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Specialista na průmyslovou architekturu a lofty
Architektonickou kancelář medusa group založili v roce 1997 architekti
Przemyslaw Lukasik a Lukasz Zagala. Svému názvu nezůstává medusa nic dlužná. Její stavby, rozeseté po celém Polsku, jsou jako žahadla zasáhnou, zaujmou, okoření a pozvednou danou lokalitu.

Medusa si libuje v industriálu

Mgr. Anna Prokopová
Ing. arch. Tadeáš Goryczka

Budovu bývalé sýpky na okraji Glivic adaptovali architekti ze studia medusa group na loftové byty. Hlavní důraz
kladli na přiznání původních dřevěných konstrukcí, cihlového zdiva a na zachování otevřené prostorové dispozice
interiéru a původních oken.
Medusa group sídlí v rekonstruovaném
industriálním objektu v centru hornoslezské
Bytomi. Na svém kontû má jiÏ desítky staveb,
za které získala ﬁadu ocenûní. Naposledy
k nim v kvûtnu 2010 pﬁibyl titul Super jedniãka, kter˘ udûluje sdruÏení Moje mûsto z Katovic za nejlep‰í realizace v regionu, za konverzi
b˘valé s˘pky v Glivicích na loftové byty.
A není se co divit, medusa group je odborníkem na prÛmyslovou architekturu a lofty. Ve
svém portfoliu má i rekonstrukci b˘valé lampárny na loft a dal‰í adaptace továren. O pﬁístupech k industriálu a situaci v polské architektuﬁe jsme hovoﬁili s duchovními otci
medusy group P. Lukasikem a L. Zagalou.

Z va‰ich projektÛ je zﬁejmé, Ïe
máte vﬁel˘ vztah k industriální
architektuﬁe. âím vás nejvíc oslovuje a pﬁitahuje?

Foto:
archiv medusa group
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PrÛmyslová architektura, to je na‰e pﬁirozené prostﬁedí, kde jsme vyrÛstali. Její síla
tkví v jednoduchosti, ve stﬁídmém pﬁístupu
k detailÛm a pﬁedev‰ím v její úãelnosti. PﬁeváÏnû se zde jedná o projevy racionality a takto vzniklé formy jsou derivátem technologick˘ch poÏadavkÛ a optimalizací finanãních
potﬁeb. V oblasti prÛmyslu totiÏ neexistuje
prostor pro marnivost.

Przemyslaw Lukasik

Na co jste kladli hlavní dÛraz pﬁi
konverzi b˘valé dÛlní lampárny
a s˘pky na lofty? Jak k takov˘m
zadáním pﬁistupujete?
KdyÏ ﬁe‰íme rehabilitaci postindustriálních objektÛ, klademe vÏdy siln˘ dÛraz na
zachování charakteru místa a prostoru, ale
souãasnû se snaÏíme odkr˘t a objevit nov˘
potenciál, související s jejich nov˘m vyuÏitím.
Takové objekty se velmi ãasto vyznaãují
nev‰edním pﬁíbûhem, v˘tvarn˘m v˘razem,
umístûním anebo mají v˘jimeãnou konstrukci. Proto k nim pokaÏdé pﬁistupujeme novû,
individuálnû. Velice se snaÏíme, aby bûhem

Lukasz Zagala
úprav nebyl „zalíãen“ skuteãn˘ pÛvod stavby.
Patﬁíme k odpÛrcÛm ukr˘vání betonov˘ch
stropÛ, anebo ocelov˘ch pﬁíhrad v prostoru
stropních podhledÛ. Velmi ãasto také v zájmu
dosaÏení poÏadovaného kontrastu proti sobû
stavíme historick˘ charakter se souãasn˘mi
architektonick˘mi pﬁístupy.

Je o bydlení v loftech v Polsku
velk˘ zájem?
BûÏnû se nezab˘vám prÛzkumem trhu
s byty, tudíÏ asi pﬁesnû na tuto otázku nemohu
odpovûdût, ale kdyÏ si uvûdomím, jak se
média tomuto novému typu bydlení vûnují,
vypadá to, Ïe zájem je zde ohromn˘. Je v‰ak

fasády

30-32-polaci:Fasady 02-10

8.6.2010

12:36

Stránka 3

Specialista na průmyslovou architekturu a lofty

profil

Do cihlové fasády vložili architekti
současné ocelové schodiště
obložené cortenem, který časem
získá patinu.
tﬁeba uvûdomit si, Ïe bydlení v loftech není
pro v‰echny. Ne kaÏd˘ je pﬁipraven sdílet
takov˘ „experiment“a takové rozhodnutí vyÏaduje dÛkladnou rozvahu. Bydlení v loftu znamená pﬁijmout do jisté míry specifick˘ druh
Ïivotní filozofie a Ïivotní styl, vãetnû jeho
kladn˘ch a záporn˘ch stránek.

MÛÏete nastínit, jak se v Horním
Slezsku v posledních dvaceti
letech vyvíjela bytová v˘stavba
a jak˘ typ domÛ ji zejména charakterizuje?

fasády

▲

Slezsk˘ trh s byty se dost li‰í od toho
v okolí Var‰avy nebo Poznani. Ale o tom,
v jak˘ch prostorách budou lidé bydlet nerozhoduje architekt! Parametry bytÛ, jejich skladbu, plochy a kvalitu urãuje pﬁedev‰ím developer. Av‰ak záleÏí pak na nás, zda jeho podnikatelské poÏadavky pﬁeloÏíme do architektonického jazyka. Jsme proto nesmírnû rádi, Ïe
na‰e profesní úsilí nezÛstalo bez pov‰imnutí
a Ïe podle na‰eho projektu realizovan˘ bytov˘
komplex v jiÏní ãásti Katovic byl nominován
na nûkolik ocenûní, Ïe na‰e práce objednaná
místním developerem boﬁí zavedené stereotypy a dva objekty dokonce vznikly jako domy
pavlaãového typu. Nakonec tento druh uspo-

Bolko loft je adaptací bývalé lampárny v Bytomi na loftové bydlení. Objekt
je zavěšen na osmi betonových sloupech, které byly očištěny a zachovány
v pohledovém stavu. Kovové konstrukce byly rovněž očištěny a natřeny
na bílo, v kontrastu k barevnému řešení interiérových stěn.
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ﬁádání byl typick˘ pro dûlnickou v˘stavbu.
Postupnû v‰ak upadal v zapomnûní i kdyÏ
charakteristické dispoziãní ãlenûní pavlaãov˘ch domÛ je ãasto velmi vhodné pro nároãné
lokality a umoÏÀuje vytváﬁet zajímavé sestavy
bytÛ.

Co podle vás nejvíc ovlivní dal‰í
v˘voj v˘stavby bytÛ?
Dle mého soudu je bytová v˘stavba závislá pﬁedev‰ím na penûzích. Struktura bytÛ se
urãuje podle „úvûrové v˘hodnosti“. V souãasnosti je nejvût‰í zájem o malometráÏní byty se
základním vybavením, jelikoÏ získat bankovní
úvûr není vÛbec samozﬁejmé.

Jak globální ekonomická krize
ovlivnila mnoÏství zakázek, na
kter˘ch pracujete?
Bûhem tﬁí posledních let se u nás neobjevil Ïádn˘ klient, kter˘ by poÏadoval návrh
bytového objektu. Velk˘, je‰tû v dobû pﬁed

krizí zpracovávan˘ projekt pro bytov˘ komplex
v Glivicích zatím nebyl realizován, nûkolik
návrhÛ kanceláﬁsk˘ch budov bylo pozastaveno.

Kdybyste dostali nabídku, abyste
navrhli stavbu pro Ostravu, a to
bez jak˘chkoliv omezení, jaká
stavba by to byla a proã?
Tak takové tuÏby nemáme. Jsme totiÏ uvûdomûlí architekti a moc dobﬁe víme, Ïe situace, kdy bychom mohli navrhnout nûco bez
jak˘chkoliv omezení, nemÛÏe ani nastat.
Nemáme Ïádnou vysnûnou stavbu, na které
bychom chtûli pracovat. SnaÏíme se sledovat
spoleãenské dûní, reagovat na poÏadavky
spoleãnosti a pﬁi tom ﬁe‰it jist˘ díl prostorov˘ch problémÛ. Velmi rádi se rovnûÏ pokusíme vyﬁe‰it ãást takov˘ch problémÛ i v Ostravû
- pokud by byl samozﬁejmû zájem.

■

Bytový komplex v katovické části Bažantov byl
nominován na několik ocenění.

Slezská škola
architektury
Specifick˘m rysem architektÛ Horního
Slezska je chápaní staveb jako komplikovaného, vícerozmûrného úkolu, ﬁe‰eného
podobn˘m zpÛsobem, jak˘m inÏen˘ﬁi navrhují vzájemnou interakci mezi jednotliv˘mi
ãástmi, fungujícími jako jeden organismus.
Zmûna pracovních podmínek polsk˘ch
architektÛ a ‰iroké otevﬁení se Polska svûtu
po roce 1989 pﬁedstavovaly obrovskou pﬁíleÏitost také pro polskou architekturu. Za
posledních dvacet let tam vznikla ﬁada
v˘znamn˘ch projektÛ a realizací. V souãasné
dobû dochází v Polsku k velké obnovû architektury. Není to proces jednotn˘ a sourod˘,
jelikoÏ architektonické prostﬁedí v nûkolika
hlavních stﬁediscích se na pozadí rozdílného
historického v˘voje navzájem li‰í: Var‰ava je
kosmopolitní, ‰iroce otevﬁená svûtu, rychle
reagující na jakékoli novinky, Krakov se snaÏí
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pokraãovat v tradici ‰iroce chápaného
modernismu, Vratislav je „mûkce“ postmoderní a také kosmopolitní, zatímco Horní
Slezsko rozvíjí my‰lenku racionalismu
a funkcionalismu, opíraje se o svou vlastní
tradici prÛmyslové a velkomûstské architektury. Zajímavé prostﬁedí architektÛ, pojmenované Slezská ‰kola architektury, pﬁiná‰í do
architektury skuteãnou kvalitu a hodnotu.
O tom, Ïe pragmatick˘ modernismus je
trval˘m rysem hornoslezské architektonické
‰koly, svûdãila i unikátní v˘stava Slezská
‰kola architektury?, kterou v Ostravû nedávno
uspoﬁádaly SARP O. (Obec architektÛ) Katowice, Galeria Architektury SARP, SPOK –
spolek pro ostravskou kulturu. Na v˘stavû se
pﬁedstavilo 17 v˘znamn˘ch architektonick˘ch
atelierÛ a kanceláﬁí.
„V názvu v˘stavy je ukryta snaha hledat
odpovûì na otázku, zda lze definovat existenci pojmu, jak˘m by byla Slezská ‰kola architektury, a to ve smyslu smûru a urãitého zpÛsobu sdílení projekãního pﬁístupu a my‰lenkové tradice, doposud neoficiálnû oznaãova-

Z výstavy Slezská škola architektury?
né jako Slezská ‰kola architektury. Jde o jev,
jenÏ prozatím nebyl souhrnnû zpracován ani
do podrobné publikace ani na toto téma
nevznikla souhrnná v˘stavní expozice.
Z mnoha zajímav˘ch realizací tamních architektÛ byly vybrány projekty, vyznaãující se
znaky typick˘mi pro Slezskou ‰kolu. Vykazují
ãitelnou racionalitu ﬁe‰ení a velmi ãasto také
vazbu na lokální tradici prÛmyslové a modernistické architektury. Návrhy jsou v˘sledkem
dÛsledného hledání nejvhodnûj‰ího ﬁe‰ení,
proto se u nich nezﬁídka setkáváme s takﬁka

Foto: SPOK
objevn˘mi pﬁístupy. Z pﬁehledu nabízen˘ch
staveb lze vycítit snahu slezsk˘ch projektantÛ
vzdorovat poplatné a levné okázalosti a odpor
ke komerãní architektuﬁe, zamoﬁující Polsko.
Vût‰ina prezentovan˘ch autorÛ jsou absolventi Fakulty architektury Slezské polytechniky v Glivicích a sv˘mi pracemi prokazují, Ïe
v procesu navrhování je daleko v˘znamnûj‰í
hledání prostorotvorn˘ch principÛ, neÏ
povrchní nad‰ení pro formu,“ uvedl architekt
Tadeá‰ Goryczka ze Spolku pro ostravskou
■
kulturu.
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