
 

            

                                                                                                                                     

        

 

ZAŁĄCZNIK NR 3: 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DoFA  
 

CELE 

Prócz głównego założenia programowego, polegającego na propagowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, 

DoFA ma na celu dogłębną diagnozę i dokumentację dorobku architektonicznego naszego regionu oraz promocję 

twórczości architektonicznej jako działalności kulturalnej. Chcemy też uhonorować godne naśladowania osiągnięcia w 

architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych, a także ukazać jak najszersze spektrum zagadnień związanych z 

kreowaniem ładu przestrzennego. Pragniemy skierować uwagę lokalnych społeczności na nasze wspólne otoczenie i 

zachęcić do jego aktywnego współtworzenia. Liczymy też, że pośród wydarzeń festiwalowych każdy znajdzie coś, co 

pozwoli na lepsze zrozumienie architektury. Zależy nam bowiem na podnoszeniu ogólnej świadomości architektonicznej 

oraz na promowaniu idei kulturowo bogatego i zrównoważonego środowiska. 

 

DZIAŁANIA 

DoFA obejmuje bogatą ofertę imprez o zróżnicowanym charakterze, skierowanych do jak najszerszego grona 

odbiorców, m.in.: wystawy prac zgłoszonych do konkursów, wystawy problemowe, wykłady specjalistów i debaty 

publiczne z ich udziałem, seminaria czy zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów w wybranych miastach Dolnego Śląska 

i okolic. Wśród wydarzeń znajdują się też projekcje filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, działania 

performatywne w przestrzeni publicznej, prezentacje technologii oraz produktów branżowych i in.  

 

ADRESACI 

Adresatem DoFA może być każdy: nie tylko profesjonaliści z naszej dziedziny, lecz wszyscy zainteresowani rozwojem 

Wrocławia i innych dolnośląskich miast, w których będą odbywały się imprezy DoFA. Nasz program kierujemy też do 

tych, którzy choć przez chwilę chcą zastanowić się, co wspólnie możemy zrobić dla naszej lokalnej przestrzeni, lub po 

prostu chcieliby przeżyć przygodę z architekturą – tą dawną i tą współczesną. Zapraszamy zarówno mieszkańców 

Dolnego Śląska i Wrocławia  –  codziennych użytkowników przestrzeni publicznej, jak i architektów, urbanistów, 

inwestorów, historyków oraz krytyków architektury i sztuki, urzędy i instytucje miejskie oraz regionalne, organizacje 

pozarządowe, producentów i dystrybutorów branżowych, a także młodzież szkolną i akademicką – przyszłość miast. 

 

TERMINY 

DoFA jest wydarzeniem cyklicznym (corocznym)  

 

MIEJSCA 

DoFA obejmuje nie tylko Wrocław, gdzie odbywa się większość wydarzeń, ale też inne miasta dolnośląskie, m.in. te, 

których inwestycje zostały nagrodzone bądź wyróżnione w naszych konkursach. Główne lokalizacje DoFA to: Kino Nowe 

Horyzonty, Muzeum Architektury, siedziba SARP W-w przy ul. Oławskiej 21 oraz wybrane przestrzenie miasta 

Wrocławia. 

 

STAŁE BLOKI PROGRAMOWE DoFA 

Program każdej edycji Festiwalu obejmuje następujące kategorie wydarzeń: 
_ WYSTAWY (konkursowe i problemowe) 
_KONFRONTACJE (wykłady, debaty, konferencje, seminaria) 
_PRZESTRZEŃ (interdyscyplinarne działania warsztatowe, performatywne i interaktywne) 
_OTWARTE MIASTO (wycieczki) 
_PUBLIKACJE (katalog DoFA i in.) 
_PROJEKCJE (filmy fabularne i dokumentalne) 


