2000 r. ukoń czy ł Pan st udia
architektonicz ne, po czym
wyruszył w ś wiat . O czym Pan
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Al< hltelo.l. prl Jektant WIornittwa. absol ..... ent
Wydziału An.:hltektury Politechniki Szczecinsklei
Ukończył studia podyplomowe w katedrze
Compuler Alded Archlte<.lural Design (CAAD)
w Szwajcarskim Instytucie Technologicznym ETH
w Zurychu Jego projekty są wystawiane w takich
muzeach. Jak Badlsches Landesmusf'um Karlsluhf>
Pinakothck dei Moderne w Monachium czy Centre
PomPldou w Paryzu W 2008 I loslal laureatem

presl1zowe nagrody Red Dol Deslgn Award

za !otułek Plopp.

Członek SIA (Stowarzyszenia
SzwaJcar<,klch Inzynlelów I Architektów) WłasclClel
firmy ZIElA

86

sprzed 200 lal. Chcielismy przenieśc współ
czesne technologie obróbki melalu do ar
chltektury i designu. W naszym teamie byli
prOJektanci, architekci, deslgnerzy, graficy
komputerowi. historycy sztuki, artysCl
zrozumiałem, co to Jest design, na czym
poznanie technologii i jej konkretne zastosowanie

wówczas marzył?
Marzyli? Balem S i ę. pk sobll;> poradzę
na stypendIUm w Szwajcarskim Instytucie
Technologicznym ETII w Zurychu. Kompletnie
nie znalem języka niemieckiego I francuskie
go, niepokoiłem su; o komUnikaCJę, adaptaqt;
w nowym środOWisku. Moje obawy po częsu
Nie łatwiej było przyjrzeć s ię m oż liwoś 
okazały się słuszne, gdyż za ledwie tydzien
ciom konstrukcyjnym plastiku czy drewna?
Blacha Jest fantastycznym materiałem,
po przyjeździe musiałem przedstawić pierwponieważ już podczas
szą prezentację przed dużym
gronem krytyków. Wówczas
produkcji możemy
NIE OGRANICZAM
jeszcze nie miałem sprecyzo
dowolnie k sz tałtowa ć
SIĘ WYŁĄCZNIE
wanych planów na przyszłość,
jej formę. Dzięki temu,
DO METALU:~
na tak wczesnym etapie,
nie mysia lem o pracy desig
nera czy architekta. O wiełe
jesteśmy w stanie ocenić
bardZiej interesowa ł o mnie poznanie nowej
przydatność metalu do konk retnych kOI1",p<iil
kultury, technik projektowania, innowacyjnego Jednak niezależnie od tego. czy jest to
czy szklo. zawsze liczy się określenie ram
podejscia do architektury.
produkcyjnych materiału. Nie og raniczam SI(
Dzi ś jest Pan zarówno architektem, jak
wyłącznie do metalu, mam długą listę pomy'
; designerem . Skqd wzięło się Pana zamiłowa 
słów, które chciałbym zrealizować również
nie do wiedzy technologicznej i metalu?
z mnych tworzyw.
Wszystko zaczęło s ię, kiedy poznałem
Jednak najczęściej tworzy Pan w technoloprof. Ludge ra Hovestadta, który umożliwił
mi pracĘ' jako asystent w katedrze Computer
gii produkcji F/DU. Na czym ona polega?
Alded Architectural Design. Dostrzegliśmy
Pompujemy sral, niczym zabawki z gumy
fakt, iz przemysł samoc hodowy, elektroniczny,
(sm/ech). Przy pomocy maszyny laserowej cne,
AGD rozwija się w szybkim tempie, podczas
najpierw preCyZyjnie wycinamy, a potem łąc
my blaszane arkusze. Następnie deformujemy
gdy domy wciąż budUjemy w technologiach

I
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Jest Pan kolejnym przykładem na to, że aby
sukces w designie,
trzeba wyjechać za granicę. Czy myśli Pan, że
to się kiedyś zmieni, a polskie uczelnie zaczną
przyciągać młodych adeptów designu z zagranicy?
)o:ywi::cit'. '(' t.lk. Ahy to hyll) !lllJZ!iwl',
plt'rw <~t-l kolt')I1t1 ( palt' ałoby It'I(ąmo
odnieść międzynarodowy
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Tworzy Pan rowniez lekkie konstrukcje
stalowe przeznaczone do pawilonowoCzy chce
Pan w ten sposób zapewnić sobie przepustkę
na największe wystawy?

Jest Pan

także

pracownikiem naukowym

w Szwajcarskim Instytucie Technologicznym

ETH w Zurychu . Co stara się Pan przekazać
swoim studentom?
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