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1. Motto projektowe i życiowe

Po pierwsze: nie szkodzić. Architektura
pozostaje w krajobrazie czy przestrzeni
publicznej wiele lat (czasami
straty są nie do naprawienia).
Po drugie: im trudniej, tym
lepiej. Im więcej ograniczeń, tym
powstają ciekawsze projekty.
Po trzecie: zawsze walczyć do końca.

Imhotep – pierwszy znany z nazwiska
architekt, autor pierwszej piramidy
– piramidy schodkowej w Sakkarze dla
faraona Dżesera, za życia otoczony
wielkim szacunkiem i kultem.

Intop Office Warszawa

Projekt jest jedynie drogą,
a celem jest zrealizowany
budynek, gdzie architektura
oraz wnętrze są jednością
i wzajemnie na siebie
oddziałują.

Frank Lloyd Wright – cały czas
inspiruje kolejne pokolenia architektów,
potrafił projektować budynki jako
całość, architekturę i wnętrza
aż po najmniejsze detale.
Całe życie poszukiwał. Najciekawszy
budynek – ikoniczne muzeum
Guggenheima w Nowym Jorku
– projektował do końca życia.
Zmarł w wieku 92 lat.

5. Projekt – zjadacz czasu

Zaha Hadid – pierwsza kobieta architekt
o światowej sławie, za upór, oryginalność,
nowatorstwo, wszechstronność,
od projektów wielkich budynków
aż po designerski projekt kuchni.
3. Dom marzeń

Magdalena Ignaczak, Jacek Kunca
Absolwenci Politechniki Warszawskiej. Zaraz po studiach w 1992 r. rzucili się na głęboką
wodę i założyli własną autorską pracownię JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE, którą
prowadzą do dnia dzisiejszego.

JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Filozofią pracowni od początku było i jest nadal kompleksowe oraz jednoczesne
projektowanie jako nierozerwalnej całości architektury i wnętrza oraz otoczenia budynku
(ogrodu, małej architektury).
Nie projektują dużo, ponieważ starają się (nie zawsze się to udaje) realizować swoje
projekty, a to zajmuje czasem kilka lat. Uważają, że projekt jest jedynie drogą, a celem jest
zrealizowany budynek, gdzie architektura oraz wnętrze są jednością i wzajemnie na siebie
oddziałują.
Nie gonią za chwilowymi modami. Lubią patrzeć, jak funkcjonuje zrealizowany
budynek, czy wszystkie założenia teoretyczne sprawdziły się w użytkowaniu.
Uważają, że precyzyjne i staranne wykończenie, dobór nawet najdrobniejszych
detali jest możliwy, kiedy nadzorują i realizują swoje projekty. Dzięki temu mogą
dopracowywać, a nawet modyfikować projekt aż do samego końca, bez uwięzienia
w zakończonej dokumentacji projektowej. Wymaga to czasu, zrozumienia i docenienia
architekta przez inwestora, co nie jest ani oczywiste, ani łatwe, ponieważ w Polsce nie
szanuje się architekta ani jego pracy. Ich pracę szybciej doceniają zagraniczne firmy, które
umieszczają zaprojektowane i zrealizowane przez nich budynki na listach swoich obiektów
referencyjnych. Niedawno zostali też ambasadorem firmy Geberit.

Własny czy dla klienta?

Intop Office Warszawa

Na końcu świata, na wyspie lub wybrzeżu,
wpisany w otoczenie, z powalającym
widokiem, na skałach nad oceanem,
z ogromnymi przeszkleniami otwierającymi
się na bezkresny dziki krajobraz.

Projekt, który jest realizowany dla toksycznego
klienta, który nie wie, czego chce, wielokrotnie
cofa się do założeń projektowych, aby
wywrócić wszystko do góry nogami,
nieustannie usiłuje wymusić wprowadzanie
wykluczających się zmian i nie szanuje
pracy architekta ani samego architekta.
6. Pozaarchitektoniczne źródła inspiracji
Wszystko, czasami rzeczy zupełnie
przypadkowe. Trzeba mieć zawsze
wyostrzone zmysły i na wszystko
zwracać uwagę, np. kadr z filmu,
przyroda, wzór czy kolor na tkaninie,
zdjęcie, sztuka, obraz na wystawie itd.

4. Najbardziej udany projekt
Zawsze ten następny, ale teraz najbardziej
cenionym przez nas zrealizowanym
budynkiem jest Intop Office, który otrzymał
nagrodę Top Builder w 2018 roku oraz
wzbudził zainteresowanie na świecie i jako
jeden z nielicznych budynków
z Polski został umieszczony na najbardziej
prestiżowym portalu architektonicznym
na świecie – Archdaily, a w lutym 2021
roku zostanie zaprezentowany w książce
CRITICAL SKILLS FOR SOLVING
DESIGN PROBLEMS australijskiego
wydawnictwa THE IMAGESPUBLISHING
GROUP. Budynek został obiektem
referencyjnym dla wielu firm m.in.
RUUKKI, SSAB, GIRA, BALMA.

Intop Office Warszawa

7. Ulubione rozwiązanie (materiałowe,
technologiczne), którego często używam
Cały czas eksperymentujemy i poszukujemy
czegoś nowego, ale zawsze wierni druhowie
to beton, kamień, stal czarna oraz stal
kortenowa, wielkie przeszklenia wewnątrz
i na zewnątrz, gabiony oraz drewno.
8. Zaleta i wada architekta, która
najbardziej rzuca się w oczy

Warszawa Kabaty

Czasami te same cechy mogą być zarówno
wadą, jak i zaletą. Upór, perfekcyjna dbałość
o szczegóły, wrażliwość, poczucie własnej
wartości i cenienie swojej pracy. Zaletami na
pewno są: wszechstronność, wyobraźnia,
łączenie sztuki z naukami ścisłymi.
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2. Autorytet/guru architektoniczny

BUILDER I PAŹDZIERNIK 2019

PROFILE

JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Architekturę należy oceniać
oraz poddawać krytyce tak samo
jak każdą działalność artystyczną
i nie należy się tego bać.

Zdjęcia: archiwum JM Studio Architektoniczne

BUILDER I PAŹDZIERNIK 2019
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9. Moja pierwsza nagroda
Wiele lat temu braliśmy udział w konkursie
na projekt prestiżowego obiektu.
W oficjalnie ogłoszonych wynikach nie
otrzymaliśmy żadnej nagrody. Natomiast
po kilku tygodniach ku naszemu zdziwieniu
otrzymaliśmy list z gratulacjami za zajęcie
drugiego miejsca podpisany i opatrzony
pieczęciami przez zleceniodawcę
konkursu i inwestora, jedną z najbardziej
znanych wtedy osobistości w kraju.
Druga przygoda konkursowa dotyczyła
projektu rewitalizacji rynku głównego
w Krakowie. Nie dostaliśmy żadnej
nagrody. Po latach okazało się, że nie
został zrealizowany żaden nagrodzony
projekt, za to bardzo dużo naszych
pomysłów zostało wykorzystanych i
zrealizowanych przez miasto
z pominięciem nas jako autorów.
Po takich przygodach przestaliśmy brać
udział w konkursach. Wybraliśmy inną
drogę, nasze zrealizowane projekty są
prezentowane w wielu publikacjach oraz
są budynkami referencyjnymi dla wielu
firm produkujących materiały budowlane
i wykończeniowe, a klienci świadomie
wybierają nas jako projektantów.

Pojezierze Dobrzyńskie

Pałac Warlity Małe – przebudowa, rozbudowa i adaptacja na pensjonat

10. Najgorszy budynek/budowla
(w moim mieście, w Polsce,
w Europie, na świecie)
To złożony temat. Należy rozróżnić budynki
obecnie uważane za kontrowersyjne,
budynki, które nie wytrzymały próby czasu
oraz budynki-koszmarki, które często
nie były projektowane przez architekta.
Architekturę należy oceniać i poddawać
krytyce tak samo jak każdą działalność
artystyczną i nie należy się tego bać.
Architektura jest częścią przestrzeni
publicznej. Architekt powinien odpowiadać
za swoje projekty i cały czas poddawać się
weryfikacji. Niestety w Polsce problemem
jest, że po otrzymaniu pozwolenia na
budowę architekt traci kontrolę nad swoim
dziełem. Nadzór autorski jest iluzoryczny,
bo o zgodności zrealizowanego budynku
z projektem decyduje kierownik budowy,
prawa autorskie projektanta są notorycznie
łamane, a ich ochrona prawna jest fikcją.

Warmia

Kazimierz Dolny

Nagroda specjalna: Wszystkie projekty
typowe za oderwanie od wszystkiego
– otoczenia, kontekstu, stron świata,
potrzeb użytkowników itd.
Warszawa – siedziba TVP na Woronicza,
za całkowity przerost formy nad treścią.
Polska – Licheń jako antyprojekt.
Hotele Gołębiewski oraz „zamek”
na sztucznej wyspie w Puszczy
Noteckiej za gwałt na otoczeniu.

Kazimierz Dolny

Warmia

Skierdy

