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WSTĘP

FUNKCJE

Projekt „BazaOaza” powstał z myślą o współczesnych mieszkańcach dużych miast. Miast, które doświadczane są ciągłą
zmianą tkanki miejskiej, ludzkiej. Ta permanentna miejska
ruchliwość jest odpowiedzią na coraz szybsze tempo naszego
życia, mobilność zarobkową, chęć przemieszczania się.
Te czynniki owocują bardzo płytkimi stosunkami sąsiedzkimi.
przyczyniają się do postępującej erozji więzi międzyludzkich.
Dużo łatwiej teraz zawiązać bliską „relację sąsiedzką” wykorzystując serwis społecznościowy, niż z sąsiadami zza ściany.
SWOISTA DIGITALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZY
LUDZKICH. Mieszkańcy miast, funkcjonujący na co dzień
w betonowej dżungli, próbują podtrzymać związki z naturą
hodując w swych domach najróżniejsze rośliny. Co jednak
uczynić z roślinami w sytuacji, gdy dana osoba planuje dłuższy
wyjazd? Kiedyś kwiatki oddawało się pod opiekę sąsiadce,
dzisiaj ten problem pomoże rozwiązać BazaOaza.

BazaOaza w sposób bezpośredni odpowiada na potrzebę pozostawienia kwiatów w sezonie urlopowym, stając się hostelem
kwiatowym. Rola ta nie sprowadza się jednak do względów tylko praktycznych, gdyż każda osoba, która zostawi w niej swoje
rośliny współtworzy nowe, atrakcyjne przyjazne mieszkańcom
miejsce. W sposób pośredni nakłania osoby do nawiązywania
kontaktów z innymi, które mają podobne problemy, gdyż każdy
korzystający z usług BazyOazy musi odebrać kwiaty osobiście.
Nic tak ludzi nie łączy jak wspólny kłopot. BAZAOAZA TO
ROŚLINNY OBIEKT, RZEŹBA SPOŁECZNA, KTÓRA SWYM
POJAWIENIEM W KONKRETNEJ PRZESTRZENI MA JĄ
UWSPÓLNOTOWIĆ, ZACHĘCIĆ DO RELAKSU Z WIDOKIEM
NA KWIATY. To także galeria miejska, w której pod pretekstem
urlopu florystyczni ekshibicjoniści będą mogli zaprezentować
swe okazy. Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców
miasta. BazaOaza będzie zbierała informacje na temat tego,
z jakich dzielnic Warszawy pochodzą dostarczone do hostelu
rośliny, aby następnie stworzyć wciąż uzupełnianą i aktualizowaną „kwiatową mapę Warszawy”. Być może okaże się, że
Bielany to idealne miejsce do hodowania paproci a Ursynów to
palmowy raj.

2

+

SYNTEZA
BazaOaza
to hostel dla
kwiatów,

gdzie roślinę można przywieźć,
bądź poprosić o odbiór
pracownika BazyOazy,
który ją przewiezie do bazy
przyczepką rowerową.

Przyjęcie rośliny potwierdza formularz
gdzie: identyfikuje się roślinę i właściciela,
określające czas pobytu. W przypadku
nie odebrania rośliny po 7 dniach od daty
planowanego odbioru, roślina zostaje wystawiona na darmową giełdę kwiatową,

po przywiezieniu nastąpi
katalogowanie rośliny, jej
opis i dzielnica z której pochodzi. Zdjęcie z opisem
trafi na www.

Rośliny zostaną otoczone
stosowną opieką co będzie gwarantowane przez
zatrudnionego pracownika
studenta SGGW.

Odbiór rośliny
tylko osobisty!
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CELE

DZIAŁANIE

BazaOaza niczym pustynna fatamorgana ma pojawiać się nieoczekiwanie i odmieniać miejsca, które cierpią na duże deficyty
zieleni, gdzie przestrzeń w swych funkcjach publicznych stała
się zapomniana. Na pierwszą lokalizację BazaOaza wybrała
dawną mównicę prominentów peerlowskich. Przestrzeń kiedyś
o wielkim wydźwięku propagandowym, następnie handlowym,
teraz tylko logistycznym. Miejsce mimo swojej rangi i lokalizacji
stało się miejscem przechodnim i zapomnianym. Używanym
jedynie jako trakt komunikacyjny lub dworzec autobusowy bez
żadnej infrastruktury. Betonowisko. Wieczorami staje się czarną dziurą, pogłębiana skalą Pałacu. Miejsca nieuczęszczane,
nieoświetlone budzą niepokój. Osoby przebywające w takich
obszarach czują się niepewnie. BazaOaza po zmroku ma
rozświetlać ten mrok. Niczym latarnia ma oswajać miejsce,
sprawić i przyciągać zbłąkanych i ciekawskich swym roślinnym
blaskiem.

BazaOaza będzie służyć jako miejsce odpoczynku dla podróżujących, mieszkańców (stąd rozmieszczenie wokół Pawilonu
drewnianych ław). BazaOaza stanowić będzie nowy, wyróżniający się punkt w centrum miasta. Jej lekka konstrukcja i użyte
materiały mają stanowić przeciwwagę dla kamienia i betonu,
królujących dookoła. Zieleń umieszczonych w środku roślin pomoże w rozproszeniu dominującej na Placu szarości. Oświetlenie pawilonu w nocy stwarzać będzie poczucie bezpieczeństwa
i przytulności w miejscu, które do tej pory słynęło z nieprzyjaznej atmosfery. Co więcej to nowe, bliskie ludziom miejsce
będzie współtworzone przez mieszkańców miasta, którzy będą
w BazieOazie zostawiać swoje rośliny.
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WIZUALIZACJA 1/4
Widok od strony Pałacu Kultury i Nauki.
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WIZUALIZACJA 2/4
Wnętrze BazyOazy.
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WIZUALIZACJA 3/4
Widok od strony Pałacu Kultury i Nauki.
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WIZUALIZACJA 4/4
Widok od strony „dworca autobusowego”

Pawilon ma stanąć na Placu Defilad, między Pałacem
Kultury i Marszałkowską, przy parkingu, który zaczął
w ostatnich latach pełnić rolę dworca dla busów kursujących do większości polskich miast. Przystanek pod
Pałacem Kultury jest wykorzystywany przez wielu prywatnych przewoźników, obsługujących wciąż rosnącą
liczbę pasażerów, z których dużą część stanowią ludzie
dojeżdżający do Warszawy do pracy. Niestety przestrzeń
parkingu nie zapewnia dogodnych warunków osobom
oczekującym na autobus lub chcących chwilę odpocząć
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po podróży. Jest to wybetonowana i zaniedbana przestrzeń, na tym odcinku zupełnie pozbawiona zieleni,
która latem zamienia się w rozgrzaną patelnię. Wieczorami miejsce to jest słabo oświetlone i zieje pustkami.
Pojawiają się kolejne pomysły na całościowe zagospodarowanie przestrzeni wokół Pałacu Kultury, jednak są
to plany wymagające ogromnego nakładu pracy i funduszy, w związku z czym bardzo trudno o ich realizację.
Dlatego proponujemy, aby zacząć od małego projektu,
który pomoże ożywić tę przestrzeń, będzie wspomagał

dotychczasowy (spontaniczny) sposób jej wykorzystania
i stwarzał podróżującym dogodne warunki do odpoczynku. RÓWNOCZEŚNIE PAWILON STANOWIĆ

BĘDZIE WIZYTÓWKĘ WARSZAWY, DOWCIPNIE
KONTRASTUJĄCĄ Z KAMIENNĄ BRYŁĄ PAŁACU
KULTURY.

RZUTY
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KONSTRUKCJA PAWILONU
Konstrukcja nośna pawilonu oparta jest na drewnianej ramie z kantówek 16x16cm, połączonych ze
sobą łącznikami kątowymi. Rama jest samonośna
i wewnętrznie stężona przez ukośne słupy biegnące
prze całą wysokość obiektu. Wewnątrz zaprojektowano drewnianą podkonstukcję pod dwa ostrosłupy zetknięte wierzchołkami. Dolny, obudowany
drewnianymi podestami będzie stanowić na zewnątrz ekspozycje kwiatów, a wewnątrz pomieści
niewielkie zaplecze techniczne obiektu.

Natomiast górny ostrosłup, obudowany deskami
i uszczelniony membraną EPDM będzie łapaczem
i zbiornikiem na wody opadowe. Zbiornik zaopatrzono w zawór przelewowy pozwalający kontrolować maksymalne wypełnienie zbiornika.
Elewacje obiektu na poziomie kwiatów stanowi systemowa szklana zabudowa balkonowa, a powyżej
obudowa z płyt poliwęglanu komorowego.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

˚ Lokalne pochodzenie materiałów (drewno)
˚ Użycie materiałów odnawialnych
˚	Wykorzystanie wód opadowych do podlewania kwiatów
˚ Pobudzenie przestrzeni miejskiej.
˚	Wykorzystanie i uatrakcyjnianie „martwych” obszarów

w centrum miasta.
˚ Stworzenie nowej przestrzeni spotkań.
˚	Wykreowanie nowego charakterystycznego punktu
w przestrzeni miejskiej z którym mogą utożsamiać się
mieszkańcy miast.
	Wykorzystanie lokalnych specjalistów do budowy obiektu
˚
˚	Wykorzystanie ekologicznych pojazdów do transportu
kwiatów: rower z przyczepką bądź/i elektyczne BMW
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LOKALIZACJA
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ŻYCIORYSY

JOANNA SKÓRZYŃSKA

PRZEMEK KACZKOWSKI

MARTA KWIATEK

ARCHITEKTKA

JULIA SKÓRZYŃSKA ŚLUSAREK

KWIATUCHI

STOPROCENT
ARCHITEKCI

Urodzona w Warszawie w 1982r.,
mieszkająca wiele lat za granicą,
W latach 2001-2006 studiowała
architekturę na Politechnice Warszawskiej. Po studiach pracowała
głównie nad pracami konkursowymi (zdobywając m.in. I nagrodę,
już wybudowanego stadionu
„Cracovii“ w Krakowie) oraz m.in.
przy Muzuem Sztuki Nowoczesnej
w pracowni architekta Christiana
Kereza w Zurychu oraz przy budowie apartamentowca „Złota 44“
w Warszawie, projektu architekta
Daniela Libeskinda. Od 2013r.
jest członkiem polskiej Izby Architeków. obecnie mieszka i pracuje
nad własnymi projektami w Warszawie.

KWIATEK

Urodzony w 1977r. Absolwent Wydziału Architektury we Wrocławiu.
Praktykę zawodową zdobywał
pracując w Polsce i za granicą
w: Nowym Jorku, w Niemczech
i Dani . Od 2006r. mieszka pracuje w Warszawie. Jest współautorem
wielu projektów w bardzo róznej
skali : od Ławki Pętelki pod PKiN
po stadion „Cracovii“ w Krakowie.
W 2011r. został członkiem polskiej Izby Architektów. Od 2012
roku prowadzi na Żoliborzu własną firmę STOPROCENT Architekci.

KWIATUCHI

Urodzona w 1978 roku, magister
sztuki, animatorka, ilustratorka
i graficzka. Laureatka Międzynarodowego konkursu Ilustracji
„Bologna Children’s Book Fair
2003”. Obecnie działa w duecie
artystycznym Kwiatuchi, animując
społeczności działaniami miłymi, lekkimi i przyjemnymi, które
powodują poprawę stosunków
międzyludzkich i bardziej osobisty
stosunek do przestrzeni publicznej.
Od 2011r w Kwiaciarni Grafiki
(pracowni Kwiatuchów) upowszechnia tradycyjne techniki druku.

SOCJOLOŻKA

Warszawski aktywista, propagator,
vlepkarz, fan typografii, miasta
i kooperacji. Walczy o równoukolorowienie różu. Współtwórca street
artowej grupy Vlepvnet i galerii
viuro oraz v9. Aktualnie buduje
pracownię sitodruku w Kwiaciarnii
Grafiki. Członek kolektywu Kwiatuchi, który swe zainteresowania
ogniskuje wokół rewitalizacji przestrzeni publicznej i relacji w niej
panujących. Wszelkiego rodzaju
recyklingu. Odzyskiwania i ożywiania skazanych na zapomnienie
przedmiotów, miejsc, historii. Absolwent: ulicy, miasta, życia.

Socjolożka, urodzona w 1979 roku
w Warszawie, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.
Interesuje się socjologią miasta,
problemem zawłaszczania, ograniczania i kontrolowania przestrzeni
publicznej. Autorka badań nad
monitoringiem przestrzeni miejskiej,
przeprowadzonych w latach 20122013 we współpracy z Fundacją
Panoptykon oraz Instytutem Millward Brown SMG/KRC.
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