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KOMUNIKAT JURY KONKURSU TEORIA 2020 
 
 
 

Jury Konkursu Teoria ogłasza Laureatów! 
 
Jury Konkursu TEORIA 2020, pracujące pod przewodnictwem Ewy P. Porębskiej w składzie: 
Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Piotr Sarzyński   i 
Marta A. Urbańska w dniu 11 marca 2021 r. spotkało się, aby ocenić nadesłane prace.  
Po długich obradach Jury zdecydowało, że Laureatami Konkursu TEORIA 2020 zostaną: 
 
Marcin Kitala i Zygmunt Maniaczyk – autorzy pracy „Extra Muros”. 
 
Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla prac: 
„Modernistyczna Awangarda wobec Kultury Kapitalizmu, jako inspiracja dla kształtowania wizji 
miasta przyszłości” autorstwa Karoliny Szczygieł 
oraz 
„Jak kobiety uczą nas przestrzeni...” autorstwa Mikołaja Twardowskiego. 
 
 
UZASADNIENIA: 
 
I NAGRODA: 
Extra Muros - T_2020_60015660340e5 
Praca Extra Muros  porusza bardzo aktualny temat turystyki, która jeszcze rok temu była jednym                   
z głównych czynników rozwoju, a jednocześnie zagrożeń dla naszych miast. Światowy kryzys – 
pandemia – postawiła nas w sytuacji wręcz sokratejskiej: wiemy, że nic nie wiemy o przyszłości. 
Autorzy podjęli jednak trud tak diagnozy stanu turystyki sprzed katastrofy, opisu status quo, jak                 
i próbę przewidywań. Postulują odrodzenie turyzmu wspomaganego informacją on-line, 
rzeczywistością wirtualną, odkrywaniem bliskiego otoczenia, by dojść do zrównoważenia potrzeby 
wolności z odpowiedzialnością za środowisko.        
Poza intrygującym tematem, praca ma wielki plus w postaci nieco abstrakcyjnych, uroczych 
ilustracji. Posiada też piękną konkluzję: „Generując napędzany ludzkimi marzeniami mikrokosmos, 
stwarzamy podstawy do wytworzenia się multiversum – rzeczywistości czerpiącej z każdego 
bogactwa i respektującej wszelkie piękno.”. 
 
WYRÓŻNIENIE I STOPNIA: 
Modernistyczna Awangarda wobec Kultury Kapitalizmu, jako inspiracja dla kształtowania wizji 
miasta przyszłości - T_2020_6002c0fdc4abf 
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Jury przyznaje wyróżnienie za mobilizujące do działania przypomnienie śmiałych zadań jakie 
stawiała sobie architektura w XX wieku i za ustanowienie ich bazą do odważnego, 
wielopoziomowego projektowania miast przyszłości. Nawet jeśli dziś myślimy, że są to wizje 
utopijne, to nie da się już zaprzeczyć, że projektowanie przestrzeni jest ustanawianiem relacji 
społecznych, także relacji międzygatunkowych ze światem przyrody. Tekst w sposób przejrzysty 
przywołuje kluczowe wydarzenia dla rozwoju modernizmu, osiągniecia architektury prezentuje 
jednak w powiązaniu z jej negatywnymi konsekwencjami dla naturalnego środowiska. Praca 
wskazuje na konieczność kontynuacji tego co w ruchu modernistycznym było najcenniejsze, co 
zamiast historią, powinno stać się przyszłością architektury. 
 
WYRÓŻNIENIE II STOPNIA: 
Jak kobiety uczą nas przestrzeni... - T_2020_6004bc90c6909 
Jury Konkursu Teoria postanowiło przyznać II Wyróżnienie pracy „Jak kobiety uczą nas 
przestrzeni…”. Jury uznało za ciekawy i bardzo aktualny punkt wyjścia rozważań autora polegający 
na szukaniu wpływu ulicznych protestów kobiet na postrzeganie, opisywanie i „oswajanie” 
przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia dla oceny i opisu funkcjonowania przestrzeni ma fakt, iż 
protesty odbywają się w sytuacji pandemii, co skłania do formułowania na nowo zasad korzystania 
z ulic, placów czy terenów otwartych oraz rzutuje na poczucie bezpieczeństwa. Współczesna 
historia przepełniona jest manifestacjami w przestrzeni publicznej, dlatego Jury doceniło także 
próbę nadania zagadnieniu szerszego kontekstu poprzez uznanie podmiotowości                   i 
świadomości społecznej jako kluczowego elementu  budowania przyszłych scenariuszy rozwoju 
ludzkości. Rozważania autora mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań tego zagadnienia. 
Jury pozytywnie oceniło ciekawą stronę ilustracyjną tekstu oraz bogaty język autora. Równocześnie 
zwróciło uwagę na pewne niedostatki, a przede wszystkim brak bibliografii                            i odwołań 
do wcześniejszych badań i opisów w tym zakresie, które z pewnością wzbogaciły by pracę. 
 
 
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu za wspaniałe prace! 
Laureatom gratulujemy! 


