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R o z m o w a  z  a r c h i t e k t e m

Obserwując naturę

Ukończyła Pani słynną 
Architectural Association School 
of Architecture w Londynie, tę 
samą, co na przykład Zaha 
Hadid…
– AA to taki ciągle zmieniający 
się archipelag architektonicz-
nych idei. Za drzwiami poszcze-
gólnych pracowni roztaczają się 
niezależne światy. Niektóre pra-
cownie przypominają warsztat 
stolarski, inne plan filmowy, 
plac zabaw, czy też sterylne 
laboratorium... Z roku na rok 
odkrywa się coś nowego, nanosi 
nowy punkt na mapie osobi-
stych eksploracji. Ta podróż 
kształtuje osobowość – wchodzi 
w krew na całe życie. Przez AA 
przewija się mnóstwo bardzo 
ciekawych profesorów, którzy 
przynoszą ze sobą doświadcze-
nia zdobyte na innych renomo-

Założona przez Panią i włoskiego 
architekta Andreę Di Stefano pra-
cownia AION, z siedzibą 
w Syrakuzach, znalazła się w ran-
kingu 40 under 40. Co zadecydo-
wało o tym wyróżnieniu?
– Wedle Europejskiego Centrum 
Architektury nagroda „przyzna-
wana jest najlepiej zapowiadają-
cym się europejskim talentom w 
dziedzinie architektury, krajo-
brazu, urbanistyki i wzornictwa 
przemysłowego za ich wyjątko-
wy wkład w wyznaczanie 
nowych kierunków i osiągnięcia 
na początku kariery zawodo-
wej”. Myślę, że w naszym przy-
padku zostało docenione konse-
kwentne poszukiwanie nowych 
metod projektowania, łączenie 
inicjatyw badawczych z codzien-
ną pracą architekta oraz troska 
o szeroko pojętą ekologię.

Z Aleksandrą Jaeschke, współwłaścicielką sycylijskiej pracowni „AION”  
rozmawia Paweł Wernicki

wanych uczelniach całego świa-
ta. Moje studia pod kierunkiem 
takich profesorów, jak Ciro 
Najle czy Michael Hensel połą-
czyły mnie niewidzialną nicią 
z takimi postaciami jak Jeff 
Kipnis, Jessie Reiser czy też 
Alejandro Zaera Polo, którzy 
naznaczyli lata 90-te na 
Columbia University w Nowym 
Jorku.
Architectural Association to naj-
starsza na świecie niezależna 
instytucja kształcąca architek-
tów. Oprócz Zahy Hadid studio-
wało tu wielu innych słynnych 
architektów, na przykład Ben 
van Berkel, Will Alsop, Peter 
Cook, Richard Rogers, czy 
wreszcie Rem Koolhaas. Ten 
ostatni jest dla mnie wyjątkowo 
ważnym punktem odniesienia, 
bo to od niego uczyliśmy się 

postrzegać architekturę jako 
jeden z elementów złożonego 
i dynamicznego świata. To 
wyzwolenie spod dyktatu ide-
ologii i stylu, ale równocześnie 
wielka odpowiedzialność...

Dlaczego wybrała Pani Włochy, 
a konkretnie Syrakuzy? Jak się 
tam pracuje?
– Właściwie przez przypadek. 
Po studiach pracowaliśmy tro-
chę w Londynie i w Barcelonie, 
a potem przenieśliśmy się na 
południe Włoch, ponieważ 
dostaliśmy w Syrakuzach kilka 
dość dużych zleceń. Nadal trak-
tuję ten etap przejściowo. 
Syrakuzy to tylko baza. Moim 
marzeniem jest stworzenie pra-
cowni, która dzięki swojemu 
międzynarodowemu charakte-
rowi będzie w stanie sprostać 

Widok z lotu ptaka. Artificial Biotic Corridors, AION 2005
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zleceniom w rożnych krajach. 
Mieliśmy szczęście spotkać tu 
bardzo odważnych inwestorów, 
którzy potrafili docenić rolę 
architektury, ale Włochy nie są 
rajem ani dla przedsiębiorców, 
ani dla architektów. Panuje tu 
niezdrowa konkurencja i zani-
żane są stawki. Brakuje stabili-
zacji prawno-ekonomicznej, 
ciążą biurokracja i korupcja, 
ciężko poruszać się wśród ruin, 
wykopalisk i zabytków. 

Czym jest architektura? Co jest 
najważniejsze w zawodzie 
architekta?
– Architektura to organizacja 
życia w przestrzeni. Odbywa się 
to przy użyciu kosztownej 
materii! To wielka odpowie-
dzialność społeczna i ekologicz-
na! W naszej pracy przede 
wszystkim organizujemy - kana-
lizujemy, łączymy, dzielimy, 
przybliżamy, oddalamy. 
Tworzymy związki pomiędzy 
wielorakimi procesami, które 
składają się na to, co nas ota-
cza. Niektóre elementy organi-
zuje się łatwiej, inne trudniej, 
niektóre są bardzo konkretne 
i powoli ulegają zmianom, inne 
są ulotne i szybko ewoluują. 
Najważniejsze jest zrozumieć 
i opisać choć część tego co nas 
otacza, aby móc wprowadzić 
w ten pozorny chaos nowy 
i lepszy porządek. Dlatego bar-
dzo ważne są narzędzia pracy 
oraz współpraca ze specjalista-
mi z innych dziedzin. 

Architektura to tworzenie 
nowych ekologii, ale jednocze-
śnie żmudne rzemiosło. Sztuką 
jest pozytywnie zmieniać ota-
czające nas środowisko, tworzyć 
nowe zależności społeczne 
i zmieniać stereotypy kulturo-
we, brawurowo przy tym panu-
jąc nad materią i jej formą. To 
olbrzymie wyzwanie! 

Co jest dla Pani inspiracją przy 
projektowaniu?
– Wszystko, co ma jakiś porządek 
i spełnia jakaś funkcję. Interesuje 

nas złożoność i dynamika zjawisk 
zachodzących w naturze tak 
samo, jak działanie wymyślonych 
przez człowieka systemów. My 
wszystko obserwujemy – zwie-
rzęta, rośliny, materiały, maszyny 
– fascynuje nas wszystko to, co 
może nam podsunąć podpo-
wiedź – od szkieletu uschniętego 
liścia po geologiczne formacje. 
Czasem łapię się na tym, że we 
wszystkim widzę schematy i dia-
gramy, które do czegoś mogą się 
przydać. 

Dlaczego architektura biomime-
tyczna?
– W latach 90-tych paradygmat 
historyczny zastąpiła w architek-
turze fascynacja naukami ścisły-
mi. Możliwość analizowania 
i symulowania skomplikowanych 
procesów przy użyciu kompute-
rów spowodowała, że architekci 
zaczęli spoglądać na kształtowa-
ny przez nich świat przez pry-
zmat fizyki. Natomiast w ostat-
nich latach jesteśmy świadkami 
niespotykanego dotąd rozwoju 
nauk biologicznych, które
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ARTIFICIAL BIOTIC CORRIDORS, 
Eko-miasteczko turystyczne, 
Projekt badawczy, Syrakuzy, 

Włochy, AION, 2005

Ogólny plan zagospodarowania eko-miasteczka turystycznego. Artificial Biotic Corridors, AION 2005

Typowy apartament hotelowy. Artificial Biotic Corridors, AION 2005
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LOST HIGHWAY w dzień…
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pozwalają nam coraz to 
dogłębniej studiować funkcjono-
wanie natury i zrozumieć rolę 
jaką spełniają w niej forma 
i materiały. Nowe odkrycia wspo-
magają już wiele gałęzi gospo-
darki. Zaczynają też wreszcie 
fascynować architektów. Mam 
nadzieję, że biomimetyka w 
architekturze nie będzie jeszcze 
jedną przemijającą modą, która 
narzuciła pewien styl, lecz głębo-
ką zmianą paradygmatu. 
Obserwacja natury – tego, jak 
i dlaczego kształtuje się forma 
poszczególnych organizmów 
i jak działają ekosystemy – suge-
ruje energooszczędne i zrówno-

ważone rozwiązania. To naj-
większe wyzwanie przy obecnym 
stanie środowiska naturalnego. 
Dzięki swoim wynalazkom natu-
ra pokonuje kryzysy ekologiczne 
od miliardów lat... Możemy się 
od niej wiele nauczyć.

Jaką rolę odgrywa w pracy 
architekta materiał? Przypisuje 
mu Pani zdolność do samoorga-
nizacji?
– Podstawowy - materiały defi-
niują przestrzeń! Są nośnikami sił 
i procesów, mają swoje właściwo-
ści, rożnie zmieniają się pod naci-
skiem podobnych czynników 
zewnętrznych, odmiennie się sta-

LOST HIGHWAY, Prototyp domu, Syrakuzy, Włochy, AION, 2009
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Pawilon DOME jest ułożony z cegieł, których co druga warstwa jest obrócona wzgędem poprzedniej o 3 stopnie

Aleksandra Jaeschke (Stalowa Wola, 1976) - architekt, dyplom 
z Architectural Association, Londyn, 2005. Od 2008 roku wraz z archi-
tektem Andrea Di Stefano prowadzi pracownię AION z siedzibą we 
Włoszech. Z grupą BIOTHING brała udział w wystawie New York Hot 
Spot, będącej częścią Pekińskiego Biennale Architektury w 2004 roku. 
Była członkiem międzynarodowej sieci badawczo-projektowej OCEAN 
i uczestniczyła w wystawie “OCEAN - Conception Performative”, 
która odbyła się w FRAC Centre w Orleanie w 2008 roku. Obok pracy 
zawodowej regularnie prowadzi warsztaty dla studentów. Brała 
udział w konferencjach we Francji, Włoszech, Polsce i Norwegii. Ma 
na swoim koncie szereg międzynarodowych publikacji.

W 2009 roku Studio AION brało udział w programie „Unplugged 
Italy”, który promował w Oslo młodą włoską architekturę. Studio 
AION prezentowało swoje prace we włoskim pawilonie na Expo 2010 
w Szanghaju w wystawie „27/37 Młoda Włoska Architektura”. 
W 2010 roku pracownia zakwalifikowała się do rankingu „TOP10 
ARCHITECTS UNDER 40 > NEW POLISH BLOOD, oraz do włoskiego 
„TOP10 ARCHITECTS UNDER 40 > NEW ITALIAN BLOOD. AION jest 
laureatem nagrody EUROPE 40 UNDER 40 na rok 2011.
www.a-i-o-n.com

DOME, Pawilon, Projekt badawczy, Wydział Architektury w Katanii, Syrakuzy, Włochy, Prof. L. Alini & AION, 2011

rzeją w kontakcie z otoczeniem – 
jednym słowem organizują się na 
tysiąc sposobów. W materiałach 
drzemie ukryta siła ekspresji, 
same sugerują wzory organizacji 
przestrzennej. Inspiracją są tu 
oczywiście eksperymenty i pro-
jekty Gaudiego, Frei Otto, czy też 
takich inżynierów, jak Nervi, 
Morandi czy Musmeci. W ich 
konstrukcjach formy powstają 

w wyniku obserwacji zachowania 
się materiałów i systemów mate-
rialnych. Sferyczne błony bańki 
mydlanej zasugerowały na przy-
kład formę Multihalle zaprojek-
towaną przez Frei Otto 
w Mannheim. 
Pionierskie działania tych archi-
tektów i inżynierów składają się 
na ‘prehistorię’ biomimetyki. 
Natura niezmiennie poszukuje 

oszczędnych rozwiązań – wro-
dzona elegancja naturalnych 
form jest tego wynikiem. 

Jak ocenia Pani kondycję pol-
skiej architektury?
– Myślę, że w Polsce pojawiają 
się coraz to ciekawsze projekty. 
Nadal oczywiście martwi kicz 
polskich przedmieść i niski 
poziom projektów dostępnych 

mniej zamożnej części polskiego 
społeczeństwa. Jest jednak wielu 
młodych i odważnych architek-
tów, którzy spoglądają świeżym 
okiem na otaczającą ich rzeczy-
wistość i proponują niecodzien-
ne rozwiązania. Mam nadzieję, 
że nadarzy się nam okazja, aby 
wpisać się w ten krajobraz. 

Dziękuję Pani za rozmowę.


