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1. Wieża ciśnień w Gliwicach po
modernizacji i rozbudowie zaprojektowanej
przez pracownię Medusa Group ma szansę
stać się nowym symbolem miasta.
2. Wnętrza pracowni Medusa Group.
Czerń blachy na ścianach (dodatek
współczesny) kontrastuje ze starą betonową
podłogą przemalowaną na biało.
3. Dawny gliwicki spichlerz został
zamieniony na lofty mieszkalne.
4. Galeria Południe w Katowicach.
Elewacje tego niezwykłego kompleksu
biurowo-handlowego mają się zmieniać
w rytmie pór roku.
5. Apartamentowiec w Gliwicach.
Będzie się do niego wchodzić przez wiszące
mostki, obrośnięte pnączami.
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ZDJĘCIA ARCHIWUM PRACOWNI

W swojej pracy ucieka od etykietek i gotowych rozwiązań. Jest wrogiem typowych
projektów. „Uważam, że nie ma uniwersalnego domu, który odpowiadałby każdemu
— mówi. — Budynek powinien być skrojony
dla potrzeb konkretnej rodziny czy osoby
i pasować do otoczenia”.
Razi go panująca w Polsce skłonność do
nadmiernego zdobienia budynków, okraszania ich pięknym tynkiem, marmurami, frezowanym szkłem i mnogością detali. Sam
więc stara się przekładać na język architektury regułę, która mówi, że „za dużo przymiotników osłabia rzeczownik”. Twierdzi,
że interesujące projekty powstają nie tylko
dzięki wykorzystaniu kosztownych materiałów. Znacznie ciekawsze efekty daje zestawianie taniego z drogim, na zasadzie
kontrastu czy kontrapunktu.
Gdy adaptuje wiekowe konstrukcje, stara
się zachować ich klimat i ocalić dawne wyposażenie. Wspólnie z Łukaszem Zagałą
podjęli decyzję, żeby w ich pracowni, która znajduje się w starych bytomskich magazynach, zostawić oryginalne fabryczne
lampy (zamontowali jedynie nowe świetlówki)‚ a w oknach stare, zardzewiałe kraty. W takim otoczeniu wyrośli i teraz dobrze
im się pracuje. Nie ma w tym fałszu. W podobnie niewymuszony sposób prowadzą
studio. Nie onieśmielają młodych pracowników, nie tworzą relacji mistrz—uczeń. Rozmawiają nie tylko o rozwiązaniach estetycznych, ale także o budżetach przeznaczanych na realizacje. Zawsze operują
konkretem, bo wtedy łatwiej jest postawić
sobie pytanie: Co chcę osiągnąć?, a potem na nie odpowiedzieć.
Dlaczego zdecydował się na założenie
pracowni w Bytomiu? Mógł przecież pozostać choćby w Paryżu, gdzie studiował na
zaproszenie rządu francuskiego, a następnie przez kilka lat terminował w pracowniach gwiazd architektury, między innymi
Jeana Nouvela i Odile Decq—Benoît Cornette. Odpowiada, że „tak się jakoś porobiło”. Choć natychmiast dodaje, że była to
świadoma decyzja. Bo to miasto ma coś,
co większość innych już zatraciła: autentyzm, charakter. I piękno, choć nieco przykurzone. Łukasik mówi, że Bytom da się lubić. Ma też ogromny potencjał. „Kultura
przez wielkie K koegzystuje z przemysłem.
To coś zupełnie niezwykłego” – mówi.
Osiedlając się tutaj, udowadnia, że żyć
i tworzyć można wszędzie. ■
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Siedziba pracowni Medusa Group
w Bytomiu mieści się w starych,
zaadaptowanych magazynach w centrum
miasta. W budynku architekci dokonali
tylko minimalnych, niezbędnych zmian.
Nie starali się maskować połączenia
starych elementów z nowymi.

CZŁOWIEK

ZE ŚLĄSKA
Kusiły go Warszawa, Berlin, Paryż.
Przemo Łukasik wolał jednak
powrócić w rodzinne strony.
I na początek rozpropagował
ideę loftów w Polsce.
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pisze się, że interesują mnie tylko lofty”
— zżyma się lekko architekt. I dodaje, że ta
opinia ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. „W naszej pracowni Medusa
Group, którą prowadzę wraz z Łukaszem
Zagałą, projektujemy zespoły budynków
mieszkalnych, a ostatnio zajmowaliśmy się
również biurowcami w Łodzi, Krakowie,
Katowicach. To ogromne kubatury, mają
powierzchnię po 40 tysięcy metrów kwadratowych” — wyjaśnia. Choć przyznaje
jednocześnie, że przykład jego domu
przydaje się czasem do budowania porozumienia między architektem i inwestorem.
Gdy słowa nie wystarczają, Łukasik przemawia obrazem. Zauważył, że to doskonale działa. „Architekt jest trochę jak dentysta. Trzeba mu zawierzyć, że wszystko
skończy się tak, jak to sobie zaplanowaliśmy” – śmieje się.

PRZEMO ŁUKASIK
Rocznik 1970. Razem z Łukaszem
Zagałą (rocznik 1972; na zdjęciu
z prawej) założył w 1997 r.
pracownię Medusa Group Architects.
Obaj wspólnicy ukończyli wcześniej
Wydział Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Obydwaj też
praktykowali w biurach P.P.Pabel
Architekten (Berlin) oraz Odile
Decq—Benoît Cornette (Paryż).
Najsłynniejszy projekt Łukasika,
Bolko Loft, zdobył pierwszą nagrodę
w konkursie Leonardo Competition,
w 2004 r. zaś był nominowany
do prestiżowej nagrody
Miesa van der Rohe.
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zeczywiście, sukces, jaki odniósł, projektując swój własny dom, skazał go
na metkę „lofciarza”. Poniekąd trudno
się dziwić. Bolko Loft przyniósł Łukasikowi
sławę – został nominowany do najważniejszej europejskiej nagrody architektonicznej Miesa van der Rohe i był pokazywany
na wystawie „Polska. Ikony architektury”
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie. Wprowadzając się do zaadaptowanej na dom lampiarni wznoszącej się osiem metrów nad ziemią, położonej na terenie dawnej kopalni
Bolko w Bytomiu, udowodnił, że przestrzeń
postindustrialna ma w sobie niedoceniany
potencjał, który można fantastycznie wykorzystać. Bolko Loft, jak mówi, był także
dla niego swoistym poligonem doświadczalnym, na którym testował użycie nietypowych materiałów i detali. „Teraz wciąż
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