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–NadszedłczasotwarciaOgro-
duSztukiprzyul.Rajskiej.Po-
dobnozanimzacząłPangopro-
jektować,zwiedzałdachysą-
siednichkamienic?
– Oczywiście nie dosłownie.

Chodziło namo to, abydostoso-
waćobiektdoistniejącegoukła-
dubudynków,wtymtakżedoge-
ometrii dachów ipodziałówele-
wacyjnych.W kwartale pomię-
dzyulicamiRajską iSzujskiego
zmierzyliśmywięcsąsiednieka-
mienice,wtymteżkątydachów
budynków otaczających naszą
działkę. Nowy budynek wkom-
ponowaliśmy dokładnie w linię
dachówsąsiadów.

– Jaksięzrodziłpomysł Ogrodu
Sztuki?
–NadziałcenależącejdoTe-

atru im. Juliusza Słowackiego
stałahalazkońcaXIXwieku,któ-
rapoczątkowofunkcjonowałaja-
koujeżdżalniakoni, apowojnie
służyłateatrowijakopracownie
iwarsztatyteatralne.Sporadycz-
nie odbywały się w niej także
spektakle.Salabyłajednakwfa-
talnymstanie inadłużejniena-
dawałasiędoużytku.W2004ro-
ku narodził się pomysł modyfi-
kacji obiektu. Dyrektor teatru
Krzysztof Orzechowski wraz
z ówczesnymmarszałkiem Ja-
nuszem Sepiołem, postanowili
stworzyć tam nową instytucję

kulturalną,zwielofunkcyjnąsa-
lą teatralną i mediateką. Stara
halawymagałakompletnejprze-
budowy i rozbudowy, łącznieze
zmianą fundamentów. Woje-
wódzki konserwator zabytków
zalecił, aby zachować skalę bu-
dynku i jego charakterystyczne
elementy, takie jakm.in. ściana
frontowa, fragmenty fresków
iświetlikdachowy.
–Jakdostosowywaliściesię
dotychzaleceń?
–Rozbiórkiścianwykonane

zostały starannie, aby można
było ponowniewykorzystaćce-
głę.Fragmentyfreskówzostały
zdjęte, zakonserwowane i uzu-
pełnione. Nad salą zaprojekto-
waliśmy nowy dach wraz ze
świetlikiemostalowejkonstruk-
cjipodobnejdostarej,historycz-
nej. Wmediatece zaprojekto-
waliśmyelewacjęszklanązkur-
tyną złożoną z kształtek cera-
micznych, by nawiązać do
historycznej cegły, z jakiej wy-
konanabyła starahala, a także
niektóre kamienice w sąsiedz-
twie. Ta ceramika elewacyjna
jestnaszymnowym,prototypo-
wym rozwiązaniem projekto-
wym, podobnie jak i cegły
dopawilonuWyspiański 2000.
–JestPanzadowolonyztego,
jak„pracują”nanimcegłytwo-
rzącenietypoweżaluzje?
–Jaknajbardziej.Oczywiście

taka elewacja wymaga konser-
wacji, ale generalnie jestem za-
dowolony z tego rozwiązania
izdecyzjipodjętychwprojekcie
pawilonu.
–A jakibyłpomysłnaCentrum
Kongresowepowstające
przyrondzieGrunwaldzkim?
– To rejonDębnik, dzielnicy

leżącej tuż poza historycznym
Krakowem.Tamniebyłobezpo-
średniegokontekstuzwartejza-
budowy,doktóregomoglibyśmy

się odnieść w taki sposób, jaki
miał miejsce w wypadku po-
przednichdwóchprojektów.Bry-
ła budynku centrum będzie wi-
doczna z każdej strony. Jej for-
ma dostosowana jest do kształ-
tudziałki,adachtarasowoobniża
się w kierunku Wisły. Układ
funkcjiwbudynkuzostałrozpla-
nowany tak, aby ludzie przeby-
wającywfoyermoglipodziwiać
widokwkierunku staregomia-
sta. Zaplanowaliśmy więc je
od strony bulwarówwiślanych,
jegościanybędącałeprzeszklo-
ne. Pozostałe elewacje zosta-
nąpokryteelementamiabstrak-
cyjnejceramicznejmozaikizróż-
nychmateriałównawiązujących
barwamidootoczenia.Wybrali-
śmykolorystykęmateriałówcha-
rakterystycznych dla znajdują-
cych sięwpobliżu:Wawelu czy
MuzeumManggha.
– Ajakibędzieprojekt nowej
Mangghi?
–Tenobiektmaspełniaćfunk-

cję uzupełniającej przestrzeni
ekspozycyjnej,gdziebędziewy-
stawiana sztuka europejska
i sztuka Dalekiego Wschodu
zwyłączeniemjapońskiej,która
jest już prezentowana w głów-
nym budynkuMangghi. Skoro
wnowymbudynkumabyćpre-
zentowanasztukaztakróżnych
rejonów kulturowych, zależało
mi na tym, aby sam budynek
miałformęneutralnąikażdyro-
dzaj sztuki mógł bezkonflikto-
wo się w nim znaleźć. Uznałem
więc,żenienależykontynuować
stylistyki, która jest zastosowa-
na przyprojekcie głównego bu-
dynkuMangghi.Natomiastchce-
my teraz nawiązać domałej ar-
chitektury znajdującej sięw re-
joniewejścia,awięcwszystkich
form, takich jak rampy, schody,
murkioporowe.Budynekbędzie
miałwięcpodobnykolorjakwy-

mienioneelementy.Dowiedzieli-
śmy się niedawno, że dyrekcja
MuzeumManggha otrzymała
decyzjęministrakulturywspra-
wiefinansowaniategoprojektu,
w większości z funduszy unij-
nych. Mam nadzieję, że wiosną
przyszłego roku będzie można
rozpocząćbudowę.
–Co jeszczemożepowstać
przybulwarachwiślanych?
– Dla ich zaktywizowania,

obabrzegiWisłypowinnyłączyć
kładki pieszo-rowerowe.Mamy
jedną taką kładkę, a potrzebne
jestdodatkowetakieprzejściełą-
cząceMangghę z drugim brze-
giem,atakżekładkamiędzyKa-
zimierzem apowstającymCen-
trumKongresowym.Jegofunk-
cjabędziegenerowaładużyruch
pieszywkierunkuKazimierza.
–Brakuje jeszczewnaszym
mieście jakiegośnowoczesne-
goobiektu– ikony?
– Oczywiście Krakowowi

potrzebnych jest jeszcze kil-
ka ważnych obiektów kultu-
ralnych, naprzykład filharmo-
nii. Jednak największą i naj-
istotniejszą ikoną naszego
miasta jest sam historyczny
Kraków, który jest i pozosta-
nie atrakcyjny. Nie jestem
więc zwolennikiem budowa-
nia obiektów konkurujących
z historycznymwizerunkiem
miasta.Nowaarchitektura po-
winna wchodzić z historią
w dialog, a niew konflikt. Nie
jestem też zwolennikiem bu-
dowania w Krakowie wyso-
kich budynków czy dzielnicy
wieżowców. Myślę, że rozwój
przestrzenny Krakowa powi-
nien polegać na wypełnieniu
i intensyfikacji zabudowy
w ramach iw skali istniejące-
go miasta, a także na popra-
wie jego infrastruktury.

Nowa architektura powinna
wchodzićwdialog zhistorią
ROZMOWA.KRZYSZTOF INGARDEN,krakowski architekt, projektantotwieranegodziś MałopolskiegoOgroduSztuki,
a takżeCentrumKongresowego, pawilonuWyspiański 2000,MuzeumManggha, opowiadaoswoichpomysłachnaKraków.
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Potrzebna jest
kładka łącząca
Mangghęzdrugim
brzegiemWisły
orazkładkamiędzy
Kazimierzem
aCentrum
Kongresowym
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