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Gazeta Wyborcza podała, że prawie
trzystu polskich naukowców wystoso-
wało do minister pracy Jolanty Fedak
„Listwobronierozumu”(otrzymaliśmy
też ten list od jego inicjatorów, druku-
jemy go na str. 13). Uczeni zaprotesto-

waliprzeciwkozałącznikowidorozporządzeniamini-
sterstwa„Wsprawieklasyfikacjizawodówispecjalności
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania”.

Chodzi o oficjalną listę zawodów, na której znala-
zły się między innymi takie profesje, jak:

„Biomasażysta – umożliwia niezakłócony prze-
pływ energii w celu przywrócenia bioenergetycznej
równowagi organizmu. Rozpoznaje zmiany w punk-
tach refleksyjnych i aktywnych biologicznie”.

„Wróżbita – świadomie wykorzystując wrodzone
uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nad-
przyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe
i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształto-
wanych przez tradycję różnych form wróżenia, ta-
kich jak: karty (zwłaszcza tarot), kabała, I-cing (zgod-
nie ze starochińską «Księgą przemian»), chiroman-
cja (wróżenie z ręki), katoptromancja i krysta-
lomancja (przepowiadanie przyszłości za pomocą
zwierciadła lub kryształu) itp.”

„Radiesteta” – wiadomo.
Wertując listę, zdałem sobie sprawę, że nie ma za-

wodu na literę „J”. Jest za to mnóstwo zawodów tyleż
pożytecznych, co egzotycznie brzmiących. Zaliczyć
do nich z pewnością można „aparatowego wyrobu
produktów maczanych”, „topiarza fryty”(hutnik spe-
cjalista), „manipulanta drewna okrągłego”, „ustawia-
cza” (chodzi o pociągi), „hartowacza betonów” (zawód
dla twardzieli) i wreszcie „ciągacza rur”, który – założę
się – na wizytówce pisze wyłącznie imię, nazwisko
i numer telefonu.
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Z Krzysztofem Ingardenem,
krakowskim architektem,
prodziekanem Wydziału
Architektury i Sztuk Pięknych
w Krakowskiej Szkole Wyższej,
rozmawia Barbara Sobańska

Co zburzyłby Pan w Krakowie?
Architekt powinien budować. Dlaczego
miałbym coś burzyć?

Bo się Panu nie podoba, bo nie pasuje
do Krakowa.
Wizualna i przestrzenna korekta miasta to
temat rzeka! Korekty takiej potrzebują na
przykład bulwary wiślane wraz z nadwiślań-
skimi pierzejami od Norbertanek aż do Kazi-
mierza i Podgórza. Jako że burzyć nie mo-
żemy, to przynajmniej należy zadbać o to, aby
nie powstawały nowe, wizualnie i intelektu-
alnie surowe obiekty, których cechą jest to, iż
rażą wulgarnością na tle delikatnej tkanki
historycznej.

Właśnie powstaje plan dla tych obszarów.
I bardzo dobrze. Przy bulwarach trzeba zapro-
wadzić ład za pomocą dobrze przemyślanego
planu. Myślę, że wszyscy oczekują mądrej
regulacji. Pomoże ona uporządkować zabu-
dowę, spiąć komunikacyjnie oba brzegi Wisły
dla ich uaktywnienia – także w rejonie Wawe-
lu iMangghi. Pozwoli też zachować obecną
skalę miasta wzdłuż bulwarów, wyznaczoną
wysokością zabudowy ul. Smoczej, Starego
Miasta i Skałki po jednej stronie, a przez hotel
Forum – po drugiej. Wprowadzi także nowe
funkcje kulturalne iturystyczne w ten rejon,
aby miasto przy Wiśle ożyło.

Przeciwnicy tej koncepcji woleliby widzieć
nad Wisłą tereny zielone, gdyż mało jest
zieleni w mieście.
Co dotego, że bulwary wymagają szczególnej
uwagi planistycznej, panuje powszechna zgo-
da. Pogląd, że nie należy wzdłuż Wisły budo-
wać, a wszelkie możliwe tereny zamieniać
w zieleń rekreacyjną, jest stanowiskiem skraj-
nym. Myślę, że słuszne jest zachowanie zło-
tego środka. Niepokoje, iż każda aktywność
budowlana kończy się w Krakowie klęską
i dlatego należy jej unikać, są mocno przesa-
dzone, choć prawdą jest, że historia ostatnich
dwudziestu lat nie była dla bulwarów łaska-
wa. Powstało tam kilka obiektów komercyj-
nych, pozbawionych cech artystycznie
wartościowych. Psują piękną panoramę
Starego Miasta.

Które Pana rażą?
Na rogu ulic Zwierzynieckiej i Retoryka stoi
zdumiewający budynek biurowy zprzeszklo-
ną pokrzywioną elewacją. Choć utrzymany
w skali, ma formę architektoniczną, która nie
raziłaby jedynie naprzedmieściach. Podobnie
dwa hotele Sheraton i Poleski. Ich forma
architektoniczna zdecydowanie odbiega
odklasy historycznego otoczenia. W pobliżu
klasztoru Norbertanek powstaje właśnie

obiekt oskali przekraczającej klasztor. Budyn-
ki te wyraźnie nie wykorzystują genius loci
dobrego potencjału miejsca ikontekstu.

Projektowane przez Pana obiekty wyróż-
niają się. Tym bardziej że w Krakowie
buduje się przaśnie, byle jak. Dlaczego?
Około 95 procent obiektów budowanych
w Polsce i za granicą to projekty standardowe,
komercyjne, bez ambicji aspirowania do mia-
na architektury. Tak dzieje się wszędzie i jest
to, można powiedzieć, sytuacja równowagi
rynkowej. W naszym biurze od początku
założyliśmy, że skupimy się na projektach
specjalnych, publicznych, które będą próbo-
wały formułować przesłanie artystyczne,
tworzyć nowe wartości formalne i przestrzen-
ne. Takich obiektów buduje się niewiele,
niewielu jest też inwestorów akceptujących to
podejście. Staramy się zatem wykorzystywać
te nieliczne okazje, które nam się pojawiają.
One są naszym wyzwaniem artystycznym. Ile
interesujących inwestycji publicznych
powstaje wKrakowie? Mało, ten rynek
dopiero zaczyna się rozwijać. Ciekawe
konkursy na obiekty kultury pojawiają się
dopiero od kilku lat. W stosunku do zleceń
komercyjnych jest to niewielki odsetek.

A obiekt komercyjny nie może być ładny?
Oczywiście że może, ale to zależy od świado-
mości inwestora, który ma do wyboru archi-
tektów różnego kalibru. Są lepsi igorsi, podo-
bnie jak dobrzy iźli kierowcy, lekarze czy ma-
larze. Wiele biur wyspecjalizowanych
w budowie obiektów komercyjnych, hal,
mieszkaniówki traktuje te projekty jako
masową produkcję. Nie zawsze znajdą się
w nich liderzy, projektanci, którzy podjęliby
wyzwanie, ponieśli odpowiedzialność
za ryzyko tworzenia obiektów
niestandardowych.

A Pan uczy studentów gotowości
do podejmowania wyzwań?
Uczę ich przede wszystkim twórczej postawy.
Tego, by rozwijali zawodową świadomość,
ćwiczyli wyobraźnię, przekraczali granice
swoich nawyków związanych z interpretacją
przestrzeni, wjakiej się znajdują. Uczę, by
zawsze starali się dostrzec niekonwencjonal-
ną i nieeksplorowaną stronę zadania proje-
ktowego. By eksperymentowali. Bez ekspery-
mentu nie można tworzyć nowych rzeczy.
Twórczy eksperyment to burzenie
schematów.

Najpierw jednak te trzeba poznać.
Oczywiście. Najpierw uczymy zasad kompo-
zycji, perspektywy, składania funkcji wda-
nym obiekcie. Później zadajemy pytanie – co
zrobić z danym materiałem? Jak go zrozumieć
i przetransformować w twórczy sposób? I to
wymaga wielkiej uwagi studentów. Jestem
jednak zadowolony z rezultatów. Dyplomy
studenckie są na bardzo dobrym poziomie.

Ale potem studenci opuszczą uczelnię
i zajmą się robieniem pieniędzy.
Studia to jedyny okres, w którym ekspery-
mentowanie może stać się przyswojonym
narzędziem przyszłej pracy zawodowej. Jeśli
w trakcie studiów nie wykształci się postawy
artystycznej odwagi, potem może już nie być
takiej możliwości. Dlatego uczymy nietrady-
cyjnie, inaczej niż w większości szkół archi-
tektonicznych w Polsce. Mamy system klas
mistrzowskich – student od pierwszego roku
dokońca studiów pracuje pod okiem
wybranego przez siebie architekta praktyka
z wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Studenci będą musieli jednak z czegoś
żyć. Jak w tym skomercjalizowanym świe-
cie zająć się eksperymentowaniem?
Fakt. Sytuacja młodych ludzi jest trudna, bo
i rynek architektoniczny nie jest łatwy. Nie ma
takiej możliwości, aby ktoś po ukończeniu
studiów mógł od razu niezależnie projekto-
wać. Musi odbyć dwuletnie praktyki proje-
ktowe, zdać egzamin i zdobyć uprawnienia
architektoniczne. Nauczyć się profesjonal-
nego „rzemiosła”.

Czy zechce przełamywać schematy, co
wymaga pewnego wysiłku?
Osób wybitnie zdolnych jest w każdej grupie
zawodowej niewielki odsetek. Najambitniejsi
młodzi architekci startują wkonkursach. Ro-
bią to poza pracą wbiurze, potrafią się zmobi-
lizować. W ten sposób odnoszą sukcesy i bu-
dują swoje dossier. Isą na najlepszej drodze,
by stać się niezależnymi, twórczymi projek-
tantami. Jednak w tym zawodzie nawet naj-
zdolniejszy człowiek nie zrobi niczego bez
odpowiedniego inwestora. Jeśli trafi nata-
kiego, który pozwoli mu sprawdzić swoje
pomysły, błysnąć – może rozwinąć skrzydła.
To rzadka rzecz, ale jak widać, możliwa. Udało
się to, na przykład, Robertowi Koniecznemu –
jego pierwsze budynki jednorodzinne
zdobyły międzynarodową sławę.

Wygrywa Pan liczne konkursy. To Pana
motywuje czy już się Pan przyzwyczaił?
Gdybym się przyzwyczaił, byłoby niedobrze.
Każdy architekt, który startuje w konkursie,
myśli pozytywnie, że rusza na polowanie, aby
wrócić z trofeum. W naszym biurze podcho-
dzimy serio do konkursów. Nie startujemy
w wielu, góra w dwóch, trzech w roku, muszą
to być artystyczne wyzwania.

Skąd Pan czerpie inspirację?
Inspiracja pojawia się, gdy istnieje wewnę-
trzny stan gotowości doposzukiwania, rodzaj
napięcia twórczego. Trzeba go wsobie odna-
leźć. Każde zadanie projektowe jest poszuki-
waniem rozwiązań dla nowych istarych
problemów, dążeniem do uchwycenia
nieosiągalnej prawdy i harmonii wypowiedzi
artystycznej. Nie odrzucam tego, co zrobiłem,
ale pewne rzeczy są już zamknięte. Czasem
inspiracją rozwiązania jest muzyka, czasem
literatura lub rozmowy. Rozwiązania te
bazują na racjonalnych fundamentach
analitycznych i funkcjonalnych, lecz zostają
przetworzone przez pewien rodzaj aktu
twórczego, który nie jest ichyba nie może być
racjonalny. Bardzo dużo myślę o projektach,
a dojrzewanie projektów wymaga czasu.

W jakim mieście chciałby Pan widzieć
swoje budynki?
Bardzo podoba mi się dynamika Nowego
Jorku. Wcześniej marzyłem, by postawić coś
w Tokio. I zupełnie nieoczekiwanie udało się.
Pod koniec lat 90. wygraliśmy konkurs na am-
basadę, a w 2001 zbudowaliśmy ją. Wygraliś-
my też konkurs na pawilon Expo 2005 w Na-
goi. To był tymczasowy obiekt z wiklinową
elewacją, więc został rozebrany, a szkoda.
Byłem w latach studenckich zafascynowany
Nowym Jorkiem i ta fascynacja mi została.
Chętnie wróciłbym tam iposzukał czegoś
ciekawego. Ważniejsze jest jednak to, co się
projektuje, niż gdzie się projektuje.

Czego Pan życzy Krakowowi?
Światłych decyzji planistycznych, fantastycz-
nych, świadomych swej misji inwestorów,
w tym publicznych, i utalentowanych
architektów doich realizacji.

Krakówpotrzebuje
wizualnejkorekty

Budując, trzeba wykorzystywać genius loci dobrego potencjału miejsca i kontekstu

FO
T.

W
O

JC
IE

C
H

M
AT

U
S

IK

Wchodzący dziś na ekrany kin film
o księdzu Jerzym Popiełuszce nie jest
taki, jak go recenzenci wielu gazet ma-
lują,czylikiepskiinieudany.Tematrze-
czywiście mało komfortowy. Pokazy-
wanie dziś wkinie mszy św., spowiedzi

irozmówowierzebezobowiązkowejironii jest,oględ-
nie mówiąc, mało popularne. Jeśli ludzie rzeczywiście
modlili się w czasie strajków, tłumnie przychodzili
dokościołów,szukająctamazyluwolności,tymgorzej
dla historii. Trochę jednak szkoda, że przy okazji obo-
wiązkowych egzorcyzmów zawodowi recenzenci nie
pozostawiliwidzomżadnegowyboru.Boczywartoiść
nafilm,któryjest„nachalnąhagiografiąkapłanai poz-
bawioną polotu lekcją historii”, jak pisze Jacek Wakar
z „Dziennika”? Porównywalną jedynie z nieudanymi
cepeliowskimi produkcjami o Janie Pawle II. Któż
po przeczytaniu takiej oceny chciałby narazić się
na śmieszność w towarzystwie i przyznać, że film wi-
dział i w dodatku się wzruszył?

Mimowszystkowartopodjąćtakieryzyko.Przyznaję,
nie wszystko w filmie się udało. Przede wszystkim ku-
leje narracja, a napięcie między kościelną hierarchią
izwykłymikapłanamizostałosłabozarysowane. Zalet
ma jednak więcej niż tylko wielka rola Adama
Woronowicza. Z każdą minutą projekcji obraz wciąga
corazbardziej.Dziękizgrabniewplecionymw insceni-
zacjezdjęciomarchiwalnym naekraniedziejesięhisto-
ria. Po prostu. Wielu pamięta ją doskonale, ale przez
ostatnich kilkanaście lat przestało do niej wracać. Za-
pomnieliśmy,ktoi jakącenęzapłaciłzanasząwolność.
Zapomnieliśmyoszarychulicach,wszechogarniającym
przygnębieniuiokrucieństwiewładzy.Tenfilmwskrze-
sza pamięć o tym, jaka była komuna. Daje nam także
sceny,doktórychwartobędziewrócić:zapadającewpa-
mięćpostaci GrzegorzaPrzemyka ijegomatki.Iwresz-
cie scenę śmierci Popiełuszki, którą antycypuje przy-
musowa nauka pływania zafundowana klerykowi
wwojsku.Choćbydlatychscenwartopójśćdo kina.

Dajcie ludziom
pójść dokina
AnnaGwozdowska
dziennikarkadziałuopinie


