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STOCZNIA-SYSTEM



Miasto w mieście

Dominanta - statek

Przesłona hal - rusztowanie
Ruchoma architektura

Charakter stoczni definiowały przestrzennie
mobilne konstrukcje stawiane i rozbierane w 
procesie budowy statków.

Stocznia była żywym organizmem - swoistym miastem w mieście.
Codziennie kilka tysięcy osób poruszało się się po terenie, wypełniając go życiem

Architektura kinetyczna

Ruch



Kubatura obiektów na pochylniach

Percepcja stoczniowych hal, obecnie odsłoniętych elewacji,
znacznie różniła się w czasach gdy na pochylniach miała 
miejsce produckją statków.

Powstające obiekty swoją kubaturą przewyższały wysokość hal
przysłaniając je i odsłaniając przy wodowaniu.

Dziedzictwem tego miejsca jest jego przemysłowe przeznaczenie.
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Szkieletowy układ konstrukcyjny hal, jak i rusztowań pozwalał na 
modularność i elastyczność w dopasowaniu do potrzeb.

Formy które powstawały w doku były zaawansowane technologicznie i 
zdecydowanie różne od otaczających zabudowań z cegły

Proces powstawania statku.



Przenikanie się przestrzeni publicznych dające 
możliwość obserwacji procesów produkcyjnych

Centrum innowacji 
Maker Hub
Centrum R&D



Cykl produkcji - obieg

Rozprowadzenie ruchu po założeniu odzwierciedla cykl produkcyjny, materiał na statki dostarczany był torami na tył 
hali, by po przejściu procesu technologicznego  zostać dostarczony do montażu na pochylniach.



Zainspirowany elementami statków
zastanymi na wizji lokalnej buduję katalog 
elementów zapewniających systemowi elastyczność 
w tworzeniu programu budynku. Składa się z elementów t.j.:
komunikacja pionowa i pozioma, powierzchnie warsztatowe, biurowe,
elementy nośne, zieleń, woda, przesłony akustyczne, neony, szyldy, widownia,
scena, pokrycia dachowe, jak również elementy zbudowane  do potrzeb użytkownika

Elementy Systemu



Proces powstawania

W miarę potrzeb, pory roku, wydarzenia, konieczności ( pandemia, uchodźcy ), system ewoluuje, rozwija się. Z czasem jest zapełniany. 

Jako miejsce sprzyjające innowacji, produkcji, możemy przyglądać się z części publicznych procesom produkcyjnym na terenie obiektu. 

System obsługiwany jest przez dalej funkcjonujące żurawie - nieodłączny - symboliczny element gdańskiej panoramy.
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Aplikacja umożliwiająca wybór niezbędnych funkcji, elementów, lokalizacji w systemie dla 
poszczególnych najemców. Przewidującą najkorzystniejsze ułożenie - ze względu na 
konstrukcję, sąsiedztwo i rozkład przestrzeni publicznych

szklarnia

Możliwość kształtowanie nietypowych form przestrzennych będąca 
częścią jednego najemcy.





























Rozbudowana forma systemu pozwala na przecinanie się przestrzeni publicznych i prywatnych 
umożliwiając obserwowanie procesów produkcyjnych i wrażenia podobnego do poruszania się po rusztowaniu przy budowie statków



Miejsce sprzyjające innowacjom takie jak  park technologiczny / 
inkubator przedsiębiorczości 
ma metaforyczne znaczenie eksportu dóbr niczym wodowane na 
pochylniach kolejne statki.



Dziękuję za uwagę
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