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 Konkurs “Nowa Masztalarska” na opracowanie projektu 
modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej 

 

Uzasadnienie wyboru prac konkursowych przez Sąd Konkursowy  

 

 

I Nagroda - praca nr 3  

 

Praca została nagrodzona za kompleksowe i spójne rozwiązania 

architektoniczno-funkcjonalne odpowiadające najpełniej na oczekiwania 

zamawiającego. 

Na szczególną uwagę zasługują: 

- zachowanie historycznej sali dawnej restauracji (obecna Scena na Piętrze) 

przy jednoczesnym wykreowaniu od podstaw w pełni nowoczesnej, elastycznej 

sali widowiskowej; 

- wytworzenie i maksymalne wykorzystanie przestrzeni dziedzińca, stworzenie 

przestronnego i funkcjonalnego centralnego miejsca łączącego całą strukturę 

obiektu; 

- logiczne i czytelne strefowanie poszczególnych funkcji oraz rozwiązanie 

kwestii logistycznych (strefy dostępne dla widzów nie kolidują ze strefami 

zaplecza – drogą dekoracji, drogą artystów oraz wygodne dodatkowe wejście 

do budynku dla pracowników oraz dostaw); 

- użycie oszczędnej stylistyki przy jednoczesnym zaproponowaniu neutralnych 

form harmonijnie wpisujących się w istniejącą historyczną substancję; 

- zaproponowanie stonowanych i wyważonych rozwiązań wnętrza obiektu; 

- spójne i konsekwentne potraktowanie przestrzeni dziedzińca, które 

klarownie spaja jego zróżnicowany charakter; 

- zaproponowanie na dachu części oficyny tarasu wykorzystywanego jako kino 

letnie; 



- właściwe ukształtowanie widowni nowej sali zapewniające dobrą widoczność; 

- wygodna droga dla dekoracji wprowadzanych na scenę oraz salę górną z 

ulicy z użyciem dźwigów towarowo osobowych (także: użyteczna kieszeń 

sceniczna, która wraz z usytuowanym za nią korytarzem daje bardzo dobre 

warunki zmiany dekoracji); 

- właściwe rozmieszczenie garderób na poziomie sceny. 

W przedstawionych dokumentach rozmieszczono urządzenia mechaniczne 

technologii sceny. Jednak w związku z usytuowaniem nad salą teatralną sali 

górnej urządzenia napędowe umieszczono na ścianach sali teatralnej (zestaw 

urządzeń daje pewność stworzenia właściwych możliwości inscenizacyjnych). 

Rozwiązanie zagadnienia będzie jednak wymagało szczegółowego dopracowania 

na dalszym etapie prac projektowych.  

W nagrodzonej pracy jury doceniło ponadto wyjątkowo logiczny, dopracowany i 

staranny opis koncepcji. 

 

 

II Nagroda - praca nr 5  

 

Praca o wysokich walorach estetycznych została doceniona za: 

- elegancję i czystość użytych form; 

- duże poszanowanie istniejącej substancji; 

- użycie zabiegów minimalnie ingerujących w dotychczasową strukturę budynku 

dających jednocześnie efekt odświeżenia całej struktury obiektu; 

- czytelność podziałów funkcjonalnych; 

- przekrycie dziedzińca wyraźną, lecz niepretensjonalną konstrukcją 

układającą się w „żyletkowe” podziały; 

- właściwą lokalizację garderób i organizacja dróg artystów; 

Droga transportu dekoracji na scenę opracowana prawidłowo, choć nie bez 

zastrzeżeń (konieczny tranzyt przez przestrzeń dziedzińca) 

Za słabość przedstawionej propozycji należy uznać także brak kieszeni sceny 

uniemożliwiający bardziej złożone inscenizacje ze zmianami dekoracji. 

Praca przewiduje widownię o ukształtowaniu opracowanym dla dobrej 

widoczności sceny. Niestety nie zawiera przekroju sali. Nie ma jasności, 

jak będzie realizowana zmienność aranżacji widowni. 



 

Wyróżnienie - praca nr 4  

 

Praca została wyróżniona za: 

- oryginalne i konsekwentne wprowadzenie nowoczesnego języka do 

historycznego obiektu; 

- interesującą próbę zastosowania mocnej nowoczesnej formy. 

Wątpliwości budzą rozwiązania funkcjonalne: w szczególności sali 

widowiskowej o odwróconym układzie. Odwracając scenę i widownię nie 

znaleziono dogodnych rozwiązań dla drogi dekoracji, artystów, widzów. Dość 

skromna jest także powierzchnia zespołu pomieszczeń zaplecza (przy 

jednoczesnym bardzo dobrym opracowaniu powierzchni magazynowych). 

Ze względu na skromny opis techniczny trudno wnioskować o zamierzeniach 

Projektanta w sprawach bardziej szczegółowych rozwiązań technologii sceny. 

Rysunki pokazują jednak użyteczne zapadnie sceny oraz zestaw sztankietów z 

wyznaczonym pomieszczeniem na maszynownię. Widownia, mimo niefortunnego 

odwrócenia układu, zapewnia dobrą widoczność i elastyczność aranżacji przez 

zastosowanie trybuny teleskopowej.  

 

 

Wyróżnienie - praca nr 2  

 

Praca została wyróżniona za: 

- kreatywne, oryginalne i wyjątkowe podejście do przestrzeni dziedzińca; 

zróżnicowanie tej przestrzeni i ukształtowanie jej na wielu poziomach 

(tarasy dla publiczności i pracowników); 

- uwzględnienie zieleni. 

Zastrzeżenia budzi częściowe obniżenie strefy wejściowej (dziedzińca) i 

pobieżne potraktowanie sali widowiskowej oraz obsługujących ją pomieszczeń. 

Scena nie posiada kieszeni scenicznych ani przestrzeni dla oczekujących 

artystów (garderoby ulokowano na poziomie pod sceną). 

Przedstawione aranżacje widowni zakładają usytuowanie na jednym poziomie 

nie zapewniając właściwej widoczności.  

Nie wskazano rozwiązań urządzeń technologii sceny. Podobnie potraktowano 

zależności funkcjonalne pomiędzy salą teatralną a pozostałymi 

pomieszczeniami obiektu. Transport elementów dekoracji na scenę budzi 



poważne wątpliwości. Przewidziano właściwą ilość powierzchni magazynowych, 

jednak niedostatecznie skomunikowanych ze sceną. 
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