
 
 
 
 
 
 
 

Mood for wood to międzynarodowe warsztaty projektowe dla studentów oraz młodych projektantów 
zainteresowanych faktyczną realizacją swoich pomysłów. Podczas warsztatów studenci przy pomocy 
uznanych architektów i projektantów z całego świata oraz doświadczonych stolarzy projektują oraz 
samodzielnie wykonują meble miejskie dla wybranych społeczności lokalnych. To właśnie etap 
projektowania - przy pomocy narzędzi partycypacyjnych - wyróżnia projekt Mood for wood spośród 
podobnych warsztatów studenckich. Uczestnicy nie tylko realizują samodzielnie meble - ale decydują także 
całkowicie o ich formie.  Pracują nad konkretną lokalizacją, spotykają się z użytkownikami przestrzeni, 
poznając ich potrzeby oraz problemy danego miejsca. Aby zrealizować projekt  są zobligowani do 
uzyskania akceptacji swoich pomysłów u odbiorców, następnie na podstawie opracowanego kosztorysu 
składają zamówienie na określone materiały,  z których własnoręcznie budują drewniane meble lub 
instalacje.  
 
W tym roku wyjątkowo odbędą się dwie edycje warsztatów Mood for wood.  
 
 Edycja lipcowa- której hasłem będzie Sąsiedztwo (Neighborhood)  odbędzie  się od 23 lipca do 3 sierpnia  w 
Cieszynie a jej uczestnikami będą projektanci z Polski, Czech, Węgier i Słowacji, którzy stworzą meble 
integrujące mieszkańców po obu stronach granicy.  
 
Edycja sierpniowa odbędzie się w Poznaniu od 21 do 30 sierpnia i uczestniczyć w niej będą studenci i 
młodzi projektanci z Polski i Niemiec. Pod hasłem Grow your community  będą projektować dla ogrodów 
poznańskiej dzielnicy Szeląg.  
 
TUTORZY - Poznań                                          TUTORZY - Cieszyn  
 
Wiercinski-studio                                                +48 Architecture (PL) 
Nils Wenk                                                             KOSMOS architects (RU)  
SUPERGUT STUDIO                                          Nomad studio (HU) 
ConstructLab                                                        Grau (SK) 
                                                                                Karol Żurawski (PL) 
                                                                                ORA architects (CZ)  
 
REKRUTACJA  

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
www.moodforwood.com . Rekrutacja na warsztaty w Cieszynie - kończy się 18 maja, deadline dla 
rekrutacji na warsztaty w Poznaniu to 15 czerwca. Organizatorzy skontaktują się z osobami 
zakwalifikowanymi na warsztaty mailowo w przeciągu 3 dni od zakończenia rekrutacji.  

Koszty  

150 euro/ 600 złotych (warsztaty w Cieszynie) 

130 euro/ 550 złotych ( warsztaty w Poznaniu)  

https://wiercinski-studio.com/
http://www.plus48.com.pl/
http://www.wenkarchitekten.de/pages/deutsch/Home.html
https://k-s-m-s.com/
https://supergutstudio.pl/
https://www.studio-nomad.com/
https://www.constructlab.net/
http://grau.sk/
http://karolzurawski.com/
https://o-r-a.cz/realizace


W cenę warsztatów wliczone jest:  

- Nocleg w terminie warsztatów w Cieszynie/Poznaniu  
- Wyżywienie ( śniadanie, lunch, kolacja)  
- Przerwy kawowe 
- Dojazd z/do Cieszyna/ Poznania ( studenci z Polski z dowolnego miasta w Polsce - komunikacją 

publiczną 2 klasa)  
- Komunikacja publiczna  
- Szkolenie BHP - zakończone certyfikatem 
- Materiały do pracy warsztatowej  
- Zestaw gadżetów z logo warsztatów 

STRONA INTERNETOWA  

www.moodforwood.com  

ORGANIZATORZY  

SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny 

KOORDYNATOR  

Magda Wypusz 

KONTAKT  

moodforwood.workshops@gmail.com , Magda Wypusz, tel. 884300474 
 

http://www.moodforwood.com/
mailto:moodforwood.workshops@gmail.com

