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MODE:LINA™

się biznesowa dzielnica Warszawy – brak otwartych prze-
strzeni publicznych, nieotoczonych płotami, które umożli-
wiałyby spotkania na świeżym powietrzu i w przyjaznym  
otoczeniu.

Ostateczna forma budowli to połączenie archetypicznego 
kształtu amfiteatru oraz niezwykle potrzebnych w tej części 
miasta wysp zieleni. Obiekt jest wpisany w okrąg, który z jed-
nej strony stanowi zagłębioną pod ziemią nieckę z audyto-
rium, a z drugiej – ogromne betonowo-szklane zadaszenie 
wsparte na masywnej, surowej żelbetowej ścianie. Nad au-
dytorium góruje charakterystyczny monumentalny betonowy 
ring okalający swoim obwodem z jednej strony szklany dach, 
a od ulicy zielone trawiaste wzgórze. Ustawienie ringu pod 
kątem sprawia, że obiekt od strony ulicy stanowi naturalne 
przedłużenie ukształtowania terenu, a z drugiej otwiera się 
jako spore zadaszone audytorium. 

Do dyspozycji organizatorów oraz gości pozostaje sce-
na o powierzchni 40 m2, okno sceniczne o wymiarach 
11,5 x 4 m, 140 miejsc siedzących, a także dostęp do Wi-Fi, 
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz oświetle-
nie strefowe. Scena zgodnie z wytycznymi inwestora została 
wyposażona w najnowsze okablowanie AV umożliwiające 
sterowanie urządzeniami zarówno z poziomu BMS, jak i sta-
nowiska reżyserskiego.

Plac wokół Amfiteatru zyskał nowe zagospodarowanie, 
głównie nawierzchnię nawiązującą do zrewitalizowanej pro-
menady w Tel Awiwie, która tętni życiem przez całą dobę. 
Okrągłość budowli uzupełniają opływowe w swych kształ-
tach wyspy zieleni z ławkami oraz przestrzenie do zabawy. 
Obiekt stanął na terenie należącym do budynku Adgar BIT, 
w którym mieści się Brain Embassy oraz BE Yourself z wnę-
trzami zaprojektowanymi przez pracownię mode:lina.

AMFITEATR BRAIN EMBASSY
Każda społeczność potrzebuje miejsca, by usiąść w kręgu, 

by przemówić, posłuchać, zobaczyć, wyrazić się.  
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie autorstwa pracowni 

mode:lina™ jest właśnie takim miejscem. To przestrzeń 
wartościowych spotkań i wystąpień dla wielu społeczności, 

nowy symbol tej części Mokotowa oraz iskra dla zmian.
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Amfiteatr to otwarta, demokra-
tyczna przestrzeń dla cieka-
wych spotkań i pokazów arty-

stycznych, dostępna dla wszystkich 

mieszkańców oraz pracowników 
biznesowej części Służewca. Sce-
na plenerowa powstała w odpowie-
dzi na wyzwania, z którymi boryka 


