Odbudowa, przebudowa, odnowa.
Wokół przemian architektonicznych Warszawy
w I połowie XX wieku
workshop, sobota, 18.06.2016, godz. 10.00-17.00
Krajowa Izby Architektów RP, Warszawa, ul. Stawki 2A
Ocena kształtu architektonicznego nadanego Warszawie po II wojnie światowej jest do
dziś przedmiotem sporów. Z jednej strony kształtowana jest ona przez pryzmat ogromnych
zniszczeń wojennych, z drugiej zaś z perspektywy wyidealizowanego obrazu miasta przed 1939
rokiem. Dlatego też postrzeganie rezultatów odbudowy oscyluje odpowiednio między gloryfikacją
dokonań jej twórców a określaniem jej mianem drugiego zniszczenia miasta. Wiele inicjatyw
poświęconych przedwojennej Warszawie, takich jak portal internetowy warszawa1939
prezentujący zestawienia zdjęć warszawskiej architektury przed wojną i po wojnie, film „Warszawa
1935” będący komputerową rekonstrukcją przedwojennego wyglądu miasta czy też otwarty
niedawno Park Miniatur prezentujący modele przedwojennych kamienic, jak również Makieta
Warszawy sierpień ’39, sprawiło, iż potoczny odbiór rezultatów odbudowy i motywacji kierujących
jej twórcami stał się jeszcze bardziej krytyczny.
Zarówno w dyskursie naukowym, jak i popularnonaukowym analiza odbudowy Warszawy
prowadzona była do tej pory przede wszystkim przez historyków, którzy zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami badawczymi skupiali się głównie na jej polityczno-organizacyjnych aspektach.
Dopiero od niedawna dyskusja na temat miasta po 1945 roku przybrała bardziej zróżnicowany
charakter, uwzględniając w znaczniejszym stopniu aspekty architektoniczno-teoretyczne. Coraz
większa liczba publikacji naukowych traktujących o przedwojennej architekturze i urbanistyce
Warszawy dała możliwość spojrzenia na sposób odbudowy miasta w szerszym kontekście. Celem
tego spotkania jest zebranie najnowszych głosów w dyskusji o przedwojennym i powojennym
kształcie miasta, kulisach jego tworzenia się i jego późniejszej recepcji.

Odbudowa, przebudowa, odnowa

Wokół przemian architektonicznych Warszawy
w I połowie XX wieku
18.06.2016, godz. 10.00
Krajowa Izby Architektów RP, Warszawa, ul. Stawki 2A

PROGRAM
10.00 – 10.30 Małgorzata Popiołek: Wprowadzenie, główne problemy badawcze
10.30 – 11.15 Paulina Korneluk: Jan Zachwatowicz i kreacja Zamościa
jako miasta-zabytku. Preludium dla Warszawy
11.15 – 11.45 kawa
11.45 – 12.30 Ewa Perlińska-Kobierzyńska: Inżynieria społeczna na osiedlu.
Przypadek WSM Rakowiec
12.30 – 13.15 Grzegorz Mika: Modernistyczne założenia urbanistyki w planach
Warszawy z 1931, 1938 i 1947 roku. Kontynuacja i ewolucja
najważniejszych przedsięwzięć Warszawy Przyszłości
13.15 – 14.15 obiad
14.15 – 15.30 Andrzej Skalimowski: Józef Sigalin i powojenna odbudowa Warszawy
15.30 – 16.15 Tomasz Fudala: Wystawa „Spór o odbudowę” (2015) – koncepcja,
recepcja, konkluzje
16.15 – 17.00 Dyskusja końcowa i podsumowanie
Organizacja
Małgorzata Popiołek, Uniwersytet Wrocławski / TU Berlin
Małgorzata Włodarczyk, Komisja Architektury XX wieku, PKN ICOMOS
Agnieszka Zabłocka-Kos, Uniwersytet Wrocławski
Współpraca
Izba Architektów RP

