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Nowa Filharmonia Szczecińska - ikona 
architektury czy blaszak? 

Opublikowano: wtorek, 07, styczeń 2014 17:01 

  

 

Budynek nowej Filharmonii Szczecińskiej nabiera powoli ostatecznych kształtów, a instytucja szykuje się 

małymi kroczkami na przeprowadzkę i uroczyste otwarcie, które ma nastąpić wraz z otwarciem nowego 

sezonu na jesień 2014 roku. Sam gmach Filharmonii wzbudza sporo kontrowersji. O ile opinie na temat 

nowej siedziby Filharmonii były w większości pozytywne zaraz po pojawieniu się pierwszych wizualizacji 

siedem lat temu, to teraz zdania są podzielone. 

 

Biały gmach zbiera pozytywne opinie w ogólnopolskiej prasie (www.bryla.pl) jednak na forach padają 

sformułowania takie jak „wielki blaszak” czy „garaż z blachy falistej”. Nawet sam mistrz Penderecki 

nie był zbyt zachwycony nową filharmonią podczas swojej ostatniej wizyty w Szczecinie z okazji 

festiwalu Sacrum Non Profanum.  

 

Budynek nie został jeszcze nawet ukończony, a już wzbudza sporo emocji. Takie skrajne opinie nie są 

jednak niczym nadzwyczajnym i towarzyszyły powstaniu wielu budowli na świecie, które obecnie stanowią 

ikony architektury przyciągające rzesze turystów. Oto kilka przykładów budynków, które nie od początku 

podobały się wszystkim. 

Royal Ontario Museum w Toronto 



 

Budynek składa się ze starej XIX-wiecznej części, która łączy ze sobą style neoromański, neobizantyjski, 

art-deco, a nawet neogotycki. Nową główną fasadę budynku (tzw. Kryształ), która łączy się ze starym 

budynkiem, zaprojektował Daniel Libeskind. Gdy nową część muzeum oddano do użytku w 2007 roku, 

fasada w kształcie kryształu wywołała falę krytyki. Krytycy uznali Kryształ za niepokojący i 

przytłaczający. Co niektórzy okrzyknęli go nawet jednym z najbrzydszych budynków na świecie. 

Dziś nowa część Royal Ontario Museum stanowi ważny punkt na mapie turystycznej Toronto, a jej 

imponująca bryła daje duże pole do popisu dla fotografów.  

 

Wieża Eiffla w Paryżu  



 

 

Nikt nie wyobraża sobie odwiedzić Paryż i nie zobaczyć Wieży Eiffla. Ta imponujących rozmiarów, ażurowa 

konstrukcja została zbudowana z okazji paryskiej Wystawy Światowej w 1889 roku i miała być 

demonstracją wielkiej myśli inżynierskiej jak i poziomu technologii. Gdy tylko upubliczniono plan budowli 

wraz z proponowanym miejscem w dzielnicy mieszkalnej Champ de Mars, Paryżanie podnieśli alarm. 

Wybitni artyści, w tymGuy de Maupassant i Alexandre Dumas, podpisali się pod petycjądo 

ministra, w której protestowali przeciw powstaniu "potwornej Wieży Eiffla” będącej bez 

wątpienia "hańbą" dla Paryża. Okoliczni mieszkańcy protestowali w obawie, że wieża będzie przyciągała 

pioruny i stanowić będzie zagrożenie dla ich domów. Paryżanie w przerażeniu obserwowali 

budowę, nazywając Wieżę "słoniem", "żyrafą" czy też "czworonożną metalową bestią". Gdy 

Wieżę Eiffla oddano do użytku zaczęła cieszyć się sporym powodzeniem, nawet wśród protestujących 

wcześniej artystów. Podobno jedynym nieugiętym był de Maupassant, który często jadał obiady w 

restauracji na drugim piętrze Wieży, twierdząc, że jest to jedyne miejsce, z którego nie widzi "tej wysokiej, 

chudej piramidy z żelaznych drabin, tego gigantycznego i haniebnego szkieletu".  

 

Pomnik Waszyngtona w Waszyngtonie  



 

 

Washington Monument poświęcony prezydenturze George'a Washingtona stanowi jedną z wielu ikon 

stolicy Stanów Zjednoczonych. Ogromny biały obelisk z marmuru, piaskowca i granitu stał się nawet 

częścią układanki o teorii spiskowej masonów, którą rozpowszechnił w swoich powieściach Dan 

Brown. Zaprojektowana przez Roberta Millsakonstrukcja swoim kształtem odwołuje się do tradycji 

egipskich. Wielka kolumna od razu wzbudziła falę krytyki. Wielu nazywało ją "łodygą szparaga", a New 

York Times ochrzcił ja mianem "wielkiego komina na równinach Potomaku". Budowę Pomnika 

Washingtona rozpoczęto w 1848 roku, lecz przerwano z powodu wybuchu wojny secesyjnej. Na wpół 

zbudowany obelisk stał zapomniany przez wiele lat. Mark Twain obśmiał "komino-pomnik" pisząc 

o żywym inwentarzu drzemiącym spokojnie w jego cieniu. Gdy budowę ukończono wreszcie w 

1884 roku, pomnik spotkał się z szerokim uznaniem, jednak nie u wszystkich. Jeden z krytyków w prasie 

architektonicznej stwierdził, że „niestety najprawdopodobniej upłyną całe wieki zanim monument się 

zawali”.  

 

Flatiron w Nowym Jorku  



 

 

Jeden z architektonicznych symboli Nowego Jorku, nazwany został z powodu podobieństwa swojej bryły do 

żelazka ("flat iron" = płaskie żelazko). Zaprojektowany przez Daniela Hudsona 

Burnhama nowoczesny budynek o stalowym szkielecie był jednym z najwyższych w czasach swojego 

powstania. Budził ogólny podziw, ale i spotkał się ze słowami krytyki. Montgomery Schuyler, redaktor 

Architectural Record, krytykował dużą ilość okien w budynku w następujący sposób: "najemca być 

może znajdzie w środku miejsce na jedno składane biurko bez przysłaniania okna, ze światłem z przodu, z 

tyłu oraz z boku. Ale co jeśli będzie potrzebował regału? Bez wątpienia ma doskonałe miejsce na 

podziwianie parad ulicznych, ale czy również dla transakcji biznesowych?" Budynek krytykowano także za 

to, że zbyt wyróżniał się z sąsiadującej z nim stylowej zabudowy Madison Square. Dziennikarz z 

prasy poświęconej architekturze nazwał go "najgorszą rzeczą w Nowym Jorku", która "skupia na sobie 

więcej uwagi niż wszystkie inne wysokie budynki razem wzięte". Niepotrzebnie obawiano się również czy 

konstrukcja budynku nie zostanie naruszona przez silne wiatry. Jednak jeśli o wiatrach mowa, to kształt 

budynku wpłynął na tworzenie się silnych przeciągów na ulicy. The New York Herald donosił o wietrze 

przewracającym kobiety i o banknotach, które wicher porywał z ich kieszeni. Podobno silny podmuch był 

także przyczyną wypadku, w którym pod kołami samochodu zginął posłaniec przewrócony przez wicher.  



 

Tańczący Dom w Pradze  

 

 

Jedną z ciekawszych  budowli Pragi jest Tańczący Dom wybudowany w 1996 roku na prawym brzegu 

Wełtawy. Nazwa budynku pochodzi od jego kształtu, w którym dopatrywać się należy tańczącej pary. 

Budowę sponsorowała słynna holenderska firma ubezpieczeniowa Nationale-Nederlanden, która wybrała 

architektów do tego zadania - Czecha Vlado Milunića oraz Amerykanina kanadyjskiego 

pochodzenia Franka Gehry'ego. Gehry początkowo nazywał budynek „Fred i Ginger”, jednak później 

sam zrezygnował z tej nazwy nie chcąc „importować amerykańskiego kiczu do Pragi” i nazwa ta obecnie 

używana jest rzadko. Tańczący Dom początkowo raził wielu swoją formą, która dalece odstawała od 

sąsiadujących budynków w stylu barokowym czy secesyjnym. Niektórzy twierdzili, że budynek 

przypomina raczej zgniecioną puszkę Coli niż tancerzy. Wiele miast nie było widać wówczas 

gotowych na przyjęcie dekonstruktywistycznych wizji architektów, w tym Warszawa, której władze nie 

zaakceptowały pomysłu zaprojektowania budynku w stolicy przez Gehry’ego. Dziś Tańczący Dom jest jedną 

z ciekawszych budowli współczesnej architektury w Pradze.  

 

Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku  



 

 

Kolekcjoner sztuki abstrakcyjnej Solomon Guggenheim nie mogąc pomieścić zebranych przez siebie dzieł w 

swoim nowojorskim apartamencie założył fundację swojego imienia, której celem było gromadzenie, 

przechowywanie oraz badanie sztuki współczesnej. W 1943 roku fundacja napisała list do Franka Lloyda 

Wrighta z prośbą o zaprojektowanie gmachu muzeum. Było to pierwsze tego rozmiaru zlecenie Wrighta w 

Nowym Jorku, który swoją drogą nie podobał mu się jako „las drapaczy chmur”. Architekt chciał aby jego 

projekt wyróżniał się spośród zabudowy Manhattanu oraz aby pobliskie Metropolitan Museum of Art 

wyglądało w porównaniu z jego budynkiem jak "protestancka stodoła". Zainspirowany abstrakcyjną 

kolekcją Guggenheima i malarstwem Wasilija Kandinskiego, Wright zaprojektował cylindryczną białą 

konstrukcję o wyrazistej formie zwieńczoną szklaną kopułą. Na głowę projektanta od razu wylała się fala 

krytyki, która zarzucała nie tylkoniepraktyczną konstrukcję utrudniającą ekspozycję dzieł (obrazy 

odstawały do zaokrąglonych ścian) ale również kontrowersyjny wygląd. Budynek nazywano „muszlą 

klozetową”, „odwróconym nocnikiem”,„hangarem dla latających spodków”, czy 

wreszcie „gigantyczną pralką”. Jeszcze przed otwarciem 21 artystów napisało list, w którym 

protestowało przeciw wystawianiu sztuki w takich warunkach. Kiedy jednak muzeum zostało otwarte 21 

października 1959 roku, 6 miesięcy po śmierci Franka Lloyda Wrighta, sklep pamiątkarski w muzeum 

sprzedał znacznie więcej pocztówek przedstawiających budynek niż jakiekolwiek dzieło w nim 

eksponowane. Obecnie budynek Muzeum Guggenheima uznaje się za jeden z najważniejszych projektów 

XX wieku i jest to jednocześnie jedna z najpopularniejszych galerii w Nowym Jorku.  

 

Szklana Piramida Louvre’u w Paryżu  



 

 

Kolejną z ikon Paryża jest szklana piramida, której miejską legendę odświeżył w 2003 roku Dan Brown w 

swoim słynnym „Kodzie Leonarda Da Vinci”. Projekt piramidy zlecił w 1984 roku prezydent Mitterrand i 

według plotek popularnych w latach 80. specjalnym życzeniem prezydenta było aby chińskiego 

pochodzenia architekt - Ieoh Ming Pei – zaprojektował piramidę z dokładnie 666 szklanych paneli. 

Jednak jak wynika z oficjalnych informacji oraz dość prostego działania matematycznego piramida 

zbudowana została tak naprawdę z 673 szklanych paneli w kształcie rombów i trójkątów. Pomijając 

„szatańską” plotkę na temat piramidy, wielu mieszkańców było oburzonych budową tak 

nowoczesnej konstrukcji w sąsiedztwie historycznej zabudowy Muzeum Louvre. Prezydentowi 

Mitterrandowi z kolei przypisano „kompleks faraona”. Pomimo krytyki, turyści pokochali szklaną 

piramidę i po dwóch dekadach od jej budowy stała się ona jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w 

Paryżu. Szacuje się, że Louvre przyciąga obecnie dwa razy więcej turystów niż przed budową piramidy. 

Sami Paryżanie również przywykli do szklanej konstrukcji i uważają ją obecnie za integralny element 

swojego miasta. 

 

Czy gmach nowej Filharmonii Szczecińskiej podzieli los powyższych ikon architektury, które początkowo 

niedoceniane, zostały wreszcie zaakceptowane i pokochane przez mieszkańców i turystów? Czy spełni także 

wymogi praktyczne i czy sprawdzi się podczas użytkowania jako dogodne miejsce organizacji wydarzeń 

kulturalnych? Możemy sobie na razie tylko tego życzyć i mieć taką nadzieję. Czas jednak pokaże czy nowa 

Filharmonia wraz z upływem lat zyska czy straci w oczach Szczecinian, publiczności, turystów i samych 

muzyków. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Nueva Filarmónica de Szczecin - un icono de la 
arquitectura o BLASZAK? 

Publicado el Martes, 07 de enero 2014 17:01 

  

 

La construcción de la nueva Filarmónica de Szczecin toma lentamente  forma final, y la institución se está 

preparando para moverse en pequeños pasos y la gran inauguración, que se espera con la apertura de la 

nueva temporada en el otoño de 2014. El Edificio de la Filarmónica en sí plantea mucha controversia. 

Aunque las opiniones sobre la nueva sede de la Filarmónica fueron en su mayoría positivas 

inmediatamente  después de la primera visualización hace siete años, ahora estás opiniones están 

divididas. El edificio BLANCO recoge críticas positivas en la prensa nacional ( www.bryla.pl), pero en los 

foros se deja caer una frase como "gran BLASZAK" o "garage metal corrugado" . Incluso el maestro 

Penderecki no estaba demasiado emocionado con la nueva Filarmónica durante su última visita en 

Szczecin con motivo del festival Sacrum no Profanum . El edificio no está aún terminado todavía, y ya está 

atrayendo a una gran cantidad de emociones. Tales opiniones extremas no son infrecuentes y fueron 

acompañados por el desarrollo de múltiples edificios en el mundo, que ahora son un icono de la 

arquitectura atracción de turistas. Aquí hay algunos ejemplos de edificios que no han disfrutado desde el 

principio de todo. 

 

 



 

 

Royal Ontario Museum en Toronto 

 

El edificio consta de una parte antigua del siglo XIX que conecta el estilo neo-románico, neo-bizantina art-

deco, e incluso neo-gótico. La nueva fachada principal del edificio (la llamada. Crystal), que conecta con el 

antiguo edificio, diseñado por Daniel Libeskind . Cuando se abrió una nueva parte del museo en 2007, la 

fachada de la forma del cristal causó una ola de críticas. Los críticos tienen cristal de inquietante y 

abrumadora . Lo que algunos le aclamado como uno de los edificios más feos del mundo . Hoy, 

una nueva parte del Museo Real de Ontario es un punto importante en el mapa turístico de Toronto, y su 

impresionante cuerpo da un gran abanico de posibilidades para los fotógrafos. Torre Eiffel en 

París, uno no puede imaginar su visita a París y no ver la Torre Eiffel. Este impresionante tamaño, 

estructura calada fue construido para la Exposición Universal de París en 1889 y se suponía que era una 

demostración de los grandes pensamientos de la ingeniería y la tecnología avanzada. Una vez que el plan se 

hizo estructuras públicas junto con el sitio propuesto en una zona residencial del Campo de Marte, los 

parisinos dio la alarma. Destacados artistas, entre ellos Guy de Maupassant y Alexandre Dumas, 

han firmado una petición al Ministro, que protestó contra la creación de "monstruosa Torre 

Eiffel" , con mucho "desgracia" de París . Los locales protestaron, por temor a que la torre va a atraer 

rayos y constituirá una amenaza a sus hogares. parisinos vistos en la construcción de terror, llamado el 

"elefante" Torre "jirafa" o "bestia metálica de cuatro patas" . Cuando se inauguró la Torre Eiffel 

comenzó a disfrutar de un éxito considerable, incluso entre los manifestantes artistas anteriores. 

Aparentemente la única indomable era de Maupassant, que a menudo cenaba en el restaurante en el 

segundo piso de la Torre, afirmando que es el único lugar desde el que ve "la alta pirámide, flaco de 

escaleras de hierro, este esqueleto gigante y vergonzoso." el Monumento a Washington en 

Washington, Washington Monumento dedicado a la presidencia de George Washington es uno de los 

muchos iconos de la capital de los Estados Unidos. enorme obelisco blanco de mármol, piedra arenisca y 



granito, incluso se ha convertido en parte del rompecabezas de masones teoría de la conspiración, que se 

extendió en sus novelas de Dan Brown. diseñado por Robert Mills diseñar su forma se refiere a la 

tradición egipcia. Gran columna inmediatamente despertó una ola de críticas. Muchos lo llamaron"tallo 

de los espárragos" , y el New York Times lo calificó como un "gran chimenea en las llanuras del 

Potomac" . Washington Monumento construcción se inició en 1848, pero se suspendió debido al estallido 

de la Guerra Civil. El obelisco a medio construir fue olvidado por muchos años.obśmiał Mark Twain 

"Komino-monumento" escribir sobre durmiente inventario pacíficamente vivir a su 

sombra. Cuando la construcción completó finalmente en 1884, el monumento se ha reunido con 

numerosos elogios, pero no todos. Uno de los críticos en la prensa arquitectónica declaró que "por 

desgracia, probablemente siglos transcurrieron antes de que el monumento se derrumbará." Flatiron 

Building en Nueva York, uno de los símbolos arquitectónicos de Nueva York, fue nombrado por la 

similitud de su hierro sólido (" plancha "= plancha) .Diseñado por Daniel Hudson Burnham edificio 

moderno con un esqueleto de acero fue uno de los más altos en el momento de su creación.Despertado la 

admiración, pero también se reunió con palabras de crítica.Montgomery Schuyler, editor de Architectural 

Record, criticó el gran número de ventanas en el edificio de la siguiente manera: "el inquilino puede 

encontrar en medio de un lugar en una mesa plegable y sin ventanas de oscurecimiento, la luz de la parte 

frontal, posterior y lateral, pero lo que si se necesita un bastidor. ? Sin lugar a dudas, es el lugar perfecto 

para disfrutar del desfile de la calle, pero es también para las transacciones comerciales? " El edificio 

también ha sido criticado por ser demasiado destacarse del edificio contiguo elegante Madison 

Square . Un periodista de la prensa dedicada a la arquitectura, lo calificó como "la peor cosa en Nueva 

York", que "se centra en una mayor atención que el resto de edificios de altura en su 

conjunto." Innecesariamente teme también que la estructura del edificio no se verá afectada por fuertes 

vientos. Sin embargo, si los vientos mencionados, la forma del edificio contribuyó a la formación de una 

fuerte corriente en la calle.The New York Herald informó que el viento se vuelque mujeres y señala que el 

viento le arrebató de sus bolsillos. Al parecer, una fuerte ráfaga también fue la causa de un accidente en el 

que un coche fue asesinado bajo las ruedas de un mensajero derribado por el viento. Casa Danzante en 

Praga Uno de los edificios más interesantes es Praga Casa Danzante construido en 1996 en la orilla 

derecha del río Vltava. Construyendo nombre proviene de su forma, lo que se discierne a ser una pareja de 

baile. Patrocinado la construcción de la famosa compañía holandesa de seguros Nationale Nederlanden, 

que optó por los arquitectos para el trabajo - Checa Vlado Milunic origen canadiense y 

estadounidense Frank Gehry . Edificio de Gehry originalmente llamado "Fred y Ginger", pero más tarde 

renunció al nombre de no querer "importación de kitsch americano a Praga", y este nombre rara vez se 

utiliza hoy en día. La Casa Danzante inicialmente deslumbró a muchos de su forma, que quedó lejos de los 

edificios adyacentes en el estilo barroco y el modernismo. Algunos argumentaron que el edificio se 



parece a una lata de coca-cola arrugado de los bailarines. Muchas ciudades no podían ver a 

continuación, lista para recibir la visión dekonstruktywistycznych de arquitectos, incluyendo Varsovia, 

donde las autoridades no han aceptado la idea de diseñar un edificio en la capital por Gehry. Hoy Dancing 

House es uno de los edificios más interesantes de la arquitectura moderna en Praga. Museo 

Guggenheim de Nueva York coleccionista de arte abstracto Solomon Guggenheim recoge incapaz de 

acomodar sus obras en su apartamento de Nueva York fundó la fundación de su nombre, cuya finalidad era 

recoger, almacenar y estudio del arte contemporáneo. En 1943, la Fundación ha escrito una carta a Frank 

Lloyd Wright pidiendo el diseño del edificio del museo.Fue la primera de este tamaño encargado Wright 

en Nueva York, que por cierto no le gusta como un "bosque de rascacielos." El arquitecto quería que su 

proyecto se destacó desde el edificio hasta la cercana ciudad de Manhattan y el Museo Metropolitano de 

Arte parecía en comparación con el edificio como "un granero protestante." Inspirado en la colección 

abstracta del Guggenheim y la pintura Vasily Kandinsky, Wright diseñó una estructura cilíndrica con un 

distintivo blanco coronado por una cúpula de cristal. Al jefe de diseño a la vez sirvió una ola de críticas, que 

acusó no sólo estructura poco práctico que dificulta la exposición obras (pinturas sobresalen de las 

paredes redondeadas), sino también un aspecto controvertido. El edificio se llama "inodoro" ,"orinal 

invertida" , "hangar de platillos voladores" , y finalmente "una lavadora gigante" . Incluso antes 

de la apertura de los 21 artistas escribió una carta en la que protestaba contra la expedición de arte en tales 

condiciones. Pero cuando el museo fue inaugurado el 21 de octubre 1959 año 6 meses después de la muerte 

de Frank Lloyd Wright, la tienda de regalos del museo vendió muchas más tarjetas postales que 

representan la construcción de cualquier trabajo en él expuestos. Hoy en día, el edificio del Museo 

Guggenheim es considerado como uno de los proyectos más importantes del siglo XX, y también es una de 

las galerías más populares. Nueva York Louvre Pirámide de cristal en París 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Otro de los iconos de París es la pirámide de cristal, la leyenda urbana revivido en 2003 por Dan Brown en 

su famoso "Código Da Vinci". La pirámide proyecto encargado en 1984 por el presidente Mitterrand y el 

chisme popular en los años 80 fue una petición especial del presidente de origen chino arquitecto - Ieoh 

Ming Pei - pirámide diseñada con exactamente 666 paneles de vidrio.Sin embargo, como se desprende de 

la información oficial y una pirámide bastante simple operación matemática se construyó de manera 

realmente con 673 paneles de vidrio en forma de diamantes y triángulos. Aparte del rumor "mal" sobre las 

pirámides, muchos residentes se mostraron indignados de que la construcción de la moderna 

construcción en las proximidades de los edificios históricos del Museo del Louvre .Presidente 

Mitterrand, a su vez, le asigna "complejo de Faraón . Pese a las críticas, a los turistas les encanta la 

pirámide de cristal y los dos decenios transcurridos desde su construcción se ha convertido en uno de los 

lugares más visitados de París. Se estima que el Louvre atrae ahora el doble de visitantes que antes de la 

construcción de las pirámides. Parisinos también se acostumbran al diseño de vidrio y lo consideran ahora 

una parte integral de su ciudad. 



 

Es la construcción nueva Szczecin Filarmónica una que compartirá el destino de estos iconos de la 

arquitectura, que subestimaron inicialmente, fueron finalmente aceptados y amado por los lugareños y los 

turistas? ¿Cumple con los requisitos prácticos y que resultan ser de uso como un lugar conveniente para los 

eventos culturales?  actualmente podemos tener sólo este deseo y la esperanza. Pero el tiempo dirá si la 

nueva Filarmónica durante los años podrá ganar o perder en los ojos de Szczecin, el público, los turistas y 

los propios músicos. 

 

  

Texto: Agata Stankiewicz 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c z w a r t e k ,  1 1  l i p c a  2 0 1 3  

Nowa Filharmonia zachwyca! 
Od iks czasu wybierałam się na organizowany przez MMSzczecin Photoday, czyli 

plener fotograficzny dla szczecinian. I w końcu się udało! Miejscem spotkania dość 

wąskiej grupy uczestników była powstająca właśnie nowa Filharmonia. Moja relacja 

z tego wydarzenia dostępna jest na blogu miejskim Szczecin Aloud w tekście 

zatytułowanym PHOTODAY W NOWEJ FILHARMONII – zapraszam do lektury. 
 

A tutaj prezentacja kilku moich zdjęć. Zazwyczaj staram się być oszczędna i 

wybieram najlepsze kadry, ale sala koncertowa tak mnie zachwyciła, że trudno mi 

było zdecydować się na najlepsze ujęcia. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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J u e v e s ,  1 1  d e  j u l i o  2 0 1 3  

Nueva Filarmónica deleita! 
Desde iks tiempo goin 'on, organizado por photoday MMSzczecin , o la fotografía 

al aire libre para Szczecin. Finalmente lo hizo! El lugar de encuentro de un grupo 

muy pequeño de los participantes eran surge apenas nuevo Filarmónica. Mi relación 

con este evento está disponible en el blog de la ciudad de Szczecin en voz alta en 

el texto titulado photoday UNA NUEVA FILARMÓNICA - Te invito a leer. 
 

Y aquí está la presentación de algunas de mis fotos. Por lo general, trato de ser 

frugal y elijo el mejor equipo, pero la sala de conciertos por lo que me sorprendió 

que era difícil decidir sobre el mejor enfoque. 

 
 



Na terenie budowy, po drugiej stronie płotu. 
Fot. Estera Zoc-Firlik

Podziemna kondygnacja. 
La planta subterránea.  
Fot. Estera Zoc-Firlik



 

Dwoimy się, troimy, żeby zrobić jak najwięcej ciekawych zdjęć ;) 
Fot. Estera Zoc-Firlik

 

Schodzimy głębiej. Fot. Estera Zoc-Firlik

 



 

Pod obstrzałem. Fot. Estera Zoc-Firlik

 

 

Rusztowania też mogą być interesujące ;) Fot. Estera Zoc-Firlik 

 
 



A za chwilę niespodzianka... 
Fot. Estera Zoc-Firlik

 

...do dużej sali koncertowej. Fot. Estera Zoc-Firlik 
... Para una gran sala de conciertos.  



 

 

Złote origami. Fot. Estera Zoc-Firlik 
Chapado de oro

 

 

Dzieło kobiecych dłoni. Fot. Estera Zoc-Firlik 
La obra en las manos de las mujeres

 



 

Imponujący sufit. Estera Zoc-Firlik 
Techo impresionante.

 

Coś niesamowitego...Fot. Estera Zoc-Firlik

Algo increíble ...  

 



Jest i okno. Fot. Estera Zoc-Firlik 
Él y la ventana.

 

 



Ostatnie ujęcia. 
Fot. Estera Zoc-Firlik

 

I ostatnie spojrzenia. 
Fot. Estera Zoc-Firlik



 
Autor: Estera Zoc-Firlik o 02:15  
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze 
FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest 

 

Otwarto nowy gmach filharmonii w Szczecinie 
29.08. Szczecin (PAP) - Nowoczesny gmach filharmonii szczecińskiej, który pomieści w 
swoich salach łącznie 1200 widzów, otwarto w piątek w Szczecinie. Już w najbliższą niedzielę 
chętni będą mogli zwiedzić nową siedzibę. W przyszłym tygodniu zaplanowano pierwszy 
koncert. 
 
 
Dyrektor filharmonii Dorota Serwa podkreślała, że nowa siedziba, która już niebawem będzie 
"rozbrzmiewała muzyką i prawdziwą sztuką" ma przede wszystkim być przyjaznym miejscem dla 
melomanów. "Nowa filharmonia da przestrzeń artystom, ale przede wszystkim naszym słuchaczom do 
tego, aby oderwać się od szarej rzeczywistości i mieć swoje miejsce, w którym wszyscy będą się dobrze 
czuli. My zrobimy wszystko, żeby nie zawieść państwa i całego grona osób, które przez wiele lat starały 
się, aby ten obiekt powstał" - zapewniała Serwa. 
  
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek nazwał siedzibę "ikoną miasta". "Nowy wspaniały obiekt, który 
odpowiada aspiracjom naszego miasta, już dziś wzbudza zachwyt w wielu środowiskach, nie tylko w 
naszym mieście" - dodał. 
  
Wśród gości, którzy licznie przybyli do filharmonii byli m.in. przedstawiciele władz województwa i miasta. 
Gmach poświęcił także metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, którego nowa siedziba 
"onieśmieliła" jak żartobliwie powiedział. 
  
Z kolei pierwszy dyrygent i kierownik muzyczny filharmonii Ewa Strusińska powiedziała, że muzycy są 
bardzo zadowoleni z siedziby, a ona sama słucha tutaj prób "z wielką radością i niemalże gęsią skórką". 
"Orkiestra czuje się doceniona; mamy piękną salę z fantastyczną akustyką i dużo miejsca, żeby się 
zadomowić. Pierwszy raz w historii tej orkiestry możemy się poczuć jak u siebie w domu" - powiedziała. 
  
W najbliższą niedzielę wszyscy chętni będą mogli obejrzeć wnętrze gmachu. 
  
Pierwszy z ośmiu koncertów inaugurujących działalność filharmonii w nowej siedzibie odbędzie się już 
piątego września. Otworzy go "Fanfara", którą Krzysztof Penderecki specjalnie zadedykował filharmonii. 
  
Wśród wykonawców, którzy w kolejnych dniach wystąpią w Szczecinie będzie także m.in. londyńska 
swingująca Pasadena Roof Orchestra, Just Szczecin, czyli projekt japońskiego pianisty Makato Kuriya i 
polskiego saksofonisty Sylwestra Ostrowskiego, z którym wystąpi pierwsza dama polskiego jazzu Ewa 
Bem, a także dwunastu wiolonczelistów Filharmonii Berlińskiej. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TRADUCCION GOOGLE 

Inaugurado un nuevo Filarmónica de Szczecin 
29.08. Szczecin (PAP) - Szczecin Modern Philharmonic Hall, con capacidad para un total de 
1200 habitaciones a sus espectadores, inaugurada el viernes en Szczecin. Ya en el próximo 
domingo, todo el mundo será capaz de explorar la nueva sede. La próxima semana está 
previsto el primer concierto. 
 
 
Director de la Filarmónica de Dorothy Servos hizo hincapié en que la nueva sede, que pronto será "todo 
volumen la música y el arte real" es principalmente para ser un lugar agradable para los amantes de la 
música. "La nueva sala de conciertos dará espacio a los artistas, pero la mayoría de todos nuestros 
oyentes a romper con la realidad y tener un lugar donde todo el mundo se sienta cómodo. Haremos todo 
lo posible para no defraudar al Estado y todo el grupo de personas, que para muchos años intentado 
hacer que este objeto fue creado "- aseguró Servos. 



  
Presidente Piotr Krzystek residente llamado "un icono de la ciudad". "Brave nuevo objeto que corresponde 
a las aspiraciones de nuestra ciudad, hoy admirada en muchos entornos, no sólo en nuestra ciudad," - 
añadió. 
  
Entre los invitados, que con frecuencia llegaban a la Filarmónica de haber incluido representantes de la 
provincia y la ciudad. El edificio también ha dedicado Szczecin-Kamien Arzobispo Metropolitano Andrzej 
Dzięga, cuya nueva sede "intimidado", como dijo en tono de broma. 
  
A su vez, el primer director de orquesta y director musical de la Filarmónica de Eve Strusińska 
dijo que los músicos están muy contentos con el sitio, y ella escucha aquí ensayos "con gran 
alegría y casi con la piel de gallina." 
"La orquesta se siente apreciado y tenemos una hermosa sala con una acústica excelente y 
un montón de espacio para instalarse Por primera vez en la historia de la orquesta puede 
sentirse como en casa." - Dijo. 
  
El domingo, todos los interesados podrán ver el interior del edificio. 
  
El primero de los ocho conciertos actividades inaugurales filarmónicas en las nuevas instalaciones se 
llevará a cabo el cinco de septiembre. Abrirlo "Fanfare", que Krzysztof Penderecki especialmente dedicado 
filarmónica. 
  
Entre los artistas que tienen experiencia en los siguientes días en Szczecin también incluirá Swinging 
London Pasadena Roof Orchestra, Just Szczecin, un proyecto de la pianista japonesa Makato Kuriya y el 
saxofonista polaco de Ostrowski Nochevieja, que se produce la primera dama del jazz polaco Ewa Bem, y 
los Doce Cellists de la Filarmónica de Berlín. 
  
La construcción del nuevo edificio de la Filarmónica de Szczecin, se inició en abril de 2011 y su costo es de 
alrededor de 120 millones de dólares, 40 millones de PLN esta financiación de la UE, el resto provino del 
presupuesto de la ciudad. 
  
Philharmonic Hall diseñó el estudio Barozzi Veiga-Barcelona. La filarmónica tiene dos salas de conciertos 
con capacidad para un total de 1.200 personas. Nueva Philharmonic Hall fue construido en el centro de la 
ciudad, en un lugar donde antes de la guerra era un Konzerthaus alemán, destruida durante el bombardeo 
aliado de Szczecin durante la Segunda Guerra Mundial, demolida en 1962. 
  
Filarmónica anteriormente funcionaba en el primer piso, en el ala izquierda del municipio de Szczecin, en 
adaptarse a estos efectos después de que el auditorio guerra. (PAP) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Szczecin gets new concert hall 
04.09.2014 14:29 

• NFP 05 09 2014 EWA STRUSINSKA INTERVIEW.mp3 
Designed by Spanish architects and built partly with EU funds, it is a spectacular project, seating 1, 200 in its 

two concert venues, and having all the state-of-the-art facilities. 

Interviewed shortly before the inaugural concert, Ewa Strusinska, Music Director of the 

Szczecin Philharmonic Orchestra, says; “All my players are over the moon with the 

possibilities and chances we’d been given. Acoustics-wise, our hall stands the chance to 

become one of the best concert halls in this part of the world’. 

Ewa Strusinska is one of Europe’s leading women conductors. From 2008 to 2010 she held 

the position of Assistant Conductor of the Halle Orchestra in Manchester. 
- See more at: http://www.thenews.pl/1/6/Artykul/180725,Szczecin-gets-new-concert-hall#sthash.gHzcid1g.dpuf 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Szczecin tiene una nueva sala de conciertos 
04.09.2014 14:29 

• NFP 05 09 2014 EWA STRUSINSKA INTERVIEW.mp3 
Diseñado por los arquitectos españoles y construido en parte con fondos de la UE, es un proyecto espectacular, con capacidad 

para 1, 200 en sus dos salas de conciertos, y con todas las instalaciones de última generación. 

Entrevistada poco antes del concierto inaugural, Ewa Strusinska, directora musical de la Orquesta 

Filarmónica de Szczecin, dice; "Todos mis músicos están en la luna con las posibilidades y 

oportunidades que nos han ofrecido. La Acústica-sabia, nuestra sala tiene la oportunidad de 

convertirse en una de las mejores salas de conciertos en esta parte del mundo ". 

Ewa Strusinska es uno de los principales conductores de las mujeres de Europa. Desde 2008 hasta 

2010 ocupó el cargo de Director Asistente de la Orquesta Halle de Manchester. 
- See more at: http://www.thenews.pl/1/6/Artykul/180725,Szczecin-gets-new-concert-hall#sthash.XVHUadqF.dpuf 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Zaloguj 
 

Dołącz do dyskusji... 

ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ 

Sign up for Disqus 
LUB WYBIERZ NAZWĘ 

 

Wielki, ordynarny, paskudny kawał blachy. Zero duszy. 
 • 

ewa • 8 miesięcy temu 

Nowoczesny ekstrawagancki styl , godny nowoczesnego miasta XXI wieku 
 

ella  ewa • 8 miesięcy temu 

Czy ja dobrze rozumiem że, to chodzi o Szczecin???? 

 

ewa  ella • 8 miesięcy temu 

 

Tak tak to chodzi o miasto w europejskim kraju o nazwie Szczecin . W końcu powinniśmy to zrozumieć 
:-) 
Así que sí se trata de la ciudad de un país europeo llamado Szczecin. Al final, 
debemos entender:-) 
 
 
 
 
 
 



 

K.D • 8 miesięcy temu 

Myślę, że hejterom skończył się temat do rozmowy do aż takiego hejtowania. W środku jest nowoczesna 
i ciekawie rozwiązana. Bryły w holu zostaną pewnie jeszcze czy to obłożone, czy pomalowane i nabierze 
to klimatu. :) 
 
 
 
 
 
 

 

Luke • 8 miesięcy temu 

Nasza fantastyczna filharmonia szczecińska ;) 
Nuestra fantástica Szczecin Philharmonic Hall;) 

 

 

paul • 8 miesięcy temu 

sfrustrowani hejterzy plują jadem,,,aż sie niedobrze robi jak się to czyta...ludzie nauczcie sie w końcu 
sieszyć!!!! 
 

 

lukas • 8 miesięcy temu 

mam nadzieje, ze ostatni zwoj tych duzych kreconych schodow to nie jest fuszerka i ze to tak mialo byc, 
ze jest on jakies pol metra nizszy od pierwszych 3 zwojow (przynajmniej tak to wyglada na zdjeciach... 
szczegolnie zdjecie 2). 
 



 

Andzia • 8 miesięcy temu 

Dla mnie może być nawet średnio ładna filharmonia, o ile tylko będzie genialna akustyka i artyści, 
których będzie się chciało słuchać... 
 
Para mí, incluso puede la filarmónica es bastante normal, aunque con una 
acústica genial y creo que los artistas querrán escucharla ... 
 
 

 

Adam Tulejko • 8 miesięcy temu 

Ciekawe, jak będzie w głównej sali z akustyką. Bardzo przypomina ona swoim układem najlepsze sale 
koncertowe świata, takie jak Musikverein w Wiedniu czy Konzerhaus w Berlinie. Sale te są znane z 
fenomenalnej akustyki, właśnie ze względu na układ oraz wiele detali odbijających dźwięk. Zapewne 
liczne detale w sali szczecińskiej mają podobne zadanie. 
 
Me pregunto lo que será la sala principal con su acústica. Se parece mucho a las 
mejores salas de conciertos del mundo, como el Musikverein de Viena y 
Konzerthaus Berlin. Estas salas son conocidas por su acústica fenomenal, 
precisamente a causa de la disposición y muchos detalles que reflejan el sonido. 
Probablemente numerosos detalles en la sala de la Szczecin tienen una tarea 
similar. 
 

 

Aldree • 8 miesięcy temu 

Te schody! Jestem zachwycona, nie mogę się doczekać oficialnego otwarcia, kiedy wreszcie sama będę 
mogła te wnętrze zobaczyć. Nowoczesna architektura zawsze będzie budziła skrajne emocje, ale ja jestem 
szczęśliwa że mamy w Szczecinie taki budynek, którego nie powstydziłoby się żadne wielkie miasto. 
Spokojnie podobne cudo mogłoby zostać postawione w Berlinie czy Paryżu. Jedyne do czego nie jestem 
przekonana to lokalizacja, czy na pewno dobrze to wygląda z sąsiadującym budynkiem? Poza tym- tak 
blisko ulicy... szkoda. 
 



 

Epps • 8 miesięcy temu 

mają rozmach skurwisyny! Ode mnie Okejka! Kawał dobrej roboty 
  
 

 

MM • 8 miesięcy temu 

wow, świetnie to wygląda! a te schody... :) genialna z zewnątrz, w środku jeszcze lepiej. Dobra robota :) 
 

 

hyper • 8 miesięcy temu 

świetny budynek. Jesli tylko akustyka bedzie ok - bedzie filha absolutna. 
 

 

mdn • 7 miesięcy temu 

O ile w środku jest ok, to na zewnątrz wygląda jakby ściągnęli blachę z galaxy. 
 

 

heniek • 3 miesiące temu 

Piękny obiekt. Bardzo chcę usłyszeć tę salę. Zazdroszczę z Wałbrzycha ;) 
 
 
 



Nowa filharmonia jest idealna. Znamy już wyniki badań 
akustycznych 

 

Pierwsza seria badań akustyki odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z 

udziałem publiczności - w styczniu tego roku 

 

Biuro prasowe urzędu miasta w środę po południu przekazało nam protokół z badań . 

Reprezentujący projektanta Higini Arau zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego, 

matematycznego spełnienia projektowanym parametrów (...). Sala symfoniczna stanowi 

bardzo dobry efekt współpracy architektów i akustyków. Jest piękna architektonicznie i 

bardzo dobra akustycznie". 

 

Ekspert ds. akustyki Ewa Więckowska-Kosmala stwierdziła: "Obie sale są wspaniałe, 

pomierzone parametry mieszczą się idealnie, perfekcyjnie w założeniach". 

 

Część komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze - 

przeprowadzenie prób akustycznych z udziałem orkiestry symfonicznej. 

 

Budowa siedziby Filharmonii Szczecińskiej ma zakończyć się w marcu, pierwsze koncerty 

odbędą się we wrześniu. 

 

La nueva sala de conciertos es ideal. Ya sabemos los resultados de acústica 

 

Cały 

tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15529861,Nowa_filharmonia_jest_idealna__Znamy_juz_wyniki_badan.

html#ixzz3FNVYlzR6 
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La primera serie de pruebas de la acústica se celebró en noviembre del año pasado, el 
segundo - con participación del público - en enero de este año 

 
La oficina de prensa de la oficina municipal de la tarde del miércoles envió nos un informe de la 
investigación .  

En representación del diseñador Higini Arau escribió: "No me esperaba tan buen encuentro con la 
matemática de cada sala. Los parámetros proyectados (...) Sala Sinfónica es un muy buen resultado 
de la cooperación entre los arquitectos y expertos en acústica. Hermosa arquitectónicamente y 
acústicamente muy buena..." Eve Więckowska- expertos acústica. Kosmala dijo: "Las dos salas son 
muy buenas, los parámetros medidos coinciden perfectamente, perfectamente con criterios 
acústicos." Algunos Comité toma nota de que todavía es necesario - y tan pronto como sea posible - 
ensayos acústicos con una orquesta sinfónica. oficinas Szczecin Filarmónica de construcción debe 
ser completada en marzo, el primer concierto se llevará a cabo en septiembre. 
 
Cały 
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15529861,Nowa_filharmonia_jest_idealna__Znamy_juz_wyniki_badan.
html#ixzz3FNVw757V 

 



Archivo > 2014 > 02 > 26 > Cultura > 
Perfección en la Filarmónica 

 

Tienen los resultados de la investigación acústica realizada en el nuevo edificio 
de la Filarmónica de Szczecin. Confirman que las dos salas cumplen las 
expectativas de los amantes de la música más exigentes. 

La acústica de diseño, Higini Arau resume el estudio: - La sala sinfónica, el tiempo de 
reverberación se llevó a cabo con una precisión de 0.01 segundos.Los parámetros de 
resistencia y uniformidad de sonido son muy buenos. El tiempo reverberación, de las 
reflexiones tempranas y factor de lado las reflexiones se puede comparar con la sala 
de conciertos de la Musikverein de Viena, que fue el modelo para el proyecto. Sala 
íntima es como un pequeño diamante, no es ni siquiera la centésima de segundo 
desviación del tiempo de reverberación planeado. Ambas salas, de acuerdo al criterio 
acústico  son perfectas. 

 Pruebas acústicas se realizaron a principios de año en una sala y la participación 
Audiencia vacía. Desde su éxito depende, entre otras cosas,fecha de finalización de la 
inversión. 

De acuerdo con las hipótesis, la nueva sala de conciertos debería estar lista a finales 
de marzo. La inauguración está prevista para septiembre. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nueva sala de conciertos Filarmónica es 
perfecta. City presenta los resultados de las 
mediciones 
26/02/2014, 16:56 Autor: Tobias Madejski 

• 
A continuación, los estudiantes se sentaron en la sala del tribunal y aparecieron en el 
escenario altavoz poligonal especial. Foto. Lucas Szełemej [Radio Szczecin] 
 
La nueva sala de conciertos en Szczecin con una acústica perfecta - cuenta con 
una ciudad que acaba de presentar el acta de la prueba de sonido. Estos se 
llevaron a cabo a mediados de enero. A continuación, los estudiantes se 
sentaron en la sala del tribunal y aparecieron en el escenario altavoz poligonal 
especial. 

 



Destacado filarmónicas [FOTOS, VIDEO] 
-Blanco rojo de la bandera, colores Floating Garden y blanco en diferentes 
tonos. Intentos en curso para iluminar la nueva Filarmónica de Szczecin. 

Filharmonia Szczecińska ma doskonałą akustykę. 
Opinia ekspertów 

 Czwartek [27.02.2014, 20:58] 

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii. Wykonawca 
przekazał wyniki testó sal koncertowych po montażu foteli, z publicznością oraz bez 
publiczności. Dodatkowo wykonano badanie odsłuchowe propagacji dźwięku generowanego 
przez muzyków grających na skrzypcach, altówce i klarnecie. 

 

- Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanych parametrów. Czas 
opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik odbić bocznych można porównać z salą koncertową 
Musikverein we Wiedniu, która stanowiła wzorzec dla tego projektu – napisał w opinii Dr. Higini 
Arau, akustyk z Barcelony. 
  
- Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną różnicę 
czasu pogłosu między salą pustą i pełną. Moim zdaniem sala symfoniczna stanowi bardzo dobry 
efekt współpracy architektów i akustyków – jest piękna architektonicznie i bardzo dobra akustycznie 
– dodał specjalista. 
  
- Sala kameralna jest jak mały diament – nie ma nawet setnej sekundy odchyłu od projektowanego 
czasu pogłosu. Muzycy grający w obu salach również byli zadowoleni podsumował. 
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TRADUCCION GOOGLE 

Szczecin Filarmónica tiene una excelente acústica. La opinión del experto Jueves 
[02.27.2014, 20:58]  
Son ya conocidos los resultados de pruebas acústicas de la nueva Filarmónica de 



Szczecin. El contratista dio resultados de las pruebas acústicas de las salas de 
conciertos, con público, y sin público. Además, se realizó la prueba de escuchar 
propagación del sonido generado por los músicos que tocan el violín, la viola y 
clarinete.  
- Yo no esperaba tan buen resultado matemático con los parámetros de diseño para 
que satisfacen al criterio acústico. El tiempo de reverberación y reflexiones temprano 
factor de lado se puede comparar con la sala de conciertos de la Musikverein de 
Viena, que fue el modelo para este proyecto - escribió en opinión del Dr. Higini Arau, 
en acústica de Barcelona.  

Me complace especialmente que, en el hall del Szczecin logró alcanzar una ligera 
diferencia temporal entre la cámara reverberante vacía y lleno. En mi opinión, un 
pasillo de la sinfonía es un muy buen resultado de la cooperación entre los arquitectos 
y especialistas en acústica - es hermoso arquitectónicamente y acústicamente muy 
bueno - añadió el especialista.  
  
- Sala de Cámara es como un pequeño diamante - ni siquiera una centésima de 
segundo de inclinación del tiempo de reverberación propuesto. Músicos tocando en las 
dos salas también se mostraron complacidos concluyeron. 
_______________________________________________________________ 

 

Nueva filarmónica destacó. Por ahora, la prueba 

¿Cuál es la nueva sala de conciertos Filarmónica? Se comprueba especialistas 
[FOTOS] 

En este documento, se lee que todos los parámetros, entre otros, Fuerza del sonido y 
tiempo de reverberación en la sala, con el público ocupando butacas, se han 
cumplido. Acústica Marek Gniewek-Wegrzyn escribió en el acta que los resultados 
"son muy consistentes con las hipótesis." La acústica de diseño del español Higini 
Arau de la cual se observa, que la calidad del sonido en el Philharmonic Hall Szczecin 
se puede comparar con la de la sala de conciertos Musikverein de Viena, que fue el 
modelo para el objeto en Szczecin. Más pequeña de las dos llamadas salas de diseño 
"un pequeño diamante." A su vez, la acústica Eve Więckowska-Kosmala, un pequeño 
hall define como "'gloria'. primer concierto en la nueva Filarmónica se celebrará en 
septiembre. El costo de su construcción es de 118 millones de dólares.   
 

 


