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W jakim kierunku, Pana zdaniem, będzie 
się rozwijać polska architektura wnętrz? 

Jeżeli chodzi o architekturę wnętrz 
biurowych, to nie ma wyraźnie krajowego 
trendu Stosujemy powszechnie wykorzy-
stywane, światowe technologie. Myślę tu 
o technologii IT, z którą związane jest pro-
jektowanie podłóg podniesionych, mebli 
i elementy wyposażenia. Używane mate-
riały budowlane i wykończeniowe to ścia-
ny GK, ściany modularne i systemy ścianek 
szklanych, modularne sufity akustyczne, 
modularne wykładziny dywanowe, produ-
kowane w większości przypadków przez 
firmy o globalnym zasięgu. Nieważne, czy 
projektujemy w Wielkiej Brytanii czy Turcji 
– mamy dostęp do takich samych techno-
logii oraz materiałów wykończeniowych. 
Ponieważ większość projektów stanowią 
realizacje korporacyjne, wykonywane we 
współczesnych budynkach biurowych, 
różnice związane z ogólnym wizerunkiem 
projektów prawie się zacierają. Często kor-
poracje mają opracowane globalne wytycz-
ne dotyczące ergonomii, sposobu podziału 
powierzchni, kolorystyki, tak aby osiągnąć 
podobny efekt funkcjonalny i estetyczny 
w każdym miejscu na świecie. W takich pro-
jektach być może jedynie elementy regio-
nalne będą wprowadzane jako dekoracja, 
i to w ograniczonym zakresie. W projek-
tach, gdzie mamy większą swobodę, stara-
my się wprowadzać grę kolorów, co odróż-
nia siedziby naszych klientów realizowane 
w Polsce od projektów np. w Niemczech, 
gdzie od lat dominuje bardziej powściągliwa 
kolorystyka i wzornictwo inspirowane róż-
nymi odcieniami szarości, a czasem stylem 
hi-tech.

Ostatnio zaobserwowałem, że niektó-
re globalne firmy produkujące elementy 
wykończeniowe wdrażają wzornictwo 
z motywami i kolorami związanymi z lokal-
nym folklorem. Znamy korporacje, które 
zachęcają do tego, aby projekty różnicować 
i w danych lokalizacjach wprowadzać do 
wnętrz wyraźne motywy folklorystyczne. 
W paru wykonanych przez nas realizacjach 
uwzględniliśmy elementy regionalne, np. 
wycinankę łowicką umieszczoną jako wzór 
matowienia szkła na przeszklonych ścianach. 

Polska architektura wnętrz biurowych 
będzie rozwijać się podobnie jak europej-

ska, z coraz częściej wprowadzanymi lo-
kalnymi motywami, związanymi z historią 
miejsca i uwarunkowaniami kulturowymi, 
dostosowanymi do profilu działalności da-
nej korporacji.

Aktualnie trwają prace nad siedzibą 
Google. Czy zdradzi nam Pan kulisy pro-
jektu? 

Realizujemy powiększenie siedziby fir-
my w Warszawie i jest to już drugi etap. 
Kilka lat temu opracowaliśmy pierwszą 
fazę projektu w stolicy oraz biuro Google 
we Wrocławiu. Google dba o wspomnia-
ne „podkreślenie” elementów lokalnych 
i kulturowych. Przykładem może być bu-
dynek w Zurychu, gdzie wkomponowano 
w wystrój kabinę kolejki wysokogórskiej. 
W biurze w Australii wykonano ścianę 
z roślin, która wygląda jak kawałek lasu tro-
pikalnego, a napis Google przypomina ka-
wałek skorodowanej blachy wystawionej 
na działanie ostrego słońca. W Moskwie 
natomiast pojawiło się wiele elementów 
związanych z tradycją Rosji.

A jak jest w Polsce?
We Wrocławiu lada recepcyjna wygląda 

jak odwrócone bokiem do widza litery logo-
typu Google – ma te charakterystyczne za-
okrąglenia. Podobnie został rozwiązany sufit. 
Natomiast chłonąc klimat miasta, w trakcie 
licznych spacerów zauważyłem charaktery-
styczne, stare, wrocławskie chodniki z płyt, 
na których często pojawiają się rewizje ga-
zowe z napisem „gas”. Znalazłem podobnie 
wyglądającą wykładzinę dywanową, która 
miała nawet takie wstawki – również z na-
pisem „gas”. Wszystkie ciągi komunikacyjne 
wyglądają jak te chodniki przed budynkiem. 
Zdobyliśmy też wykładzinę dywanową wy-
glądającą jak zmarszczona tafla wody. Na-
wiązuje ona do widoku na Ostrów Tumski 
i rzekę. W biurze warszawskim natomiast 
umieściliśmy zdjęcia polskich aktorów. Jest 
Zbigniew Cybulski, a także Irena Kwiat-
kowska, czyli Kobieta Pracująca (śmiech) 
– kawałek naszej kultury i filmowej trady-
cji. Obecnie warszawskie biuro Google się 
powiększa. W związku z tym mamy nowe 
pomysły dotyczące dekoracji wnętrz, zwią-
zane z polską kulturą i historią, ale nie chcę 
ich zdradzać przed realizacją. 

Zaczekamy. 
Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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Siedziba Wyborowej – recepcja 

Recepcja kancelarii prawniczej White&Case

Ściana ekspozycyjna w biurze firmy Ericsson

Siedziba Wyborowej – bar

Biuro Arval – strefa recepcji 

Siedziba Wyborowej – sala recepcyjna 

Biuro Google we Wrocławiu – komunikacja 

Siedziba Wyborowej – gra złudzeń optycznych 

Siedziba Grupy Żywiec – lada recepcyjna

Biuro Google we Wrocławiu – recepcja 

Lada recepcyjna w biurze Whirlpool

Biuro Google we Wrocławiu – efekty specjalne
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Jak oceniają Państwo przydatność opro-
gramowania wspierającego projektowanie?

Pojawienie się komputerów zapoczątko-
wało prawdziwą rewolucję w architekturze. 
Jako nowe narzędzie zmieniło oblicze tej dys-
cypliny. Warto podkreślić, że aplikacje cyfrowe 
są używane w dwóch podstawowych celach:  
po pierwsze, wspierają proces powstawa-
nia formy; po drugie, pomagają ją przedsta-
wiać. Różnice między tymi procesami można 
porównać do podziału znaków ikonicznych 
Pierca. Jego obrazy upodobniają się do przed-
miotów i są odmienne od diagramów, które 
przedstawiają wewnętrzne struktury zależ-
ności w systemach. Pierwsze odzwierciedlają 
rzeczywistość, oddalając się od niej. Drugie 
organizują zależności, pomagając tworzyć for-
my spójne z otaczającym nas światem i zacho-
dzącymi w nim procesami.

Komputer wspomaga proces integracji 
czynników, które wpływają na powstający 
kształt. Warto wspomnieć pionierskie działania 
Franka Gehry’ego i jego Digital Project.  Po-
wstało oprogramowanie umożliwiające integra-
cję zagadnień związanych z produkcją w fazie 
rozwoju koncepcji architektonicznej. Wcze-
śniej, Frei Otto jako pierwszy skorzystał z kom-
putera, analizując zachowanie się konstrukcji 
podczas projektowania Multihalle Mannheim. 

Interesują nas aplikacje, które umożli-
wiają tworzenie generatywnych diagramów 
organizujących i relacjonujących dane. Ce-
nimy narzędzia pozwalające na symulacje 
wspomagające rozumienie zachodzących 
w rzeczywistości procesów oraz umożliwia-
jące tworzenie złożonych systemów, a nie 
tylko skomplikowanych form. Cenimy przede 
wszystkim zdolność generatywną, a nie wspie-
ranie w fazie wizualizacji.

Na których etapach projektowania wyko-
rzystują Państwo komputer?

Używamy komputera we wszystkich fa-
zach pracy. Najistotniejszy jest dla nas moment 
tworzenia koncepcji architektonicznej. Kom-
puter wspomaga projektowanie precyzyjnych 
diagramów regulujących powstające zależ-
ności. Interesuje nas generacja formy oparta 
na procesie samoorganizacji materii w reakcji 
na wymogi funkcjonalne i konstrukcyjne oraz 
na zewnętrzne uwarunkowania klimatyczne. 
Korzystamy z komputera, aby zrozumieć za-
chodzące w naturze procesy, a później pod-
czas oceny tworzonych przez nas warunków 
klimatycznych. 

Technologia cyfrowa umożliwia pracę 
w przypadku obszernych danych, zachowując 
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PRACA CYFROWA
Rozmowa z Aleksandrą Jaeschke ze Studia Aion

precyzję geometryczną i logiczną. Dokładne 
operowanie danymi i dogłębne zrozumienie 
naturalnych zjawisk pozwala rozwiązywać 
równolegle różne problemy i pomaga nam 
przybliżać się do rzeczywistości.

Czy cenią Państwo architekturę powsta-
jącą w oparciu o narzędzia do modelowania 
trójwymiarowego?

Myślę, że to jest źle zadane pytanie! Ce-
nimy architekturę, która niezależnie od na-
rzędzia jest wyrazem zrozumienia materii 
i formy, jaką ta materia przybiera w reakcji na 
oddziałujące na nią siły. Taką, która scala od-
powiedzi na różnorakie problemy i tworzy 
złożone systemy, gdzie wydajność konstruk-
cyjna, energetyczna i funkcjonalna współgra 
z formą. Mistrzostwo Gaudiego, Borrominie-
go czy Wrighta nie zależało od narzędzia pra-
cy, lecz od zrozumienia materii i formy. Gaudi 
pojmował logikę formowania się materii, wy-
biegając poza trzeci wymiar – tworzył opty-
malne formy, zdając sobie sprawę z procesu 
ich powstawania i przeobrażania się. Można by 
powiedzieć, że jego architektura ma czwarty 
wymiar – czas. 

Niestety, często brak zrozumienia geome-
trii i jej związków z materią i energią ogranicza 
nasze pole działania. Jak pisał Wittgenstein: 
„Granice mojego języka są granicami mojego 
świata”. 

Jakie udoskonalenia chcieliby Państwo 
wprowadzić w programach, z których korzy-
sta Studio Aion?

Mamy nadzieję, że w przyszłości oprogra-
mowania będą lepiej ze sobą zintegrowane. 
Chcielibyśmy już w fazie koncepcji oceniać wy-
dajność konstrukcyjną i energetyczną, korzy-
stając z jednego, prostego w użyciu programu. 
Mamy też nadzieję, że przejście od koncepcji 
do projektu wykonawczego będzie coraz 
płynniejsze. Oczywiście, interesuje nas rozwój 
parametryzacji i elastyczność tworzonych mo-
deli. Chcielibyśmy, aby systemy ułatwiały inte-
grację norm urbanistycznych i danych dotyczą-
cych produkcji czy warunków klimatycznych. 
Dziś jest to jeszcze dość skomplikowane.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiała Joanna Jabłońska 

 Specjalizacje
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Analiza warunków świetlnych. Lost Highway, prototyp domu, Syrakuzy, Włochy, 2009. 
AION, Aleksandra Jaeschke i Andrea Di Stefano. Zespół: Andrea Romano, Francesco Minniti, Salvo Pappalardo. 

Konstrukcja: Nicola Impollonia, Antonio Di Caro.


