
UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
 
I nagroda 
I nagrodę przyznano za najlepsze walory rozwiązań urbanistycznych i funkcjonalno–użytkowych dla 
projektu nowego kompleksu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie oraz za 
unikatowe rozwiązania funkcjonalno-akustyczne sali koncertowej i kluczowych sal dydaktycznych. 
Układ urbanistyczny został dobrze powiązany z otoczeniem, wykorzystując potencjał terenu 
objętego konkursem i planowanego jako pierwsza część zespołu obiektów dedykowanych muzyce. 
Kameralne rozwiązania budynków Akademii dają możliwość zintegrowania wszystkich planowanych 
w przyszłości przedsięwzięć, które wraz z parkiem miejskim stworzyć powinny nową, muzyczną 
część miasta – Parku Muzyki. Kompozycję projektowanych budynków Akademii tworzy zespół 
pawilonów, z respektem wkomponowanych pomiędzy istniejącą zieleń wysoką. Dobre strefowanie 
budynku i rozmieszczenie wejść sprzyjają podziałowi na części ogólnodostępne oraz dydaktyczne. 
Utopione w parku pawilony tworzą poszczególne segmenty uczelni, połączone wewnętrznym 
pasażem, pomiędzy dwoma wejściami: publicznym i dydaktycznym. Wewnętrzne uliczki, w 
powiązaniu z zewnętrznymi dziedzińcami i zielenią parku, kreują niepowtarzalną atmosferę wyższej 
uczelni artystycznej. Dominantą i sercem Akademii jest sala koncertowa. Wraz z holem głównym i 
kawiarnią, tworzy miejsce spotkań studentów, nauczycieli oraz publiczności. Sala koncertowa to 
autorskie innowacyjne rozwiązanie, w którym publiczność otacza scenę na kilku poziomach. 
Kompozycja przestrzenna sali daje nowe możliwości funkcjonalne i akustyczne, stwarza 
niepowtarzalne wrażenia wizualno–dźwiękowe. Bezpośredni kontakt uczestników koncertu będzie 
tworzyć więzi pomiędzy artystami, orkiestrą i publicznością. Ta interakcja dedykowana głównej sali 
koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie buduje poczucie wspólnoty i sprzyja twórczej 
atmosferze uczelni. Projekt pozwoli na stworzenie kompleksu budynków dydaktycznych Akademii 
Muzycznej wraz z salą koncertową, umożliwiającego jak najpełniejsze korzystanie z oferty uczelni 
artystycznej, a jednocześnie przeprowadzenie kompleksowej sanacji, rehabilitacji i zmiany 
funkcjonalnej zdegradowanego obszaru Krakowa. 
 
II nagroda 
II nagrodę przyznano za koncepcję harmonijnego połączenia uczelni i parku, za stworzenie 
autonomicznej, przyjaznej i wyjątkowej przestrzeni szkoły otoczonej tarczami ścian, za właściwe 
decyzje projektowe uwzględniające uwarunkowania lokalizacyjne, w tym względy akustyczne. 
Interesująca jest propozycja nadwieszenia sali koncertowej nad salą plenerową i kontynuowanie tej 
otwartej przestrzeni ciągiem pieszym poprowadzonym wzdłuż falujących ścian pokrytych 
drewnianymi lamelami w kierunku nadwiślańskich bulwarów. Stworzono wnętrze urbanistyczne 
przyjazne dla studentów, przyciągające melomanów i okolicznych mieszkańców zarówno atrakcyjną 
architekturą, jak i dodatkowym, atrakcyjnym programem użytkowym. Zachodnia część elewacji 
południowej w postaci grafitowej ściany stanowi odpowiednie neutralne tło dla planowanych w 
przyszłości obiektów Parku Muzyki. 
 
III nagroda 
III nagrodę przyznano za wykreowanie prostej, jednorodnej, a zarazem frapującej formy 
architektonicznej stanowiącej zarówno przestrzenne tło dla planowanych obiektów Parku Muzyki, 
jak i odpowiedni dla uczelni, kameralny charakter architektury. Wachlarzowa wstęga budynku, 
rozciągająca się wzdłuż działki, zgodnie z jej konfiguracją, została uzupełniona zespołami zieleni 
istniejącej i projektowanej, wnikającymi do wewnętrznych dziedzińców i wzbogacającymi bryłę. 
Stworzono w ten sposób przyjazny i kameralny klimat sekwencji wnętrz dedykowanych 
poszczególnym wydziałom, sprzyjających studenckiej aktywności i integracji. Elewacje z naturalnych 
materiałów pozbawione nadmiernych efektów architektonicznych stanowią właściwą, skromną 
oprawę dla uczelni w parkowym otoczeniu. 
 
Wyróżnienie honorowe 
Wyróżnienie honorowe przyznano za odważną koncepcję budynku użyteczności publicznej, gdzie 
funkcje są w logiczny sposób uszeregowane wzdłuż jednego ciągu komunikacyjnego, w którym sale 
muzyczne stanowią jedną stronę, a dydaktyka i administracja drugą. Drobne funkcje stanowią filtr 
akustyczny dla sal koncertowych i sal prób, zapewniając im komfort ciszy. Ciąg komunikacyjny jest 
prawidłowo poprowadzony od zewnętrznego placu, poprzez hall wejściowy i foyer sali koncertowej 



do części dydaktycznej. Na uwagę zasługuje sala koncertowa mająca właściwe proporcje, 
pojemność i dobre rozwiązania akustyczne. Architektura budynku bezkompromisowa, odważna i 
wielka, co jest siłą projektu i jednocześnie jego słabością, bowiem niepotrzebnie monumentalizuje 
funkcję szkoły wyższej zlokalizowanej w parku. 
 
 
 
OTRZYMANE OCENY 
 
1. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu : 

• Praca zaszyfrowana nr 2 – 3784R52G 

• Praca zaszyfrowana nr 3 – 35374253 

• Praca zaszyfrowana nr 5 – HG200225 

• Praca zaszyfrowana nr 7 – 716737KK 

• Praca zaszyfrowana nr 12 – 321898SF 

• Praca zaszyfrowana nr 16 – 00178541 

• Praca zaszyfrowana nr 20 – 180315JK 

• Praca zaszyfrowana nr 28 – 98M1M162 

• Praca zaszyfrowana nr 30 – 87868885 

• Praca zaszyfrowana nr 32 – 6W1AYTKF 

 - ocena bardzo dobra 
2. Prace pierwszego etapu: 

• Praca zaszyfrowana nr 17 – AW358 

• Praca zaszyfrowana nr 24 – 0605PS16 

• Praca zaszyfrowana nr 33 – 170001P2 

- ocena dobra + 
Pozostałe prace - ocena dobra 
Praca nr 34, która wpłynęła do organizatora konkursu po terminie określonym w Regulaminie, nie 
została odpakowana i nie była poddana ocenie sądu konkursowego. 

 


