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Kronika Krakowska Od drugiej strony

Nowa architektura powinna
wchodzić wdialog zhistorią
ROZMOWA. KRZYSZTOF INGARDEN, krakowski architekt, projektant otwieranego dziś

Małopolskiego Ogrodu Sztuki,
a także Centrum Kongresowego, pawilonu Wyspiański 2000, Muzeum Manggha, opowiada o swoich pomysłach na Kraków.

Potrzebna jest
kładka łącząca
Mangghę z drugim
brzegiem Wisły
oraz kładka między
Kazimierzem
a Centrum
Kongresowym
– Jaksięzrodziłpomysł Ogrodu
Sztuki?
– Na działce należącej do Teatru im. Juliusza Słowackiego
stałahalazkońcaXIXwieku,którapoczątkowofunkcjonowałajako ujeżdżalnia koni, a po wojnie
służyła teatrowi jako pracownie
iwarsztatyteatralne.Sporadycznie odbywały się w niej także
spektakle.Salabyłajednakwfatalnym stanie i na dłużej nie nadawałasiędoużytku.W2004roku narodził się pomysł modyfikacji obiektu. Dyrektor teatru
Krzysztof Orzechowski wraz
z ówczesnym marszałkiem Januszem Sepiołem, postanowili
stworzyć tam nową instytucję
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kulturalną,zwielofunkcyjnąsalą teatralną i mediateką. Stara
halawymagałakompletnejprzebudowy i rozbudowy, łącznie ze
zmianą fundamentów. Wojewódzki konserwator zabytków
zalecił, aby zachować skalę budynku i jego charakterystyczne
elementy, takie jak m.in. ściana
frontowa, fragmenty fresków
i świetlik dachowy.
– Jak dostosowywaliście się
do tych zaleceń?
– Rozbiórki ścian wykonane
zostały starannie, aby można
było ponownie wykorzystać cegłę. Fragmenty fresków zostały
zdjęte, zakonserwowane i uzupełnione. Nad salą zaprojektowaliśmy nowy dach wraz ze
świetlikiem ostalowej konstrukcji podobnej do starej, historycznej. W mediatece zaprojektowaliśmy elewację szklaną z kurtyną złożoną z kształtek ceramicznych, by nawiązać do
historycznej cegły, z jakiej wykonana była stara hala, a także
niektóre kamienice w sąsiedztwie. Ta ceramika elewacyjna
jest naszym nowym, prototypowym rozwiązaniem projektowym, podobnie jak i cegły
do pawilonu Wyspiański 2000.
–JestPanzadowolonyz tego,
jak„pracują”na nimcegłytworzącenietypoweżaluzje?
–Jaknajbardziej.Oczywiście
taka elewacja wymaga konserwacji, ale generalnie jestem zadowolony z tego rozwiązania
izdecyzji podjętych w projekcie
pawilonu.
–A jakibyłpomysłna Centrum
Kongresowepowstające
przyrondzieGrunwaldzkim?
– To rejon Dębnik, dzielnicy
leżącej tuż poza historycznym
Krakowem.Tamniebyłobezpośredniegokontekstuzwartejzabudowy,doktóregomoglibyśmy
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–Nadszedłczasotwarcia OgroduSztukiprzy ul.Rajskiej.Podobno zanimzacząłPangoprojektować,zwiedzał dachysąsiednichkamienic?
– Oczywiście nie dosłownie.
Chodziło nam o to, aby dostosować obiekt do istniejącego układubudynków,wtymtakżedogeometrii dachów i podziałów elewacyjnych. W kwartale pomiędzy ulicami Rajską i Szujskiego
zmierzyliśmywięcsąsiedniekamienice, w tym też kąty dachów
budynków otaczających naszą
działkę. Nowy budynek wkomponowaliśmy dokładnie w linię
dachów sąsiadów.
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się odnieść w taki sposób, jaki
miał miejsce w wypadku poprzednichdwóchprojektów.Bryła budynku centrum będzie widoczna z każdej strony. Jej forma dostosowana jest do kształtudziałki,adachtarasowoobniża
się w kierunku Wisły. Układ
funkcjiwbudynkuzostałrozplanowany tak, aby ludzie przebywający w foyer mogli podziwiać
widok w kierunku starego miasta. Zaplanowaliśmy więc je
od strony bulwarów wiślanych,
jego ściany będą całe przeszklone. Pozostałe elewacje zostanąpokryteelementamiabstrakcyjnejceramicznejmozaikizróżnychmateriałównawiązujących
barwami do otoczenia. Wybraliśmykolorystykęmateriałówcharakterystycznych dla znajdujących się w pobliżu: Wawelu czy
Muzeum Manggha.
– Ajakibędzieprojekt nowej
Mangghi?
–Tenobiektmaspełniaćfunkcję uzupełniającej przestrzeni
ekspozycyjnej,gdziebędziewystawiana sztuka europejska
i sztuka Dalekiego Wschodu
zwyłączeniemjapońskiej,która
jest już prezentowana w głównym budynku Mangghi. Skoro
w nowym budynku ma być prezentowanasztukaztakróżnych
rejonów kulturowych, zależało
mi na tym, aby sam budynek
miałformęneutralnąikażdyrodzaj sztuki mógł bezkonfliktowo się w nim znaleźć. Uznałem
więc,żenienależykontynuować
stylistyki, która jest zastosowana przy projekcie głównego budynkuMangghi.Natomiastchcemy teraz nawiązać do małej architektury znajdującej się w rejonie wejścia, a więc wszystkich
form, takich jak rampy, schody,
murkioporowe.Budynekbędzie
miałwięcpodobnykolorjakwy-
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mienioneelementy.Dowiedzieliśmy się niedawno, że dyrekcja
Muzeum Manggha otrzymała
decyzjęministrakulturywsprawie finansowania tego projektu,
w większości z funduszy unijnych. Mam nadzieję, że wiosną
przyszłego roku będzie można
rozpocząć budowę.
– Co jeszcze może powstać
przy bulwarach wiślanych?
– Dla ich zaktywizowania,
obabrzegiWisłypowinnyłączyć
kładki pieszo-rowerowe. Mamy
jedną taką kładkę, a potrzebne
jestdodatkowetakieprzejściełączące Mangghę z drugim brzegiem,atakżekładkamiędzyKazimierzem a powstającym Centrum Kongresowym. Jego funkcjabędziegenerowaładużyruch
pieszy w kierunku Kazimierza.
– Brakuje jeszcze w naszym
mieście jakiegoś nowoczesnego obiektu – ikony?
– Oczywiście Krakowowi
potrzebnych jest jeszcze kilka ważnych obiektów kulturalnych, na przykład filharmonii. Jednak największą i najistotniejszą ikoną naszego
miasta jest sam historyczny
Kraków, który jest i pozostanie atrakcyjny. Nie jestem
więc zwolennikiem budowania obiektów konkurujących
z historycznym wizerunkiem
miasta. Nowa architektura powinna wchodzić z historią
w dialog, a nie w konflikt. Nie
jestem też zwolennikiem budowania w Krakowie wysokich budynków czy dzielnicy
wieżowców. Myślę, że rozwój
przestrzenny Krakowa powinien polegać na wypełnieniu
i intensyfikacji zabudowy
w ramach i w skali istniejącego miasta, a także na poprawie jego infrastruktury.
Rozmawiał PIOTR TYMCZAK
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