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Czy architektura i krajobraz nie są przeciwieństwami?
To zależy od przyjętej perspektywy. W języku
niemieckim na przykład „landschaft” ma wydźwięk polityczno-administracyjny. We Francji
„paysage” jest raczej rolniczy, gdyż wywodzi się
od słowa „farmer”. Natomiast angielski „landscape” ma wymiar silnie kulturowy. Przekłada
się to na sposób postrzegania natury w danym
kraju. Doświadczyłem tych różnic dość dotkliwie podczas pracy dla galerii Tate Modern
w Londynie. Zaproponowałem drzewa posadzone w symetrycznych rzędach. Dla Anglików
natura uporządkowana od linijki okazała się
czymś nie do zaakceptowania.
1

Naturą w beton
Tekst
Grzegorz Borgo
Zdjęcia
Vogt Landscape
Architects

Jak za pomocą roślin można zhakować rzeczywistość? Pytamy profesora
Günthera Vogta, który zaprojektował m.in. las zwrotnikowy w centrum
Zurychu i sztuczne baobaby przed siedzibą FIFA.

Proces twórczy w Vogt Landscapes jest daleki
od utartych schematów. Znaczną część pracowni w Zurychu – ponad 600 mkw. – zajmuje
tzw. gabinet osobliwości. To tam współpracownicy i studenci profesora Vogta kolekcjonują
obiekty przywiezione z podróży po najdalszych
zakątkach globu.
Czaszki afrykańskich szympansów, maski
tancerzy z Papui Nowej Gwinei, mnóstwo
skamielin i wypchane zwierzęta… Jak wykorzystać te elementy do projektowania
krajobrazu?
W gabinecie osobliwości każdy może znaleźć
dla siebie inspirację, wybrać przedmiot budzący w nim emocje i skojarzenia. To taka
biblioteka symboli, które zostały wyrwane
z charakterystycznego dla nich kontekstu
i mogą być teraz wykorzystane w odmienny
sposób. Projektujemy, dzieląc się swoimi po82

mysłami, dyskutując na temat znalezionych
rzeczy. Dla jednej osoby inspiracją będzie
kawałek skały, dla kogoś innego może to być
fragment poezji Zbigniewa Herberta lub Tadeusza Dąbrowskiego. Słuchamy się nawzajem
i wspólnie podejmujemy decyzje.
Demokracja bezpośrednia?
Jesteśmy do niej mocno przywiązani. W Szwajcarii, startując w konkursie na realizację nowego parku, trzeba się spotkać z mieszkańcami
osiedla, np. w lokalnym domu kultury, i przekonać ich do swojego projektu. Jeśli zagłosują
na „nie”, pomysł nie będzie brany pod uwagę
na etapie administracyjnym. Najważniejsi są
ludzie. Bez nich przecież park traci swój sens.
Ponoć każdy pana projekt rozpoczyna się
przy kuchennym stole. Przez jedzenie do
kreatywności?
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(śmiech) Nie da się ukryć. Kuchnia to centralne miejsce naszej pracowni. Każdy może
tam eksperymentować kulinarnie. To pobudza wyobraźnię i edukuje. Dobry architekt
krajobrazu powinien się najpierw nauczyć
rozumieć jedzenie charakterystyczne dla danego regionu. Weźmy choćby taką kiełbasę.
Dlaczego jest popularna w Szwajcarii? Historycznie uwarunkowane jest to długimi zimami
i koniecznością magazynowania żywności. Na
podstawie nawyków żywieniowych można
wnioskować na temat klimatu, ukształtowania terenu czy rodzaju gleby. Uczę studentów
wrażliwości na tę wiedzę.
Dawniej architektura krajobrazu opierała
się na trzech klasycznych modelach ogrodów: angielskim, francuskim oraz niemieckim. Reguły były jasne. Jak jest teraz?
Kiedy zaczynałem studia w Hochschule für
Technik Rapperswil, rzeczywiście byliśmy
nazywani architektami ogrodów. Dynamiczny rozwój architektury krajobrazu nastąpił
dopiero w 1995 r. jako odpowiedź na zbyt intensywny proces urbanizacji. Władze dużych
miast, takich jak Londyn, Berlin czy Paryż,
zreflektowały się, że nie posiadają wystarczająco przyjaznej przestrzeni publicznej. Obecnie
większość naszych projektów realizowana jest
właśnie w dużej skali.
www.futu.pl

Podobnie jak siedzenie na kocu w parku?
Właśnie. Relacja Anglików z trawą jest niemal
erotyczna. Kiedy pójdziesz do londyńskiego
Hyde Parku zaledwie pół godziny po deszczu,
zastaniesz ludzi siedzących na ziemi i głaszczących trawnik – niezależnie od wieku. Ja bym
usiadł raczej na ławce, a mieszkaniec Stambułu pewnie zabrałby ze sobą do parku dywan.
Projektant musi być świadomy takich różnic
kulturowych.
Obecnie Vogt Landscapes realizuje
równolegle 80 projektów, od Chin po Nowy
Jork. Czy da się być globalnym architektem
krajobrazu?
Niestety nie. Projektowanie przestrzeni zielonej
wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, znajomości kontekstu, klimatu, okresu
wegetacji roślin. To bardzo złożony proces. Idąc
do szkółki z sadzonkami, stajemy przed możliwością wyboru spośród 800 gatunków roślin.
Trzeba je znać. Przyswojenie pierwszego tysiąca
jest bardzo łatwe, zwłaszcza w okresie studiów.
Drugi tysiąc przysparza już sporo problemów,
nie wspominając nawet o czwartym.
Czwarty tysiąc był chyba w Pana przypadku
zaskakująco egzotyczny. Na zlecenie zoo
w Zurychu stworzyliście las deszczowy strefy
zwrotnikowej.
Ten projekt wymagał morderczej pracy i edukacji. Poprosiłem o wsparcie moją profesor
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Brzozowy las na dachu
parkingu hotelowego
w Zurychu zaprojektowany
przez Günthera Vogta.

i

Günther Vogt był gościem cyklu spotkań
Przestrzeń dla piękna: Natura – Społeczność
– Architektura organizowanego przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016.

alnych. Są dobrzy w projektowaniu na komputerze, ale boją się ubrudzić ręce ziemią, a to
podstawa w tym zawodzie. Nie można być
architektem krajobrazu, siedząc za biurkiem.
Trzeba poznać przestrzeń, zmierzyć ją, obejrzeć
z każdej strony, jeśli trzeba – objechać dookoła rowerem. Na monitorze wszystko wygląda
inaczej. Zachęcam ich przez to do aktywności,
bycia obecnym tu i teraz, a nie tylko w wirtualnym, alternatywnym świecie.
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Czy rośliny miewają jetlag?
Niestety tak. Relokacja zawsze wiąże się dla nich
z dużym ryzykiem. Trzeba starannie zadbać
o każdy szczegół oraz upewnić się, że nie transportuje się niechcianych owadów. Przewiezienie
17 tys. gatunków roślin to skomplikowana operacja logistyczna. Zwłaszcza że drzewa musiały po
drodze przejść aklimatyzację w holenderskich
szklarniach. Piękne okazy! Niektóre miały nawet 12 m wysokości.
Czy w polskim krajobrazie też jest coś, co
pana zafascynowało?
Puszcza Białowieska i Mazury. Według brytyjskiego profesora historii Simona Schamy
to współcześnie jedyny krajobraz, który jest
w stanie odzwierciedlić wygląd średniowiecznej
Europy. Bardzo chętnie przywiozę tu swoich
studentów. To jak podróż w wehikule czasu.
Podróżuje pan ze studentami po miastach
Europy, zdobywacie szczyty Himalajów, analizujecie kolor gleby w Islandii, i to najlepiej
z camerą obscurą zamiast smartfona. Czemu
służą te wyprawy i ekspedycje?
Studenci nie potrafią wykonywać prac manu-
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Lub popkultury, jak w przypadku brzozowego zagajnika na dachu parkingu hotelowego
w Zurychu. To obecnie bardzo popularne
miejsce do kręcenia reklam i organizowania
sesji zdjęciowych.
Nasz parking już około 40 razy pojawił się na
pierwszych stronach gazet i magazynów, zazwyczaj jako tło dla gwiazd i celebrytów. Idealnie
oddaje miejski klimat z odrobiną przyrody, która
jest delikatna i dobrze skrojona.
W przeciwieństwie do podwórka za kawiarnią, w której rozmawiamy. Co by pan w nim
najchętniej zhakował?
Nie byłbym w stanie kreować tego terenu bez
znajomości jego tła socjologiczno-historycznewww.futu.pl
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botaniki, która zorganizowała cykl szkoleń,
użyczyła literatury oraz pomogła w tłumaczeniach. Najpierw starałem się zrozumieć ekosystem lasu deszczowego, poznać rośliny, glebę
i owady. Potem założyliśmy na Madagaskarze
szkółkę hodowlaną. Rośliny transportowane
były drogą lotniczą, również z Malezji, Tajlandii
oraz Florydy.

Tworzone przez pana imitacje natury też są
po części alternatywnym światem, do złudzenia przypominającym rzeczywistość.
Wystarczy wspomnieć choćby betonowe
baobaby zainstalowane na patio w siedzibie
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej
(FIFA).
Wyglądają jak prawdziwe – nawet architekci
dają się nabrać. Betonowe korzenie porasta
mech, wszystko jest idealnie spreparowane.
W pewnym sensie hakujemy w ten sposób
rzeczywistość, modyfikujemy krajobraz, udoskonalamy go. Wielokrotnie uczestniczyłem
w dyskusjach na temat słuszności takiego podejścia. Nie chodzi nawet o to, czy jest ono właściwe lub błędne. Najważniejsze, że prowokuje
do rozmowy na temat tego, czym jest natura.
Dyskusja jest tak samo istotna jak obiekt, który
ją wywołał. W ten sposób instalacja staje się
częścią środowiska, kultury.

go, bez zagłębienia się w historię Wrocławia.
Dobre przygotowanie to podstawa dobrze zaprojektowanej przestrzeni.
Jak pan interpretuje funkcję sztucznie kreowanej natury?
Tu chodzi po prostu o zmianę sposobu postrzegania otoczenia przez jej użytkowników. Efekt
można osiągnąć nie tylko za pomocą elementów wizualnych, ale również wykorzystując na
przykład dźwięk. Udowodniła to zaproszona
przez nas do współpracy artystka eksperymentalna Laurie Anderson. Zainstalowała w parku
gniazdo z wbudowanym głośnikiem, z którego
dobiegały odgłosy papugi. Ludzie odruchowo
rozglądali się w poszukiwaniu egzotycznego ptaka. Jeśli słyszymy papugę w europejskim parku,
wydaje się nam to dziwne, ale czy rzeczywiście
jest to niemożliwe? Mamy przecież zdolność
kreowania naszego otoczenia, codziennej rzeczywistości i sposobu postrzegania przestrzeni,
w której żyjemy. Dlaczego by więc z tej sposobności nie skorzystać? Jak śpiewa w jednej ze
swoich piosenek Laurie: „Raj jest dokładnie taki
jak miejsce, w którym się właśnie znajdujesz”.
Chętnie się pod tym podpiszę! F
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Na prośbę władz zoo
w Zurychu Vogt stworzył tam
las zwrotnikowy. Sprowadził
w tym celu 17 tys. gatunków,
które przeszły aklimatyzację
w holenderskich szklarniach.
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Betonowe baobaby na patio
przed siedzibą FIFA są nie do
odróżnienia od prawdziwych.

3.

Günther Vogt w swojej
pracowni. Ponad 600 mkw.
przestrzeni zajmuje gabinet
osobliwości, w którym
współpracownicy gromadzą
obiekty przywiezione z podróży
po całym świecie.
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