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ВЪВЕДЕНИЕ
Като част от Архитектурен Студентски
Конкурс 2022, Сен – Гобен организира на
19. и 20. Май 2021 Денят на
преподавателите във виртуален формат.
По време на двудневното събитие, пред
професорите се разкри градът, обект на
конкурса, чрез презентация от Кметството
на Варшава, водена от експерти от отдела
за Архитектура и Градоустройство.
Професорите получиха достъп до 360градусови видео кадри, описание на
терена, перспективи от „птичи поглед“
заснети отвисоко. Беше добра възможност
учителите да се включат в дискусиите и да
подпомогнат създаването на заданието за
конкурса.
По време на Деня на преподавателите, 99
професори от 27 държави и 57
университета взеха активно участие и
споделят своите впечатления и насоки в
рамките на настоящия документ.

ПРИЗНАНИЕ
Специални благодарности към нашите партньори: Община Варшава и професорите участвали в
Деня на Преподавателите за цялостната подкрепа при изготвяне на заданието.

СПОНСОРИ
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Климент Иванов
Нов Български Университет
България
Съществуващата сграда, подлежаща на възстановяване, ще бъде предизвикателство
за проектиране заради комплексната форма и декорация.
Карлос Ернандес Кореа
Университет Богота
Колумбия
Варшава е много интересен град с история, култура, минало и бъдеще, подлежащи на
изучаване и анализ от нашите студенти. Теренът за проектиране е много добре избран.
Проектът изисква от студентите да получат добра възможност да учат, създават
иновативни и нови „устойчиви“ строителни техники. Социалните, културните и
историческите аспекти на Варшава са това, което позволяват на студентите да разширят
тяхното знание и да разработят интересен проект.
Предизвикателството за устойчиво развитие и взаимоотношението
архитектурата, хората и планетата е фундаментална част от конкурса.

между

Ключовото предизвикателство в конкурсната задача към участниците е да създадат
иновативно решение, основано на дълбоко разбиране за мястото и
предизвикателствата, повдигнати от съвременната архитектура.

Мартин Старк
Чешки Технически Университет
Чехия
От гледна точка на „Устойчива Архитектура“, ключът е да се създаде не само сграда, а
цялостна градоустройствена концепция за зоната, която да може да функционира
цялостно по отношение на „синьо-сиво-зелената“* инфраструктура и намаляването на
енергия. (*водни елементи; сгради, пътища и градски елементи; дървета, паркове, гори).
Ключовото предизвикателство в конкурсната задача към участващите студенти е да
създадат територия по начин, който позволява и насърчава изграждането на общност.
Базирано на опита, 12 кв.м. са минималната площ за единична студентска стая.
Въздухоплътност със стойност от 1.5 1/h е твърде доброжелателна, и от опит може да
приемем за оптимално 3 пъти по-ниска стойност от предложената.
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Петри Аарнио
Университет Оулу
Финландия
Градът е голяма, по-малко позната Европейска столица, който е жив и интересен.
Теренът за конкурсната задача е сравнително малък. Винаги искам да видя малко пообхватна територия, която да предостави различни видове решения от перспективата
на градоустройственото планиране.
Темата за „устойчиво развитие“ трябва да бъде заложена в обучителните програми.
Вече не е достатъчно за нас да гледаме на темата от гледна точка само на енергийна –
ефективност, а и цялостният живот на сградата е необходимо да се вземе предвид.
Съзнанието на обществата е необходимо да се промени на глобално ниво и това е
истинското предизвикателство.
Калкулациите са винаги проблематични. Програмите може да не работят и да не може
да се използват от всички компютри. Бих предпочел програмите да се свалят от сайта
на конкурса и да се водят от дизайна, т.е. подходът да бъде педагогичен. Калкулациите
за карбонови емисии не са заложени в учебните програми, понеже темата е много
сложна и националните законодателства по темата все още не са разработени.

Хеннинг Баурманн
Висш Университет за Приложни Науки, Дармщадт
Германия
Теренът е много интересен и предлага много възможности.
Ключовото предизвикателство в конкурсната задача е студентите да създадат жив
квартал, вместо просто една сграда.
Моля, позволете си повече възможности: не само сгради по схема „вътрешен двор и
сгради около него“, а повече идеи за жилищно строителство в бъдеще.

Антоан Юнан
Университет „Свети Дух“, Каслик
Лебанон
Работата на студентите в град като Варшава е голямо предизвикателство. Тази част на
света е наситена с история, особено след Втората Световна Война, която предоставя
огромна възможност във връзка с историческите сгради, парка, Ж.П. гарата и фабриката.
Теренът е добре избран и ще даде възможност за дизайн с материали, устойчив подход
и регулации в малък мащаб – повече естетически възможности, отколкото проект от
голям мащаб би предложил.
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Герадо Веласкез
Университет Ибероамерикана
Мексико
Варшава е жив град с балансирана архитектура от миналото и невероятни съвременни
сгради, обединяващи живота на щастливи граждани, които се наслаждават да танцуват
по улици, както град с история и традиции. Новите сгради отговарят на търсенето за
„устойчива архитектура“ и технологии.
Конкурсната задача е доста интересна, защото е добре свързана с Ж.П. гара и хубав
съседен квартал, много подходящ за студенти. Историческите сгради в терена са
интересен ресурс за създаване на връзка между съвременна и традиционна
архитектура.
Анализ на жизнения цикъл (“LCA”) е важен елемент за избора на строителни материали
и подхода към проектната задача.
Важно нещо, което да се вземе предвид, е необходимостта да има озеленена площ
подобна на първоначалното озеленяване на терена. Това може да се постигне чрез
озеленени покриви, фасади, тераси и т.н. Използвайте природата за постигане на
комфорт в проектите. Подходът трябва да бъде екологичен, вместо технологичен.
Природата трябва да бъде главният гост и жител в проекта, а във всички бъдещи
проекти.
Създавайте дизайн с био-климатична методология от самото начало, с ясно проучване
на климата, движението на слънцето и условията на комфорт преди да нарисувате
първите линии. Винаги мислете как природата да съжителства с хората.
Конкурсната задача е предизвикателство, с трудни за постигане цели, особено за
студенти в началните курсове, и е много важно да се посочи значението на анализа на
всички архитектурни системи и съоръжения в търсене на „устойчиво развитие“.

Чизел Круз
УНАМ
Мексико

Широкият спектър от архитектура може да бъде интересен за студентите, защото е
резултат от дългата и турбулентна история на града, от Готически катедрали и неокласически дворци до комплекси от периода на Съветския съюз и модерни
небостъргачи.
Вземайки предвид трите аспекта: история, жилищна архитектура и устойчивост,
задачата за разработка на генерален план е напълно цялостна. Необходимо е да се
вземат предвид и правилата за опазване на исторически паметници.
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Социалните, културните и историческите аспекти на Варшава са основен елемент в
учението, че Холокостът акцентира върху живота, а не върху смъртта – показвайки на
студентите как евреите, въпреки ненормалната среда и хаос, се опитват да оцеляват и
следват нормален начин на живот, доколкото е възможно.
„Устойчивото развитие“ наистина е предизвикателство, понеже студентите в Мексико не
са свикнали да управляват всички аспекти на устойчивост, освен да са осъзнати за
топлинния товар в една сграда.
Ключовите предизвикателства са: градоустройственият анализ на града, опазването на
историческия паметник и използването на пасивни архитектурни системи.

Виктор Алберто Арвизу Пина VICTOR ALBERTO ARVIZU PINA
Университет Ибероамерикана, Мексико
Мексико
Градът предоставя интересен исторически, културен и технологичен контекст за
конкурса.
Проектът събира различни функции, в комбинация със съществуващи исторически
сгради, което е интересно предизвикателство за студентите.
Основната задача пред студентите е да удовлетворят топлинните, енергийните и
природосъобразните изисквания. В Мексико всички анализи и калкулации не се изучават
в архитектурните училища и университети.
Андрей Дуда
Силезийски Технологичен Университет, Гливице
Полша
Град Варшава е част от голямото архитектурно обновяване, което се случва в Полша от
1989 г. до днес, което важи особено за големите градове. Варшава е динамично
развиващ се град, намиращ се в непосредствено близост до Катовице, Вроцлав и Краков
– най-важните места, носещи духа на модерната архитектура в Полша. В допълнение
към небостъргачите построени от големи международни компании, много на борй
интересни архитектурни сгради са построени за локални инвеститори, както и много
сгради са проектирани от местни архитекти. Силната варшавска традиция на модерната
архитектура от 20-те и 30-те години на миналия век продължава и се развива.
Задачата на настоящото издание на конкурса е особено интересна. Парцелът е много
престижен. Мястото е решаващо за тази част от града и е вид порта към район Камионек.
Оттук с лекота се отива пеша до атрактивни зони като Националния стадион, Парк
„Скаришевски“ и „емблематичния квартал“ Шашка Кемпа. Камионек е модернизиран,
автентичен район със сгради в стил индустриална архитектура, които са
трансформирани в културни обекти, галерии и офиси за стартиращи фирми. Лесният
достъп от проектния терен до центъра на Варшава превръща територията в атрактивна
зона за жилищно строителство и цените в района постоянно нарастват.
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Относно строителството и конструкциите: бих посъветвал участниците да изберат найподходящото решение, отговарящо за избраните архитектурни идеи и решения. Това
винаги е белег на добрата архитектура. Въпреки това, винаги е добре в определени
случаи да се използват материали характерни за строителството във Варшава,
следвайки принципите на така наречения „критичен регионализъм“.
Почти два милиона жители на Варшава харесват своя град. На зададения въпрос:
„Когато мислите за града, в който живеете ежедневно, чувствата ви са положителни или
отрицателни?“ – 93% отговарят позитивно, 1% негативно и 6% не дават отговор.
Варшава привлича млади хора от цяла Полша. Статистиката показва, че те идват тук
заради: работа (30%), семейни причини (25%), столицата (12%), образование (11%),
ниски цени (11%), потенциал (8%), красиви места (7%), без отговор (6%), културни
събития (4%), безопасност (4%), добри спомени (3%), друго (6.8%).
Много хора от други държави също живеят тук, съставяйки около 2% от населението на
града (по официални данни). Те идват основно от Украйна (8000 души официално
регистрирани), Виетнам (3200), Беларус (1900), Русия (1400), Франция (950), Индия
(800), Германия (650), Великобритания (620), Италия (600).
„Устойчивото развитие“ е огромно предизвикателство за нашите навици, нашата
икономика, нашата наука, бизнес и управление. „Устойчивото развитие“ е необходимо
да задоволява нуждите на съвременното общество, както и да осигурява просперитет
на бъдещите поколения.
Най-важните аспекти на „устойчивото развитие“ са идеите за нуждите и ограниченията.
Балансът между тях е ключът към решаване на икономическите, социалните и
екологичните проблеми, включително свързаните с климатичните промени на Земята.
Архитектурата и технологиите свързани с тях са важен сегмент в борбата за постигане
на чистота на нашата планета. Сен - Гобен също са ангажирани в процеса чрез
материалите, които произвеждат. Студентите, участници в конкурса, е необходимо да
разберат всичко това и разумно да го използват в своите проекти.
Главните предизвикателства са: генерална концепция и идея, градоустройствен
контекст, качество на архитектурата, технологиите и екологичните предизвикателства.
Широкото разбиране на контекста на задачата изисква:
1. Представяне на адекватна идея и философия за проектната задача в контекста
на град Варшава.
2. Разбиране на градоустройствения контекст на заобикалящата среда и района.
3. Адаптиране към дадената функционална програма за сгради и намиране на
„пространствения механизъм“ за тях, както и архитектурата им форма.
4. Използване на съвременни строителни технологии и материали в контекста на
екологичните предизвикателства и „устойчиво развитие“.
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Томаш Валенте
ЦЕСУГА Университетски Колеж
Испания
Три аспекта е важно да се запомнят: съответното историческо минало, значението на
природата и озеленяването, както и градът да бъде център на привличане – в резултат
на неговата жизненост.
Два аспекта от терена са важни: индустриалното наследство, засвидетелствано чрез
сградите на терена и типологията на жилищните блокове в контекста на открития терен
с преобладаващи пътища и инфраструктура, за които гарата е доказателство.
Допълнителен важен аспект е градската тъкан от стари фабрики на територията.
Колективна памет и култура: унищожителното въздействие на Втората Световна Война
в града, което можем да видим на снимки, е особен аспект не само в история, но и главно
в колективната памет, която човек не може да забрави.
Контекстът предлага интерес към нова атрактивна култура, основана на нейния
произход, природа и нови технологии.
Два аспекта на „устойчивото развитие“ биха могли да бъдат забележителни: първият е
оценяването на съществуващите, естествени природни условия в контекста. Вторият е
да приемем по критичен начин конкурсното задание.
Ключовите предизвикателства в студентския конкурс са: да създаде подходящи и
стимулиращи условия за обитаване. Да допринесе за подобряването на района и
възстановяването и повишаването на културата. И накрая: да направим всичко в
хармония с „устойчивото развитие“.
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