dwóch 
skalach: pieszego i kierowcy, chciał rozdzielenia ruchu 
kołowego i pieszego, które miałyby przebiegać na dwóch 
poziomach (do ich budowy chciał wykorzystać wojenne 
ruiny). Nowicki chciał też tak różnicować bryły zabudowy, 
aby miasto było atrakcyjnym "teatrem" dla każdego 
użytkownika, zaplanowane dynamiczne zmiany 
wysokości zabudowy (np. grupy wieżowców otoczone 
niskimi budowlami) miały tworzyć wielkomiejski nastrój, a 
zarazem być przyjazne dla oka. W tym samym czasie 
architekt tworzył wizję metropolitalnego centrum stolicy
z monumentalnymi gmachami ulokowanymi na skarpie 
wiślanej (obok Muzeum Narodowego, które architekt 
chciał przekryć czterema kopułami). Centralnym 
punktem tego założenia miał być nowy gmach Sejmu
z płaską kopułą o konstrukcji przypominającej koło 
rowerowe.

Urbanistyczna koncepcja śródmieścia Warszawy 1945 

Zabudowa śródmieścia Warszawy 1945 plan

Sam Lewis Mumford, komentując przedwczesną śmierć Nowickiego przy okazji zorganizowanej 
w MoMa wystawy jego prac, mówił: „Niewielu architektów gdziekolwiek mogło dorównać mu w 
jego niezmordowanej dyscyplinie, głębokim poczuciu obowiązku, jego zmyśle przygody i radości, 
jego czujnej śmiałości, i ponad wszystko jego pokorze, która dana jest wielkim geniuszom. 
Ci, którzy dobrze znali pracę Nowickiego, którzy ocenić mogą tak jego potencjał, jak i działanie, 
nie mają wątpliwości, że nosił w sobie nasienie nowej ery”

Chandigarh 1950-szkic koncepcji układu miasta Chandigarh 1950 szkic zabudowy mieszkaniowej

W okresie międzywojennym Nowicki często brał udział w licznych wówczas konkursach 
architektonicznych. Większości z zaprojektowanych na nie obiektów nie udało się zrealizować, na 
papierze pozostał m.in. jego projekt meczetu w Warszawie.
W czasie okupacji wraz z żoną projektował wnętrza i małą architekturę, według ich wizji powstała 
m.in. znana kawiarnia "Latona", należąca do rodziny Blikle, na tyłach warszawskiego Nowego 
Światu. Architekci stworzyli tu nie tylko aranżację wnętrza, ale i altanę i fontannę 
w kawiarnianym ogródku. Jednocześnie Nowicki był zaangażowany w działanie konspiracyjnych 
pracowni urbanistycznych i architektonicznych, jeszcze w czasie wojny opracowujących plany 
odbudowy Warszawy.

Plakat-razem ze Stanisławą-Sandecką

Columbus Circus w Nowym Yorku 1948 - szkic

Tekst na podstawie: Anna Cymer 2016 - Culture.pl

Nowicki wykładał jako "visiting professor" na wielu amerykańskich uczelniach, pod koniec lat 40. w 
branżowych periodykach, głównie amerykańskich publikował prace teoretyczne. Już w 1949 r. 
zaczął projektować też obiekt, dzięki któremu przeszedł do historii amerykańskiej architektury 
(jako Matthew Nowicki). Dorton Arena, hala sportowo-widowiskowa w mieście Raleigh w Karolinie 
Północnej zalewie 20 lat po zbudowaniu trafiła na listę amerykańskiego dziedzictwa narodowego. 
Nowicki zrealizował wizję wiszącego dachu, nad którą pracował w BOS-ie. Konstrukcja hali w 
Raleigh jest też bardziej zaawansowaną wersją tej zastosowanej w projektowanej w czasie 
okupacji nowej siedzibie polskiego parlamentu - dwa przenikające się paraboliczne łuki, na 
których rozpięte zostały stalowe liny. To one podtrzymują dach oraz szklane ściany, dzięki czemu 
we wnętrzu hali nie ma ani jednej podpory, to wielka, otwarta przestrzeń. Mimo, że hala może 
pomieścić nawet 8 tysięcy widzów, wydaje się lekkim, przejrzystym pawilonem. Budynek był 
szeroko komentowany na arenie światowej. W 1973 roku wpisany został do amerykańskiego 
rejestru zabytków.

W 1950 r., razem z amerykańskim urbanistą Albertem Mayerem Nowicki zaczął projektować nową 
stolicę indyjskiej prowincji Pendżab - Czandigarh. Na pustkowiu miało powstać nowe miasto 
przeznaczone dla pół miliona mieszkańców, założone na planie liścia, z łagodnie wijącymi się 
ulicami i dzielnicą urzędową otoczoną przez niewielkie osiedla mieszkaniowe. Niestety w sierpniu 
1950 r. samolot, którym zaledwie 40-letni Nowicki wracał w Indii, rozbił się na egipskiej pustyni - 
projektowanie miasta po tragicznie zmarłym Polaku przejął Le Corbusier, tworząc brutalistyczne, 
betonowe gmachy bez odwoływania się do pomysłów Nowickiego.

„W bezustannej walce o sukces pracy przebłyskuje jakaś nieskrystalizowana myśl, 
że jeśli się go osiągnie, to zmieni on wszystkie zasadnicze sprawy, które człowiekowi 

daleko bardziej leżą na sercu niż powodzenie zawodowe” – Maciej Nowicki.



Tadeusz Barucki był architektem i niezrównanym badaczem współczesnej architektury. 
Na przestrzeni lat odbył liczne podróże, wykładając na uczelniach i w stowarzyszeniach 
architektonicznych na całym świecie. Napisał kilkaset artykułów i kilkadziesiąt książek 
przybliżających architektom nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego bloku wschodniego 
nieznaną im wtedy architekturę światową – nazwiska, trendy, realizacje. Jednocześnie, dzięki 
znajomości m.in. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, był 
prawdziwym ambasadorem wiedzy o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dla architektów 
i studentów uczelni wyższych na wszystkich kontynentach. Za swoje dokonania w 1981 roku 
został wyróżniony Nagrodą UIA im. Jeana Tschumiego, a w 1984 roku Honorową Nagrodą SARP.

Tadeusz Barucki – to jedna z najważniejszych postaci w polskiej architekturze, która swoim 
życiem i dorobkiem udowodniła, że nie trzeba czynnie projektować budynków, by mieć kolosalny 
wpływ na rozwój architektury, poszerzanie wiedzy o niej, edukowanie, świadomość estetyczną, 
ale także na kolejne pokolenia architektów. Poza działalnością w Polsce Tadeusz Barucki spędził 
wiele czasu w podróżach, opisywał architektoniczny dorobek innych krajów, przyczyniał się do 
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy architektami z naszej części Europy. 

Urodził się 13 czerwca w Białymstoku, skąd jego rodzina przeprowadziła się do Sanoka, gdzie 
w 1939 roku ukończył Państwowe Gimnazjum im. Królowej Zofii. Od 1944 do 1949 roku studiował 
matematykę, historię sztuki i architekturę na najlepszych uczelniach wyższych w kraju, m.in.: na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Politechnice Warszawskiej i krakowskiej AGH.

Po studiach pracował w Polsce jako pracownik naukowy w Instytucie Urbanistyki i Architektury 
w Warszawie oraz architekt w państwowych biurach projektowych, m.in. w Biurze Projektów 
Przemysłu Węglowego w Krakowie i w Biurze Studiów I Projektów Komunikacji w Warszawie. 
W latach 1956-1961 pełnił funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia Architektów Polskich 
w Warszawie. 
Zaangażowany był w liczne działania na rzecz polskiego środowiska architektonicznego

Od początku lat 60. rozpoczęła się jego aktywność poza granicami kraju. Tadeusz Barucki wiele 
podróżował i odwiedził w sumie aż 70 krajów. W trakcie swoich podróży wykładał na uczelniach 
i w stowarzyszeniach architektonicznych na całym świecie. Swoimi obserwacjami dzielił się z 
kolegami po fachu i był prawdziwym oknem na świat dla środowiska architektów w Polsce.

„Korzenie architektury” to owoc zainteresowań badawczych autora „architekturą bez 
architektów”, prowadzonych przez ponad 50 lat. obok rozważań na temat jej powiązania 
z klimatem, krajobrazem i miejscową kulturą, w książce znalazło się około 200 autorskich 
fotografii, wykonanych dawną techniką na światłoczułych kliszach. Publikacja przeznaczona jest 
dla wszystkich, którzy przyglądają się uważnie otaczającemu światu i których interesują 
tradycyjne budowle w ich naturalnym środowisku. Autor zamyka swą opowieść, zestawiając 
opisywane obiekty z budowlami współczesnymi i pokazując ciągłość architektonicznego 
myślenia o funkcji, zaskakujące inspiracje i niezależny od czasu i miejsca zachwyt nad grą 
światła i cienia, barwami i kształtami.”

"Pamiętam charakterystyczną postać Tadeusza Baruckiego podczas jego pierwszej wizyty w 
Muzeum Architektury Fińskiej w Helsinkach. Wydał mi się wówczas pełnym energii i 
determinacji podróżnikiem, i gdybym nie znał jego profesji, stawiałbym, że jest archeologiem. 
Wiedziałem jednak, że jest niestrudzonym dokumentalistą fotografującym anonimową 
wernakularną architekturę na całym świecie."
prof. Juhani Pallasma w eseju "Barucki 100, w: Tadeusz Barucki. Architekt, podróżnik, badacz", 
Biblioteka Śląska, Katowice 2022

Podróże Tadeusza Baruckiego zaowocowały 
wielkim materiałem badawczym o nieocenionej 
wartości - to kilkuset artykułów i kilkadziesiąt 
książek poświęconych architekturze światowej. 
Znajdowały się w nich nazwiska oraz najnowsze 
trendy i realizacje z wielu różnych miejsc. Była to 
unikatowa, niedostępna w tamtym czasie 
wiedza, nie tylko dla polskich architektów, a 
z jego badań korzystali również twórcy z całego 
bloku wschodniego. W trakcie swoich podróży 
Tadeusz Barucki stworzył również kilka filmów 
krótkometrażowych i kilkaset przeźroczy 
fotograficznych dokumentujących pracę wielu 
architektów XX wieku.

TADEUSZ BARUCKI

Polski architekt, przedstawiciel modernizmu, historyk 
sztuki, dokumentalista architektury, publicysta 
Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 

Tegoroczne działania Instytutu Twórczej 
(p)Artycypacji dedykowane były pamięci 
Tadeusza Baruckiego 



I Sesja Letniego Instytutu 5-8 sierpnia
Kadra: Małgorzata Sady, Caroline Bagnall, Alicja Naumann, Alicja Borkowska, Łukasz Wójcicki, Bill Will, LeBrie Rich, prof. Zbigniew 
Romańczuk, dr hab. Aleksandra Łukaszewicz; Joanna Klass, arch. Tadeusz Szklarski, Wojtek Szasz.



Działania:
Podczas inauguracji Letniego Instytutu Twórczej (P)artycypacji dr 
hab. Aleksandra Łukaszewicz, prof. AS przeprowadziła razem 
z Alicją Borkowską i Łukaszem Wójcickim warsztaty plastyczno-
performatywne z dziećmi i dorosłymi pod Spichlerzem Gropiusa, 
tworząc mapę marzeń w odniesieniu do terenu wokół Spichlerza 
oraz instalację symbolizującą wspólnotę w formie obrusu ze 
spodeczków połączonych drutem, na których każde z dzieci zrobiło 
figurkę z plasteliny (udział wzięło ok 15 dzieci). Alicja Numan 
przeprowadziła działania improwizacji ruchowychi muzycznych 
z dziećmi i młodzieżą z Jankowa (12 uczestników).



Podczas sierpniowej sesji przyjezdna grupa kuratorów i performerów Małgorzaty Sady, Alicja 
Naumann, Wojciech Szasz, Carolyn Bagnall, LeBrie Rich oraz Bill Will przygotowała wspólny 
happening z mieszkańcami wioski nawiązujący do pierwszego happeningu w historii sztuki 
autorstwa Johna Cage'a oraz artystów z Black Mountain College. W ten sposób, w 70 rocznicę 
Theatre Piece No1 powstała nowa wersja, w której aktywnie uczestniczyły  dzieci i dorośli 
mieszkańcy Jankowa i okolic ..oraz pies Poppy.. Oprócz aktywnych uczestników warsztatów 
projekt obserwowało wielu mieszkańców wioski, którzy dopiero wieczorem ostatniego dnia 
dołączyli do naszej grupy podczas wspólnego posiłku.



II Sesja Letniego Instytutu 23-26 września
Kadra: Paweł Romańczuk, Magda Grudzińska, Dorota Porowska, Alicja Borkowska, 
Joanna Muller, AleksandraŁukaszewicz, Karolina Breguła, Ewa Gola, Ewa Zielińska, 
Tadeusz Szklarski, Wojciech Szasz, Joanna Klass, 8 studentów AS. Do zespołu 
Letniego Instytutu dołączają rodziny z Jankowa i Drawska Pomorskiego 



Filar muzyczny:
Druga sesja wrześniowa Letniego Instytutu powierzona opiece twórcy Małych Instrumentów, 
kuratora
muzycznego projektu, Pawła Romańczuka z Wrocławia, który zaproponował wspólne 
wymyślenie i zbudowanie instrumentu dla wsi. Inspiracją stały się rozmowy z mieszkańcami 
podczas sierpniowych spotkań, w trakcie których mieszkańcy dzielili się opowieściami o 
lokalnym przemyśle, o tartakach i fabryce mebli oraz o opuszczonej niewielkiej hucie szkła.



Pomysł Romańczuka na instrument zakładał zbudowanie marimby składającej się 
z dzyskanych płytek szklanych, rur pcv oraz drewnianych palet. Dwudniowe działania 
projektowania i budowy dwóch szklanych marimb były testem symbiotycznych działań 
artystów, studentów oraz mieszkańców, w tym dzieci. Po raz pierwszy stworzyliśmy 
wspólnie projekt, który postawił przed nami tyle wyzwań merytorycznych (np. testy na 
długość rur wymagały absolutnego słuchu) i technicznych. Okazało się jednak, że wśród 
mieszkańców Jankowa znalazło się kilka wytrwałych i kompetentnych osób, które 
udostępniły narzędzia oraz brały czynny udział we wszystkich etapach pracy. Efektem tych 
warsztatów są dwa instrumenty, które zostały już przetestowane przez około 50 dużych 
i małych mieszkańców wioski. Instrumenty zostały zmagazynowane w Spichlerzu.



Filar wizualny:
Akademia Sztuki w Szczecinie zaprezentowała wystawę artystycznych prac wizualnych przygotowaną przez dr hab. 
Aleksandrę Łukaszewicz, pn. „Więzy”. Na wystawie były prezentowane prace: instalacja filmowa dr hab. Karoliny Breguły, 
prof. AS pn. „Bajka o targu”, instalacje Ewy Zielińskiej, absolwentki AS, pn. „Mikoryza”, obrazy Ewy Goli, studentki studiów 
magisterskich na Wydziale Malarstwa pn. „Krajobraz”, „Zachmurzony pejzaż”, „Wenus z Internetu”, a także współpracującego 
z Akademią Sztuki w Szczecinie w ramach międzynarodowego projektu „Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie 
transkulturowej” tanzańskiego artysty, Bindy Sulejmana pn. „Bębniarze” oraz „Lew i kogut”. Ekspozycja prac miała charakter 
site specific, wpisując się w otoczenie Spichlerza Gropiusa. Podczas wydarzeń były obecne artystki, których prace były 
eksponowane oraz studentki z Pracowni Filmu Społecznego na Katedrze Filmu AS.

Ewa Zielińska - „Mikoryza”



instalacje site specific wokół lub wewnątrz Spichlerza: 
Instalacja wideo pt. „Bajka o targu” autorstwa Karoliny Breguły ; 
obrazy Ewy Goli wśród łąk; Ekspozycja prac Bindy Sulejmana pn. 
„Bębniarze” oraz „Lew i kogut”. 



Instalacje Ewy Zielińskiej, absolwentki AS, pn. „Mikoryza”



Zakończenie
Ostatniego dnia działań Letniego Instytutu odbyły się pokazy wspólnych prac warsztatowych: koncert na 
marimbach, pokaz warsztatów happeningowej grupy dziecięcej pod opieką Doroty Porowskiej oraz 
Strefy WolnoSłowa, komponent artystyczny w postaci instalacji studentów AS. Grupa Regionalistów 
Meander przygotowała posiłki oraz mini performance leśno-grzybowe (w którym wzięły udział studentki 
z  Akademii Muzycznej z Poznania.) 



Podczas publicznej prezentacji w dniu 25 września 2022 można było zwiedzać 
Spichlerz i instalacje artystyczne, wysłuchać pogadanek obu wykładowczyń z AS, 
pójść na spacer wokół Spichlerz z architektem lub artystą i usłyszeć mini wykład 
artystyczny, wziąć udział w koncercie szklanych marimb,skonsumować potrawy 
z grzybów przygotowane przez mieszkańców Jankowa i Drawska oraz zatańczyć 
poloneza z artystami, mieszkańcami a nawet żołnierzami armii amerykańskiej 
stacjonującymi nieopodal.



Na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz video: w warsztatach wzięło udział 
około 20 artystów i studentów, około 25 dzieci z Jankowa oraz 10 mieszkańców jako 
uczestników działań artystycznych, około 10 osób wzięło czynny udział 
(wolontariacki) w przygotowaniu posiłków, natomiast ponad 250 obserwowało 
prezentacje lub skonsumowało darmowe potrawy. Dostaliśmy ogromne wsparcie od 
regionalistów z Drawska Pomorskiego, którzy pomogli w organizacji sprzętu, w tym 
namiotów, ławek i mobilnych toalet. Gmina zapewniła nagłośnienie dla oprawy 
muzycznej, a  drawski zespół DIABAZ wprowadził nas w uroczysty nastrój 
zapraszając do wspólnego Poloneza.



W trakcie projektu odbyliśmy wiele rozmów przed, w trakcie i po realizowanych 
wydarzeniach. Zbieraliśmy w ten sposób informacje zwrotne zarówno od 
mieszkańców Jankowa, jak i od uczestników wydarzeń (artystów, studentów, 
wykładowców). Artyści, którzy brali udział w projekcie i którzy mieli doświadczenie 
pracy w środowisku wiejskim, byli bardzo zadowoleni z realizacji projektu 
i z serdecznych relacji z mieszkańcami wsi. 



Letni Instytut zakończył działalność w 2022, przybrał szaty zimowe 
zapadając w drzemkę, w której wszyscy śnimy juz o następnej
Letniej Sesji 2023....





Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957

Odkryj dziedzictwo Black Mountain College, małej szkoły w Północnej Karolinie, gdzie bieg historii 
sztuki zmienił się na zawsze.

 Mała, eksperymentalna uczelnia sztuk wyzwolonych założona w 1933 roku, Black Mountain 
College (BMC), wywarła ogromny wpływ na powojenne życie kulturalne Stanów Zjednoczonych. Pod 
wpływem utopijnych ideałów progresywnego ruchu edukacyjnego umieścił sztukę w centrum liberalnej 
edukacji artystycznej i wierzył, że w ten sposób może lepiej kształcić obywateli do udziału w 
demokratycznym społeczeństwie. Było to dynamiczne skrzyżowanie dla uchodźców z Europy i rodzącego 
się pokolenia amerykańskich artystów. Głęboko interdyscyplinarny, oferował równą uwagę malarstwu, 
tkaniu, rzeźbie, ceramice, poezji, muzyce i tańcowi.
 Nauczyciele i uczniowie BMC przybyli do Gór Błękitnego Grzbietu Karoliny Północnej
z całych Stanów Zjednoczonych i świata. Niektórzy zostali na lata, inni zaledwie kilka tygodni. Ich 
edukacja była niepodobna do niczego innego w Stanach Zjednoczonych. Eksperymentowali z nowymi 
sposobami nauczania i uczenia się; zachęcali do dyskusji i swobodnego dochodzenia; czuli, że forma w 
sztuce ma znaczenie; byli zobowiązani do przestrzegania rygoru studia i laboratorium; praktykowali 
wspólne życie i pracę jako społeczność; podzielali idee i wartości różnych kultur; wierzyli w uczenie się 
poprzez doświadczenie i działanie; ufali nowemu, pozostając jednocześnie oddani ideom z przeszłości;
i cenili idiosynkratyczną naturę jednostki. Ale przede wszystkim wierzyli w sztukę, w jej zdolność do 
poszerzania wewnętrznych horyzontów, a także w sztukę jako sposób życia i bycia w świecie. Ten utopijny 
eksperyment zakończył się w 1957 roku, ale dopiero wtedy stworzył warunki do pojawienia się niektórych 
z najbardziej płodnych idei 20 wieku i najbardziej wpływowych indywidualnych artystów.
 Pomimo swojego krótkiego istnienia, BMC stało się przełomowym miejscem spotkań wielu 
artystów, muzyków, poetów i myślicieli, którzy stali się głównymi praktykami w swoich dziedzinach okresu 
powojennego. Postacie takie jak Anni i Josef Albers, John Cage, Merce Cunningham, Robert 
Rauschenberg, Elaine i Willem de Kooning, Buckminster Fuller, Ruth Asawa, Robert Motherwell, 
Gwendolyn i Jacob Knight Lawrence, Charles Olson i Robert Creeley, wśród wielu innych, nauczali 
i studiowali w BMC. Nauczanie w kolegium łączyło zasady rzemiosła rewolucyjnej niemieckiej szkoły 
Bauhaus z interdyscyplinarnymi dociekaniami, dyskusjami i eksperymentami, tworząc szablon dla 
amerykańskich szkół artystycznych. Chociaż BMC jest fizycznie zakorzenione na wiejskim Południu, 
utworzyło mało prawdopodobne kosmopolityczne miejsce spotkań amerykańskiej, europejskiej, azjatyckiej
i latynoamerykańskiej sztuki, idei i jednostek. 

https://youtu.be/9URP8GgSg5M



Artyści zaangażowani

Akademia Sztuki
prof.dr  hab.Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz -kuratorka wizualna
dr Kraolina Breguła
prof.dr hab. Zbigniew Romańczuk 

Ambasada Kultury
arch.Tadeusz Szklarski

Małgorzata Sady - artystka, performerka
Caroline Bagnall- malarka, performerka - Leeds, UK
Will Bill i Le Brie Rich Portland, USA
Bartek Kowalczyk
Ola Gurdziel - aktorka, performerka
Nastya Miedviedeva - artystka, performerka

Fundacja Wolnosłowa
Alicja Borkowska
Łukasz Wójcicki
Joanna Mueller

Małe Instrumenty
Paweł Romańczuk - kurator muzyczny

Fundacja Warsaw Bauhaus
Joanna Klass - kuratorka interdyscyplinarna
Wojciech Szasz - kurator interdycyplinarny



Naszym celem jest stworzenie w odrestaurowanym Spichlerzu tętniącego 
życiem międzynarodowego, multidyscyplinarnego centrum, które pełniłoby rolę 
miejsca spotkań, oferując szeroki wachlarz projektów artystycznych
i społecznych prowadzonych z pomocą wizytujących badaczy, rezydujących 
artystów i profesjonalistów reprezentujących takie dyscypliny jak: sztuki 
wizualne i performatywne, architektura, nauki przyrodnicze i społeczne, 
konserwacja zabytków, ochrona przyrody czy branże kreatywne. 
Aby zrealizować te ambitne cele, potrzebujemy stworzyć zróżnicowaną, 
międzynarodową konstelację partnerów i przyjaciół Spichlerza. Dlatego 
chcemy zreaalizować publiczne dyskusje na temat przyszłego projektu 
architektonicznego i programu działań artystyczno-edukacyjnych.



FUNDACJA WARSAW BAUHAUS
2022
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