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Stanisław Młyński jest projektantem i założycielem multidyscyplinarej 
pracowni ACOS łączącej technologię, innowację oraz sztukę podczas 
kreowania designu miejsc i obiektów. Rozwijając design wykorzystuje 
i tworzy systemy cyfrowe oparte na AI, analizach środowiskowych oraz 
fizycznych, aby uwolnić maksymalny potencjał, jaki niesie z sobą brief 
oraz kontekst projektu. 

QUALIFICATIONS

MSc Adaptive Architecture and Computation
The Bartlett / University College London / 2015
MSc Engineer in Architecture (mgr inż. architect)
Wydział Architektury / Politechnika Poznańska / PL / 2012

SELECTED PRACTICE

ACOS & MIR Studio / 2019 -
Kuka / Ochryda / mieszkalne
V&A Museum Blavatnik Hall / Londyn / publiczne
Prefab Home (HOMO01, HOMO02) / mieszkalne
Ustka Café / Ustka / restauracja
Na Sadowej / Gdańsk / mieszkalne

AL_A / 2015 - 2019
MIT Collage of Computing / Boston / research i edukacja
Circular Quay / Sydney / infrastruktura
Wadham College / Oxford / edukacja
Shadow Creek Villas / Pekin / mieszkalne (high-end)
London Symphony Orchestra Competition / Londyn / użyteczności publicznej
General Fusion / research
CBD South / Melbourne / komercyjna handlowo-biurowa
Royal Swedish Opera / Sztokholm / użyteczności publicznej
HK Hotel / Hong Kong / hotel
Europacity Music Venue / Paryż / użyteczności publicznej
Anya Hindmarch / handlowa
LSE Paul Marshall Building / Londyn / edukacja
Galeries Lafayette / Paryż / rewitalizacja / handlowa
Fortnum and Mason / Londyn / rewitalizacja / handlowa
MAAT Museum / Lizbona / użyteczności publicznej
Paleis Het Loo / Apeldoorn / użyteczności publicznej

Latis / 2012 - 2015
Greenfield Place / Hayes / mieszkalny
19-21 Great Queen Street / Londyn / high-end residential
Stanborough House / Hoddesdon / residential

FRONT Architects / 2012
Galeria Miejska Arsenał / Poznań / użyteczności publicznej
Sport Hauz / mieszkalny

OBR (Open Building Research) / 2010
Shantou University Campus / Shantou / edukacja
Via Cenni / Mediolan / urbanistyka
Ospedale dei Bambini / Parma / architektura dla zdrowia

KWK Promes / 2009
Centrum Dialogu Przełomy Konkurs / Szczecin / użyteczności publicznej
Dom Bezpieczny / Warszawa / mieszkalna
Hotel in Pieniny / Czorsztyn / hotel

DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE

Guest Critic: The Bartlett / Architectural Computation MSc and Cardiff Univeristy / Architecture MArch

Doświadczenie zdobył w międzynarodowych 
pracowniach AL_A (Amanda Levete Architects), 
OBR (Open Building Research), KWK Promes, 
FRONT Architects. Miał możliwość pracowania 
między innymi nad projektami takimi jak Galeries 
Lafayette (Paryż), MAAT Museum (Lizbona), 
Centrum Dialogu Przełomy (Szczecin) oraz 
propozycjami konkursowymi: London Symphony 
Orchestra Centre for Music, the MIT College 
of Computing (Boston), Wadham College 
(Oxford) i Circular Quay Terminal (Sydney) oraz 

London School of Economics. Przygotowanie, 
koordynacja tych projektów dał Stanisławowi 
możliwość współpracy z wybitnymi branżystami 
takimi jak AKTII, ARUP and Atelier Ten.
Stanisław jest również zaangażowany w sferę 
akademicką poprzez prowadzenie wykładów 
na konferencjach i warsztatach, podczas których 
promuje synergię pomiędzy technologią i designem. 
Dodatkowo jest gościnnym jurorem prac studenc- 
kich na The Bartlett (Architectural Computation 
MSc) i Cardiff University (Architecture MArch).



MAAT
Muzeum

Lizbona / PRT
2012-2016 

w. AL_A

KUKÁ
Mieszkaniowy
Ochryda / MK

2019

HELIOLARIS
Samoadaptacja - Studium

2016

V&A BLAVATNIK HALL
System wystawienniczy

Londyn / UK
2020

GALERIES LAFAYETTE
Renowacja domu handlowego

Paryż / FRA
2016 -

w. AL_A

PREFAB HOUSE
Mieszkaniowy

2019
UK

w. Mathew Riley

Projekt obejmował rozbudowę lizbońskiego muzeum MAAT oferującą budynek otwarty na ludzi i kontekst, łączący w sobie 
formę placu miejskiego i instytucji muzealnej. Promenada rozciągająca się wzdłuż Tybru, wspina się na horyzontalny dach obiektu 
zapewniając spektakularny widok. Koncept obiektu zainspirowany był wodą, światłem, odbiciami i ludźmi, co odzwierciedlone 
jest w projekcie fasady, a także samej geometrii budynku, modularności i estetyce ceramicznych elementów okładzinowych.

Kuká to rozbudowa domu rodzinnego, zlokalizowanego na zboczu góry z widokiem na spektakularne Jezioro Ochrydzkie. 
Założenie obejmuje ascetyczną przestrzeń, wyrzeźbioną w lokalnej skale. Geometryczny świetlik umieszczony bezpośrednio 
nad pomieszczeniem, tworzy akcent, jednocześnie oferując intrygującą scenografię w postaci gry światła i cienia, reżyserowaną 
przez wiatr i roślinność rosnącą w ogrodzie powyżej.

Eksperymentalne studium badające możliwości wykorzystania robotyki, jako środka artystycznego wyrazu. Aspiracją było 
stworzenie obiektu, mającego „świadomość” otaczającego środowiska. Zostało to osiągnięte przez zaprojektowanie systemu, 
który nieustannie uzyskiwał i interpretował informacje na temat swojego otoczenia, następnie bazując na nich i przy użyciu AI 
dynamicznie dostosowywał swój protokół operowania.

Projekt uniwersalnego, a zarazem niezawodnego systemu wystawienniczego dla Muzeum V&A w Londynie, który pozwoli na 
elastyczne aranżowanie ekspozycji poza główną galerią Sainsbury. Miał on na celu zapewnienie możliwości adaptacji 
pomieszczeń, a także usprawnienie komunikacji i funkcjonalności w ramach pozostałych przestrzeni publicznych w Blavatnik Hall. 

Renowacja historycznego francuskiego domu towarowego Galleries Lafayette o powierzchni 40 000 metrów kwadratowych, 
obejmowała nową holistyczną strategię działania obiektu, a także projekt wnętrza i elewacji, w tym nowej przeszklonej witryny 
sklepowej. Projekt demonstruje radykalne myślenie w odniesieniu do zaadresowania rewitalizacji dziedzictwa architektonicznego. 
Proponowane witryny tworzą „nowy parter” na niższych poziomach obiektu, umożliwiając penetrację światła w głąb budynku. 

„Rodzina” domów, zaprojektowana w odpowiedzi na aspirację stworzenia prefabrykowanych i ekologicznych budynków 
mieszkalnych.  System został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować efektywność ekonomiczną procesu budowlanego, przy 
jednoczesnym umożliwieniu elastycznych rozwiązań architektonicznych. Propozycja dała możliwość stworzenia domów o różnej 
wielkości, formie czy rozwiązaniach materiałowych, jak również umożliwiała tworzenie wielorodzinnych jednostek mieszkaniowych.
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