ZAŁACZNIK NR 2
Opis zadania konkursowego „Zaproszenie do Centrum Poznawczego Hali
Stulecia” w kontekście profilu działalności Centrum Poznawczego Hali Stulecia
1/ SYTUACJA BIEŻĄCA
Centrum Poznawcze Hali Stulecia powstało w 2012
interaktywna wystawa, przybliżająca zwiedzającym Halę
UNESCO, przyległe do niej Tereny Wystawowe oraz historię
na przykładzie Wrocławia. Projekt wystawy zrealizowany
„Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie”.

roku jako multimedialna,
Stulecia jako obiekt klasy
modernistycznej architektury
został w ramach programu

W ciągu trzech lat istnienia Centrum Poznawcze Hali Stulecia rozwinęło szeroką
działalność edukacyjną, związaną tematycznie z architekturę, dizajnem, historią i
rozwojem miast, ale również zmianami miejskiego życia i kształtowaniem się miejskich
wspólnot. Obecnie wystawa spełnia rolę nowoczesnego centrum edukacyjnego, w którym
temat architektury i miasta jest wielopoziomowo opracowywany podczas warsztatów z
dziećmi i młodzieżą.
2/ PROFIL DZIAŁAŃ
Poza turystycznym profilem Centrum Poznawcze Hali Stulecia prowadzi szeroko
rozumianą działalność edukacyjno-poznawczą, bezpośrednio związaną ze społecznym
wymiarem rozumienia architektury oraz miasta, jako przestrzeni budowania
międzyludzkich relacji.
Wystawa funkcjonuje więc nie tylko jako obiekt turystyczny, odwiedzany przez gości z
całego świata. W Centrum Poznawczym Hali Stulecia organizowane są również regularnie
spacery z przewodnikami, oprowadzającymi gości po Terenach Wystawowych, WUWIE,
okolicznych historycznych dzielnicach (Sępolno, Biskupin, Zalesie, Zacisze) oraz
sąsiadujących z Halą Stulecia obiektach i instytucjach (jak Politechnika Wrocławska,
CeTa, Stadion Olimpijski czy Obserwatorium Astronomiczne). Celem spacerów jest
zapoznanie wrocławian z terenami otaczającymi Halę Stulecia i ich dziejami, ale również
stworzenie okazji do zbudowania sąsiedzkich kontaktów i zaszczepianie zainteresowania
miastem, jego historią i rozwojem. Z intencją tworzenia platform komunikacji,
współpracy oraz zapoznawania z historią Terenów Wystawowych organizowane są w
Centrum Poznawczym Hali Stulecia również większe wydarzenia (Dzień Dziecka, Urodziny
Centrum Poznawczego, terenowe gry rodzinne i in.)
Podstawową działalnością Centrum Poznawczego Hali Stulecia jest obecnie działalność
edukacyjna. Wystawa stwarza idealne warunki dla nowych modeli edukacji,
otwierających na twórcze, samodzielne myślenie, uważne obserwowanie najbliższego
otoczenia i odpowiedzialne współtworzenie przestrzeni publicznej miasta.
Warsztaty edukacyjne Centrum Poznawczego Hali Stulecia projektowane są w oparciu o
podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i prowadzone przez
doświadczonych pedagogów i animatorów, będących jednocześnie historykami sztuki,
architektami i edukatorami sztuki.
Realizowany program edukacyjny uwzględnia lokalny kontekst, szczególną troską
obejmując problem budowania więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie.
Interdyscyplinarne, wielowymiarowe podejście do poruszanych na warsztatach
zagadnień, rozwijane jest w oparciu o tematy związane z architekturą i miastem,
rozumianym jako złożona przestrzeń wzajemnych relacji oraz wielopoziomowej,
międzypokoleniowej współpracy. W pracy warsztatowej wykorzystywane są różne rodzaje

klocków konstrukcyjnych, tablice interaktywne, projektowanie przestrzenne, tworzenie
modeli i planów oraz wprowadzana aktualnie praca z drukarkami 3 d.
3/PROFIL GOŚCI CENTRUM POZNAWCZEGO HALI STULECIA
Obecnie Centrum Poznawcze Hali Stulecia odwiedza blisko 70 tysięcy gości rocznie, z
czego znaczną część stanowią dzieci oraz młodzież.
Ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, Parku
Szczytnickiego oraz wrocławskiego ZOO naszą grupę docelową stanowią:
- rodziny z dziećmi w wieku 0-15 lat
- szkolne grupy dzieci i młodzieży
- turyści (w tym w znacznej mierze międzynarodowi) - kobiety i mężczyźni w wieku 2580 lat
- wrocławscy seniorzy (60-70 lat)
4/ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu
zewnętrznego, znajdującego się przed Centrum Poznawczym Hali Stulecia, obejmującego
skrzydła trawnika oraz asfaltowy pas drogi dojazdowej przed wejściem na wystawę.
Obszar przed Centrum Poznawczym Hali Stulecia ma stać się strefą rekreacyjnowypoczynkową, przeznaczoną dla zwiedzających, nawiązującą do tematyki wystawy oraz
profilu działalności Centrum Poznawczego Hali Stulecia i estetycznie wkomponowującą się
w otoczenie Hali Stulecia (teren do zagospodarowania zaznaczano trójkątami na zdjęciu).

Wejście do Centrum Poznawczego Hali Stulecia zaznaczone strzałką.

4/ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW I KRYTERIA OCENY
Stworzenie
atrakcyjnego
terenu
sprzyjającego
wypoczynkowi,
koncepcyjnie
nawiązującego do tematyki wystawy i/lub profilu działania Centrum Poznawczego Hali
Stulecia.
Kryteria oceny:
Stworzenie rozwiązań zabezpieczających fragment terenu przed znaczną w sezonie
letnim ekspozycją słoneczną.
Łatwość demontażu instalacji, jej niezakotwiczenie w podłożu i jednocześnie bezpieczny
charakter użytkowania, uwzględniający liczne grupy szkolne oraz rodziny z dziećmi, które
będą z niej korzystać.
Uwzględnienie różnych grup wiekowych, zainteresowanych wypoczynkiem przed Centrum
Poznawczym Hali Stulecia.
Estetyczna korespondencja/estetyczny dialog z otoczeniem proponowanej instalacji.
Dodatkowym atutem będzie:
Stworzenie
kreatywnego
i
wypoczywającym aktualnego
Poznawczym Hali Stulecia.

ciekawego
w
odbiorze
sposobu
komunikowania
programu wydarzeń, odbywających się w Centrum

Uwzględnienie
rozwiązań
sprzyjających
interakcji,
przekształcaniu/kreowaniu relacji w przestrzeni.

zabawie,

kreatywnemu

