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Z Przemo ¸ukasikiem
i ¸ukaszem Zaga∏à
z medusa group,
o polskiej rzeczywistoÊci
architektonicznej
rozmawia Beata
Gutowska.

Architektura
rozmowa z Przemo ¸ukasikiem iÊ ¸ukaszem Zaga∏à

Beata Gutowska: Co staje si´
êród∏em Waszych inspiracji? Czy
praca w biurze Jeana Nouvela,
wspó∏praca z Odile Decq mia∏a na
Was du˝y wp∏yw?
Przemo ¸ukasik: Prac´ z Odile Decq
czy u Nouvela traktujemy bardziej jako
doÊwiadczenie zawodowe ni˝ inspi-
racj´. By∏ to raczej poligon, który po-
zwala∏ nam lepiej zorientowaç si´, co to
znaczy byç architektem.

¸ukasz Zaga∏a: Projektowanie to pro-
ces bardzo skomplikowany. Nie sposób
w zasadzie dojÊç do tego, co tak na-
prawd´ ma na nie wp∏yw. Pracowni´
prowadzimy od prawie dziesi´ciu lat
i myÊl´, ˝e projekty, które w niej po-
wstajà sà efektem naszych wszystkich
doÊwiadczeƒ.

P¸: Sama architektura nas raczej uczy
— czy to poprzez jakieÊ publikacje na
jej temat, czy poprzez jej bezpoÊrednie
doÊwiadczenie — wtedy po prostu je-
dziemy jà zobaczyç. W rzeczywistoÊci
inspirujà nas ró˝ne rzeczy z ˝ycia co-
dziennego i trudno je wszystkie wy-
mieniç, bo przypuszczam, ˝e zawsze
coÊ byÊmy pomin´li. To, co dla nas jest
naprawd´ wa˝ne, to praca w zespole,

w grupie. Nasz zespó∏ nie sk∏ada si´
przecie˝ tylko z nas dwóch, ale te˝ z ca-
∏ej reszty naszych wspó∏pracowników,
z którymi „przerabiamy” tematy, oni sà
wspó∏autorami naszych projektów.

¸Z: I nie mamy problemów z tym, ˝e
jakiÊ pomys∏ nie wyszed∏ np. ode mnie,
tylko od studenta, który z nami pracu-
je. Przy czym na pewno jakàÊ naszà
„obsesjà” jest próba utrzymania si´
w ma∏ym bud˝ecie. Im d∏u˝ej projektu-
jemy, tym wi´kszà uwag´ zwracamy na
to, ˝e nie ˝yjemy w bardzo bogatym
kraju. Dlatego bardzo szanujemy archi-
tektur´, którà mo˝na zrealizowaç ta-
nio. I nie chodzi o to, ˝eby by∏a ona
przaÊna, tymczasowa czy w ogóle dar-
mowa, tylko na miar´ polskiego klien-
ta, na miar´ polskiego architekta i pol-
skich wykonawców.

BG: Czy nie jest to w pewnym sensie
ucieczka od ewentualnych konfliktów
z bogatszymi inwestorami?
¸Z: To nie jest ucieczka. Du˝e bud˝ety
sà bardzo cz´sto wymierzone przeciw
klientom. Spotykamy si´ te˝ z takimi
sytuacjami, ˝e klient chce si´ „pokazaç”
za pomocà projektu, ˝e ma wi´cej pie-
ni´dzy ni˝ w rzeczywistoÊci. I, niestety,

jest te˝ tak, ˝e ludzie majà specyficznà
hierarchi´ wartoÊci: tam gdzie mo˝na
by by∏o zaoszcz´dziç, to chcà wydaç,
a tam gdzie nie nale˝a∏oby oszcz´dzaç,
to ˝a∏ujà pieni´dzy. Nie chcielibyÊmy tu
mo˝e za bardzo krytykowaç architektu-
ry polskiej, ale, niestety, jest ona bardzo
cz´sto projektowana na pokaz.
P¸: Jest swoisty wyÊcig w stosowaniu
drogich materia∏ów, wydumanej elewa-
cji, ceramiki, detali.

BG: Byç mo˝e, to wynika stàd, ˝e
wi´cej jest ludzi, którzy chcà pokazaç,
˝e majà pieniàdze.
¸Z: OczywiÊcie, nie chcemy tu nikogo
oceniaç. Mamy do czynienia z klienta-
mi, którzy sà bardzo ró˝ni.

P¸: Wi´kszoÊç naszych klientów to nie
sà ludzie bardzo zamo˝ni. Wiadomo,
˝eby np. wybudowaç dom, trzeba ju˝
jakieÊ pieniàdze mieç, wi´c nie sà to te˝
osoby biedne. Ale nie sà to te˝ nuwory-
sze, którzy koniecznie chcà zrobiç sobie
wizytówk´. Zazwyczaj sà to m∏ode ma∏-
˝eƒstwa, ludzie, dla których jest to
pierwsza wa˝na decyzja ˝yciowa.

¸Z: JeÊli chodzi np. o budynek Wasko
— by∏ to projekt, gdzie trzeba by∏o

zastosowaç odpowiednie technologie.
Zresztà nasze podejÊcie do ka˝dego
projektu jest bardzo indywidualne.
Czym innym jest mieszkanie, dom,
a czym innym biuro. JednoczeÊnie pol-
skie spo∏eczeƒstwo rozwija si´ ca∏y czas
i w stosunku do Zachodu ma jeszcze
braki w wielu dziedzinach, dlatego
mamy wàtpliwoÊci, czy stosowanie no-
woczesnych technologii pe∏niàcych rol´
dekoracji ma jakiÊ sens. Taka architek-
tura jest zawsze na przegranej pozycji.
Wydaje mi si´, ˝e szansa polskich ar-
chitektów na „rozpoznawalnoÊç” le˝y
gdzie indziej. I my, wydaje mi si´, wy-
korzystujemy t´ szans´. Architektura
powinna si´ opieraç na wyborze specy-
ficznych materia∏ów, które u nas wy-
st´pujà i które mo˝na u˝yç w nowym
kontekÊcie, w sposób bardziej wspó∏-
czesny. Mo˝na pokazaç takà architek-
tur´ jako coÊ nowego, ciekawego. Sta-
ramy si´ robiç rzeczy, które nie sà na
si∏´ okraszone „nierdzewkà”. Co oczy-
wiÊcie nie znaczy, ˝e kiedy jest to ko-
nieczne, to nie stosujemy tego typu
materia∏ów. JesteÊmy niezmiernie wy-
czuleni na bezsensowne wydawanie
pieni´dzy. Cz´sto na ten temat dysku-
tujemy w zespole. Ka˝dà decyzj´, która
ma w sobie choçby zalà˝ek takiego

powy˝ej i poni˝ej:
koncepcja architektoniczna przebudowy budynku
przemys∏owego na terenie szybu Wilson

projekt CINE BOX-u —„pud∏a” zlokalizowanego
w parku, s∏u˝àcego do oglàdania filmów:
1. projekcje filmu odbywajàce si´ na pod∏odze
2. okna dla oglàdajàcych
3. wejÊcie techniczne
4. grafika „pud∏a”, które nawiàzuje do kszta∏tu okna
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gestu czy prób´ przesadzania z komu-
nikacjà, otwierania czy wyzi´biania
przestrzeni, ka˝de dzia∏anie, które nie
ma bezpoÊredniego zwiàzku z funkcjà
czy efektywnoÊcià architektury, stara-
my si´ okrajaç, minimalizowaç. Bar-
dzo cz´sto jesteÊmy zaskoczeni oglà-
dajàc projekty naszych kolegów z UE,
nawet gwiazd architektonicznych, jak
potwornie puste gesty tkwià w tych
projektach.

BG: Przy okazji wystawy z okazji
dziesi´ciolecia Centrum Sztuki
i Techniki Japoƒskiej „Manggha”
postawiono m∏odym polskim
architektom m.in. zarzut, ˝e nie biorà
udzia∏u w konkursach
mi´dzynarodowych i nie promujà
w ten sposób polskiej m∏odej
architektury.
P¸: To nie jest tak, ˝e my nie bierzemy
udzia∏u w konkursach. Tak naprawd´
poczàtek naszej dzia∏alnoÊci to przede
wszystkim konkursy mi´dzynarodowe.
BraliÊmy udzia∏ w oko∏o dwudziestu,
w cz´Êci z nich jeszcze na studiach.

¸Z: Faktem jest, ˝e te˝ ˝adnego wtedy
nie wygraliÊmy.

P¸: W tej chwili nie startujemy w nich
bardziej z powodu braku czasu. Poza
tym wi´kszoÊç konkursów organizo-
wanych w Polsce te˝ zyskuje rang´
mi´dzynarodowà. Teraz staramy si´
wystartowaç w konkursie na Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bie-
rze w nim udzia∏ mnóstwo du˝ych pra-
cowni. A poza tym przyk∏ady naszych
kolegów: Damiana Radwaƒskiego, któ-
ry wygra∏ Europan i Jasia Kubeca, któ-
ry wygra∏ „Kopernika” Êwiadczà o tym,

˝e polska wypowiedê na tym polu
znajduje uznanie. KiedyÊ wyje˝d˝ajàc
za granic´, mieliÊmy kompleksy pro-
wincji. Od jakiegoÊ czasu nie czujemy
˝adnej ró˝nicy, nabraliÊmy poczucia
pewnoÊci, nasz potencja∏ wydaje si´
czasem mocniejszy ni˝ kolegów z za-
granicy.

¸Z: Nasza decyzja powrotu z zagrani-
cy w niektórych mediach nabiera ide-
ologicznego wydêwi´ku. Nie lubimy
ideologizowania. Interesuje nas to, ˝e
na polskim rynku mamy wi´cej do po-
wiedzenia i do zrobienia ni˝ za grani-
cà. I to jest troch´ praca u podstaw.
Stàd te˝ jesteÊmy ukierunkowani
przede wszystkim na konkursy ju˝ nie
ideowe, tylko realizacyjne. OczywiÊcie,
z przyjemnoÊcià podejmujemy ró˝ne
ciekawe tematy, ale ˝ycie jest ˝yciem,
czas jest czasem, prowadzenie pracow-
ni jest prowadzeniem pracowni i, nie-
stety, widzimy, ˝e coraz rzadziej mo˝-
na sobie pozwoliç na to, ˝eby starto-
waç w du˝ej iloÊci ró˝nych konkursów
w ciàgu roku. Poza tym mieliÊmy ta-
kiego pecha, ˝e momenty, kiedy by∏y
organizowane du˝e konkursy, w któ-
rych chcieliÊmy wziàç udzia∏ (zagra-
niczne czy polskie), zbiega∏y si´ aku-
rat z jakimiÊ wi´kszymi zleceniami.
Nie jesteÊmy pracownià zatrudniajà-
cà czterdzieÊci osób, która ma swój
dzia∏ konkursowy. KiedyÊ stanowili-
Êmy taki team w Pary˝u. Naszym za-
daniem by∏o jedynie przygotowywa-
nie projektu na konkurs. W mi´dzy-
czasie robiliÊmy projekty realizacyjne
i wykonawcze. U Odile Decq robili-
Êmy projekt np. supermarketu dla
Chiƒczyków, ale teraz nie mo˝emy so-
bie na taki team  pozwoliç.

P¸: Zresztà nawet nie chcemy. Pracu-
jemy w grupie, w tym jest nasza si∏a,
zw∏aszcza ˝e nasz sk∏ad uwa˝amy za
bardzo zgrany pod wieloma wzgl´da-
mi i nie chcemy sobie komplikowaç
˝ycia, bioràc udzia∏ we wszystkich
konkursach, tylko po to, ˝eby na si∏´
w ka˝dym z nich daç jakàÊ autorskà
wypowiedê. JeÊli ju˝, to wybieramy je
zgodnie z naszymi zainteresowania-
mi.

¸Z: Ale na pewno coraz trudniej nam
si´ na to decydowaç, bo musi si´ w to
zaanga˝owaç dziewi´çdziesiàt procent
pracowni i potrzebny jest pewien luz,
˝eby mo˝na by∏o na ten czas takà grup´
wy∏àczyç z „normalnych” projektów.
Jest to k∏opot.

BG: Czy jest coÊ, co, Waszym
zdaniem, wyró˝nia jednak polskà
architektur´?
¸Z: Rok temu byliÊmy zaproszeni na
zjazd m∏odych architektów z Europy,
na którym podejmowany by∏ ten temat
i doszliÊmy wszyscy do wniosku, ˝e
znalezienie takiej cechy jest bardzo
trudne, mo˝e nawet niemo˝liwe.
Mam generalnie takie uwagi: polska
architektura jest dobra i z∏a, ale w sto-
sunku do innych paƒstw europejskich
u nas tej z∏ej architektury jest du˝o
wi´cej. A drugie spostrze˝enie dotyczy
faktu, ˝e bardzo mocny jest pierwiastek
dekoracyjnoÊci, o którym ju˝ mówili-
Êmy. Nawet jeÊli architektura jest
wspó∏czesna, to okrasza si´ jà mianem
jakiegoÊ neomodernizmu, co, moim
zdaniem, jest kompletnie pomylonym
poj´ciem, jako ˝e nie jesteÊmy spo∏e-
czeƒstwem tak zwiàzanym z ideo-
logià nowoczesnoÊci jak sto lat temu.

I w ogóle chyba nie mo˝na powiedzieç,
˝e w architekturze europejskiej jest
obecnie jakaÊ ideologia. ˚yjemy w Unii
Europejskiej, nie ma dyktatur, nie ma
strajków studenckich, to nie jest koniec
lat 70. JesteÊmy spo∏eczeƒstwem kon-
sumpcyjnym, ˝yjemy gorzej lub lepiej
i nikomu ideologia w zasadzie nie jest
potrzebna.

BG: Ale przyznacie, ˝e ma∏o si´ mówi
w Polsce o architekturze?
P¸: Zaczynam widzieç ma∏e zmiany.
Oprócz pism bran˝owych coraz cz´-
Êciej prasa codzienna zaczyna si´ nià
interesowaç. Nie jest tak tragicznie,
jak siedem lat temu, kiedy nie mówi∏o
si´ naprawd´ nic, pomija∏o si´ auto-
rów projektu, wymieniajàc tylko po-
szczególnych ministrów, którzy przy-
chodzili na uroczystoÊci zwiàzane
z wr´czaniem nagród. I to nas bardzo
bola∏o. Teraz mam wra˝enie, ˝e spo∏e-
czeƒstwo jest coraz bardziej przekona-
ne, ˝e architekt to osoba, która jest
potrzebna. Powoli odzyskujemy zaufa-
nie spo∏eczne, chocia˝ jest to ci´˝ka
praca i na pewno potrwa jeszcze wiele
lat. Daleko nam jeszcze do Holandii,
gdzie poj´cie architektury jest warto-
Êcià samà w sobie, która pasjonuje
ca∏e spo∏eczeƒstwo; jest to temat, nad
którym odbywa si´ debata publiczna,
nie tylko w gremiach zwiàzanych z po-
litykà czy ekonomià, ale tak˝e w ma-
∏ych spo∏ecznoÊciach.

¸Z: Ja takim optymistà nie jestem
i uwa˝am, ˝e w naszym kraju nie ma
kompletnie debaty architektonicznej,
a sprawy architektury sà traktowane
marginalnie. G∏ówny g∏os majà polity-
cy, to oni „znajà si´ na wszystkim”, nie

majàc przy tym szacunku dla architek-
tury i jej twórców.

BG: Czy na Âlàsku nie jest ∏atwiej
o takà debat´? Czy tutejsze
spo∏eczeƒstwo dyskutuje na temat
np. rynku katowickiego?
¸Z: W Berlinie w dziennikach prawie
codziennie ukazujà si´ oko∏o trzystro-
nicowe artyku∏y na temat tego, co si´
buduje, kto i jak projektuje, jakie sà
nowe konkursy. U nas jest to zjawisko
marginalne. Dwa lata temu dostaliÊmy
Grand Prix za kilka budynków na Âlà-
sku, skontaktowa∏ si´ z nami dzienni-
karz z du˝ego ogólnopolskiego dzienni-
ka i pierwsze pytanie, jakie zada∏ nie
dotyczy∏o nagrody, projektu czy kwestii
architektonicznych. Najbardziej chcia∏
si´ dowiedzieç, czy to prawda, ˝e ukra-
dziono koledze stalowà klatk´ spod
domu? I to mniej wi´cej obrazuje po-
ziom zainteresowania mediów.

BG: Dlaczego najbardziej kojarzy si´
Waszà pracowni´ i projekty ze
Âlàskiem i poprzemys∏owà
architekturà?
P¸: To pytanie cz´sto wraca, sami si´
nad tym zastanawiamy. Czemu Âlàsk?
Ja nie mam przekonania, ˝e jest on
w naszej pracy specjalnie widoczny. Nie
jest te˝ tak, ˝e my dzia∏amy tylko na
Âlàsku, bo i w Toruniu, i w Warszawie,
i pod Poznaniem. Nie dzia∏amy wi´c tyl-
ko w kontekÊcie architektury poprzemy-
s∏owej. Na Âlàsku si´ wychowaliÊmy,
tutaj koƒczyliÊmy szko∏y, tutaj mamy
pracowni´. A czy w naszym dzia∏aniu
odzwierciedla si´ postindustrialny spo-
sób myÊlenia? Mam wàtpliwoÊci. My
nigdy ˝adnej konkretnej metody sobie
nie wypracowaliÊmy, po prostu takie

obiekty sà wokó∏ nas, du˝o si´ o nich
i o ich rewitalizacji mówi.

¸Z: „Bolko-loft” jest takà troch´ ∏atkà,
która do nas przylgn´∏a, zresztà ja si´
z niej bardzo ciesz´. Rewitalizacja to
trend ogólnoÊwiatowy i nie ró˝ni si´
specjalnie od tego, który mo˝na zaob-
serwowaç np. w Zag∏´biu Ruhry. Jest
to pewien mechanizm projektowy,
pewna metodologia powszechnie sto-
sowana i nie ró˝ni si´ ona wiele od re-
habilitacji obiektów historycznych,
starych koÊcio∏ów, m∏ynów. To jest
w∏aÊciwie jeden schemat. To, ˝e do-
strzegamy pewne wartoÊci w obiek-
tach, których praktycznie nie ma, jest
pewnym standardem, wartoÊcià. Dy-
stans czasowy powoduje, ˝e te obiekty
nabierajà dodatkowej wartoÊci. I nie
ma co przesadnie podkreÊlaç, ˝e me-
dusa group tylko tym si´ fascynuje.

P¸: Faktem jest, ˝e je˝eli realizujemy
jakiÊ obiekt poprzemys∏owy, to staramy
si´, aby jak najpe∏niej odpowiada∏ na
potrzeby danego spo∏eczeƒstwa. Za-
wsze nasze dzia∏anie b´dzie rozwiàza-
niem wspó∏czesnym i to nas najbar-
dziej interesuje. Próbujemy obserwo-
waç mechanizmy, jakie zachodzà w na-
szym spo∏eczeƒstwie i poprzez archi-
tektur´ udzielaç odpowiedzi.

¸Z: Troch´ nawiàzujàc do poczàtku
rozmowy: otó˝ my absolutnie nie robi-
my jakiejÊ awangardy architektonicz-
nej, my staramy si´ projektowaç wspó∏-
czesnà (nawet nie nowoczesnà) archi-
tektur´. I to wszystko. NowoczesnoÊç
to bardzo ambitne s∏owo, nowocze-
snoÊç wyprzedza swojà epok´, a my
projektujemy pos∏ugujàc si´ prostymi

materia∏ami, prostymi formami. W tym
nie ma nic wielkiego, staramy si´ tylko,
˝eby to by∏o wspó∏czesne.

P¸: Ka˝dy temat, nad którym pracuje-
my w pracowni staramy si´ opracowy-
waç tak, ˝eby odpowiada∏ na potrzeby
zleceniodawcy. I niewa˝ne, czy jest to
stó∏, czy coÊ innego.

¸Z: Mamy du˝y dystans do siebie. To
nie jest tak, ˝e mamy jakieÊ utarte
Êcie˝ki — fascynujà nas czasem rzeczy
wr´cz nieracjonalne. Absolutnie nie
uwa˝amy si´ za awangardowà pracow-
ni´. Sà to z∏e ∏atki i nie zas∏ugujemy
nawet na takowe. Daleko tutaj do ja-
kiejÊ architektury futurystycznej czy
w∏aÊnie awangardowej. Najcz´Êciej
mamy do czynienia z polskim inwesto-
rem i, o czym ju˝ wspominaliÊmy,
z niewielkim bud˝etem.

P¸: Najlepszym przyk∏adem jest dom
w ˚ernicy. Ludziom wydaje si´, ˝e jest
to jakieÊ wydumane rozwiàzanie, a jest
to dzia∏anie stricte pragmatyczne, tam
nie ma awangardy. Podobnie budynek,
w którym ja mieszkam. To nie mia∏ byç
manifest. Moje dzia∏anie by∏o podykto-
wane pragmatyzmem — du˝a po-
wierzchnia, stosunkowo niedu˝e pie-
niàdze i przypadek, ˝e akurat to by∏ ten
obiekt, a nie inny. Nie ma w tym ˝ad-
nego dzia∏ania marketingowego.

¸Z: Ale na pewno jest w tym jakieÊ
upodobanie. Je˝eli jest si´ na co dzieƒ
architektem i ciàgle si´ „mieli” archi-
tektur´, to okazuje si´, ˝e naprawd´
jest ma∏o budynków, które sà w stanie
zaszokowaç, czy takich, które po prostu
si´ podobajà. Nie wyobra˝am sobie za

powy˝ej:
Eurshed

powy˝ej:
projekt domu jednorodzinnego
w Tarnowskich Górach

po prawej:
projekt domu jednorodzinnego
w Krakowie (warianty)

po lewej:
projekt domu jednorodzinnego
w Toruniu
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klientom ci´˝ko jest uzyskaç kredyt na
budow´, pi´trzà si´ ca∏e schody urz´d-
nicze.

BG: A zgadzacie si´ z opinià, ˝e
najtrudniej jest zaprojektowaç dom
jednorodzinny?
P¸: Najtrudniej jest projektowaç dla
siebie. Dla klienta ta trudnoÊç polega
na iloÊci czasu, jaki ka˝demu trzeba
indywidualnie poÊwi´ciç. Patrzàc na to
od strony finansowej, sà to dzia∏ania,
które raczej przysparzajà deficytu ni˝
zysku. Ale jest to dzia∏anie, w które je-
steÊmy zaanga˝owani, bo na tym polu
jest wiele do zrobienia. Ale te˝ nie
przyjmujemy wszystkich zleceƒ. Mamy
to szcz´Êcie, ˝e klienci, którzy do nas
przychodzà wiedzà, czego mogà si´ po
nas spodziewaç, znajà nas.

¸Z: Projektowanie domków jest bar-
dzo z∏o˝one. Dla porównania dodam,
˝e zaprojektowanie iluÊ tysi´cy me-
trów kwadratowych budynku admini-
stracyjnego jest niczym z projektem
domu dla rodziny, dla której stanowi
bardzo cz´sto inwestycj´ ˝ycia.

BG: Nad czym pracujecie obecnie?
¸Z: Lada dzieƒ dostaniemy pozwolenie
na budow´ trzech budynków wieloro-
dzinnych w po∏udniowych Katowicach,
z którymi wià˝emy pewne nadzieje.
Wydaje nam si´, ˝e to b´dzie dobra ar-
chitektura. Prosta, ale jesteÊmy z niej
zadowoleni i zaanga˝owani w nià —
mieliÊmy szcz´Êcie wspó∏pracowaç
z wyrozumia∏ym deweloperem.

P¸: Koƒczymy te˝ ciekawy dom w To-
runiu dla pr´˝nie dzia∏ajàcych konser-
watorów zabytków, którzy nota bene

zg∏osili si´ do nas widzàc pewien bru-
talizm w naszych realizacjach.

¸Z: Ale zwrócili si´ do nas tak˝e z tego
powodu, ˝e ich zdaniem, podobnie jak
naszym, w polskiej architekturze jest
za du˝o dekoracyjnoÊci. By∏ to dla nas
wielki komplement.

P¸: Pracujemy oprócz tego nad du˝ym
jednorodzinnym domem w Mogilanach
pod Krakowem. Projektujemy budynek
w centrum Rybnika, skoƒczyliÊmy nie-
dawno apartamenty dla Andrzeja Smo-
lika i studio dla Piotra Gàsowskiego.

BG: Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Beata Gutowska (1964) — absolwentka filozofii
UJ i architektury na Politechnice Âlàskiej.

bardzo, ˝eby mieszkanie architekta
by∏o typowe. Ka˝dy chce te˝ czasami
na swoim podwórku poeksperymento-
waç. I nie jest to oferta dla naszych zle-
ceniodawców. JesteÊmy jak najdalej od
pokazywania klientom swoich miesz-
kaƒ jako wzorów.

BG: Czy nie boicie si´ takiej taniej
komercji polegajàcej na publikowaniu
Waszych prac w prasie popularnej?
¸Z: Ja si´ nie boj´, mnie tylko boli to,
˝e architekt w Polsce przez zwyk∏ego
cz∏owieka odbierany jest ca∏y czas jako
ktoÊ, kto upi´ksza, a nie jako ktoÊ, kto
jest odpowiedzialny za jakoÊç prze-
strzeni. Daleka jest jeszcze droga do
zrozumienia, ˝e architekt to nie jest
ktoÊ od rysowania Êcie˝ek, elewacji
i kwiatków, tylko, ˝e jego praca jest
odpowiedzialnym dzia∏aniem prze-
strzennym. Pracownia architektonicz-
na tak naprawd´ bierze na siebie ca∏à
odpowiedzialnoÊç za proces budowla-
ny, który jest oczywiÊcie rozk∏adany na
wykonawców, in˝ynierów, konstrukto-
rów, bran˝owców i instalatorów, lecz
tak naprawd´ to architekt nimi
wszystkimi dowodzi. Tej ÊwiadomoÊci
u nas jeszcze nie ma. Wydaje si´ prze-
cie˝ ogromne pieniàdze na ró˝ne in-
westycje, a trudno jest komukolwiek
zrozumieç, dlaczego trzeba wydaç pie-
niàdze na ciekawà architektur´
w mniejszej skali.

BG: Czy macie jakiÊ pomys∏ na
zmian´ tej sytuacji?
¸Z: Przede wszystkim potrzebne sà: de-
bata na temat architektury i — co bar-
dzo wa˝ne — ÊwiadomoÊç urz´dników
i polityków. Brak jest planów zago-
spodarowania przestrzennego, naszym

poni˝ej:
projekt budynku SPORT TOWER
w Katowichach

powy˝ej:
projekt nadbudowy
kamienicy w Katowicach


