
Drzewo człowiecze

Architektura:  Na początku 1990 roku Urząd dla rozwoju dzielnicy La Defense   w Paryżu - 
E.P.A.D.  zorganizował konkurs  na  projekt  urbanistyczny  przedłużenia  Wielkiej  Osi  Paryża 
biegnącej  od  Luwru  (poprzez  Place  de  la  Concorde,  Łuk  Triumfalny)  do  nowoczesnego 
centrum  biznesu  La  Defense.  Rejonem  opracowania  stał się odcinek  od  Grand  Arche, 
zamykający La Defense, poprzez przedmieście Nanterre, do zakola Sekwany.
Jak do tego doszło,  że w Paryżu, w związku z rozbudową i stworzeniem nowego dojścia do 
miasta, poproszono do współpracy, poza gronem architektów, 22 artystów plastyków z całego 
świata?

Magdalena  Abakanowicz:  Rzeczy,  te  najbardziej  istotne,  dzieją się w  sposób niezaplanowany  i 
często przy kawiarnianym stole. Wśród grona zainteresowanych osób w Paryżu, znalazł się - między 
innymi  -  krytyk  sztuki,  który  zapytany  o  zdanie  w  tej  sprawie  powiedział:  "słuchajcie,  zaproście 
artystów".  Bo  w tej  chwili  rzeźbiarz  Richard  Sera  buduje  muzeum w Holandii.  Ktoś inny  jeszcze 
realizuje architekturę w Ameryce. W rezultacie tej rozmowy postanowiono zwrócić się do rzeźbiarzy, 
bądź takich twórców, którzy pracują w krajobrazie. To znaczy nie malarzy, ale tych plastyków, którzy 
zajmują się otoczeniem człowieka. A to jest już bardzo blisko architektury. Nie bądźmy tacy branżowi i 
sięgnijmy w przeszłość. W renesansie, na przykład, trzeba było być po prostu dobrym artystą. Wtedy 
powstawały dziwaczne koncepcje, pomysły fasad i wnętrz, w których nie liczono brył. l to wszystko 
potem stawało się stylem. Współcześni architekci rozpaczliwie poszukują formy, która byłaby zupełnie 
inaczej  geometryczna.  Aktualnie  nastąpiło  szalone  odejście  od  specjalizacji.  Dlatego,  że  jest  tak 
ogromne zmęczenie architekturą wynikającą z tradycji Bauhasu, z innego zaludnienia naszej planety. 
Idea ta była przecież znakomita i całkowicie nowatorska w zupełnie innych czasach.

Ewentualni  kandydaci  byli  dobierani  w  wyniku  starannej  selekcji  i  na  podstawie 
wcześniejszych  prac.  Czy  oprócz  Pani  w  konkursie  brali  udział inni  polscy  architekci  lub 
plastycy?
Byłam jedyną Polką. Na rok przed terminem konkursu zwrócono się do mnie z tą propozycją. La 
Defense  było  ubogim  przedmieściem  Paryża  zanim  się zjawiła  Grand  Arche  -  architektura 
geometryczna do wyostrzenia końca igły. Pojawienie się drzewa było spowodowane właśnie tą formą. 
Zastanawiałam  się nad  tym  jak  można  uporządkować ten  zabałaganiony  i  rozdrobniony 
architektonicznie  obszar  Paryża.  Patrząc  na  Grand  Arche,  tą  nieprawdopodobnie  geometryczną 
konstrukcję,  okno liczące 100 x 100 metrów wysokości,  zastanawiałam się  jaka bryła może z nią 
korespondować. Niczego podobnego nie zaprojektowano   nigdzie na świecie. Wtedy uświadomiłam 
sobie,  że  jedyną formą ,  która  może  z  nią nawiązać rozmowę jest  gigantycznych  rozmiarów 
organiczny  kształt.  Jako  coś co  stworzy  napięcie  pomiędzy  tą konstrukcją,  a  czymś nowym. 
Przychodzę w innym czasie, z innym problemem, a więc musi to być forma organiczna. Patrzę na 
konstrukcję Caldera, na wielką rzeźbę Miro, która stoi po drugiej stronie i poszukuję tego zderzenia, l 
wtedy, po powrocie do domu powstały te drzewa.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w 1991 roku.  Pani  projekt  został przeznaczony do 
dalszego opracowania,  a     w  konsekwencji  do realizacji  wraz z  konceptualną propozycją 
Francuza Jean Pierre Raynaunda. Co do tej pory udało się zrealizować, bo przecież o to przede 
wszystkim chodzi w przypadku każdego projektu architektonicznego?

Propozycja pana Raynauda jest projektem czysto estetycznym, w przeciwieństwie do mojej koncepcji. 
Stanowi wielki chodnik - oś łączącą Grand Arche z zakolem Sekwany. Jest gigantyczną drogą, wokół 
której mają powstać moje domy - drzewa.
Z samym projektem w Paryżu, w tej chwili,  nic się nie robi.  W grę wchodzą najróżniejsze walki  i 
przetargi.
Nanterre jest niewielkim miastem, w którym wojują ze sobą i okropnie się kłócą partia socjalistyczna z 
partią komunistyczną. Uważają, że jest to ich teren i nikogo tam nie chcą wpuścić, bo nikt niczego tam 
nie będzie ulepszać. Na pewno gdyby zjawił się ktoś z olbrzymimi pieniędzmi, które są potrzebne na 
taki  eksperyment,  to  wtedy  coś zaczęło  by się dziać.  Każdy prototyp  jest  kosztowny,  czy  to  jest 
samochód czy dom.

Jak to możliwe, że projekty przedstawione w Paryżu przez zespoły architektoniczne nie zostały 
ani wyróżnione ani nagrodzone. Czy to znaczy, że były bardziej typowe i staromodne?
Moim projektem staram się odpowiedzieć na ludzkie marzenia. Każdy chce być bliżej lasu. Staram się



wprowadzać roślinność jak na obrazach Renoira. Zieleń obudowująca balkony, mieszkania, to altany, 
przez które prześwieca  światło i słońce. Można ją dowolnie rozchylić i umieścić z boku. Otwieram 
okno i mam bluszcz w zasięgu ręki. Mogę sama interweniować, przycinać gałęzie, podlewać kwiaty, 
nadawać kształt materii.

akie  są techniczne  możliwości  realizacji  architektury  arborealnej,  tego  bądź co  bądź 
kontrowersyjnego projektu. Czy nie obawia się Pani, że zasłonięcie domów roślinnością, może 
być uważane za ukrywanie błędów konstrukcyjnych budowli?

Jeśli  daje się taki  projekt,  to daje się ideę do użytku, która ma prawo poruszać ludzi  i  dawać do 
myślenia.  Rodzić jakby  swoje  pokolenie,  l  to  jest  chyba  najważniejsza  rzecz.  Żeby  nie  być tym 
plastykiem,  który  niczegonie  rozumie,  zwróciłam  się do  przyjaciół w  Nowym  Jorku,  do  firmy 
architektonicznej  "Emery  Roth  &  Sons  Ltd.",  po  studia  komputerowe  na  ten  temat.  Wspólnie  z 
nowojorskim architektem Haliną Starewicz, opracowałyśmy rozwiązania funkcjonalne, a więc podjazdy 
dla samochodów, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, odbiór śmieci, wejścia dla inwalidów, itd. 
Połączenia z metrem, centra handlowe i targowe, parkingi - umieszczone zostały w strefie korzeni 
drzew.  W  Japonii,  po  publikacjach  na  temat  architektury  arborealnej,  wykonano  cały  szereg 
eksperymentów z sadzeniem roślinności na fasadach domów, umieszczając zieleń na metalowych 
konstrukcjach.  Na  kongresie  krytyków  sztuki  w  Seulu  w  1992  roku  japońska  firma  "Takenaka 
Construction  Co."  przedstawiła  opracowaną przez  siebie  technologię betonu  do  pokrywania  ścian 
arborealnych budowli, umożliwiającą wprowadzenie roślin bezpośrednio w ściany domów.

"Arbor" oznacza po  łacinie drzewo. Francuzi zawsze słynęli z ekstrawagancji. W Paryżu powstała 
wieża Eiffela, Pałac Kryształowy, Centrum Pompidou, piramida na dziedzińcu Luwru. Czy wyobraża 
sobie Pani, oprócz Paryża, inne miasto w którym mógłby powstać tak utopijny projekt?

W każdym mieście. Termin "Architecture Arboreal" znakomicie tłumaczy się po francusku. Łacina jest 
znana wszędzie na świecie, więc to jakby ułatwia zadanie. Moje poszukiwania opierają się na bardzo 
starych  tradycjach,  bo  drzewo  było  najpierw  -  na  wiele  wcześniej  przed  architekturą/Ktoś kiedyś 
przyniósł mi przedwojenną  książkę,  w  której  było  pokazane jak wykonać  kanały na  korzenie 
roślin  w  murze, jak konstruować altany, przejścia zielone, jak sadzić roślinność. To wszystko już było. 
Ja to tylko przypominam. W starym domu mojego dzieciństwa ściany były obrośnięte dzikim winem. 
Nie obawiam się wilgoci  ścian w  żadnym klimacie,  bo wszystko jest  kwestią odpowiedniej  izolacji 
murów.
W  Japonii  proponuje  się stawianie  doniczek  z  drzewami  na  poszczególnych  kondygnacjach,  na 
specjalnie  w  tym  celu  zaprojektowanej  konstrukcji.  Na  targach  w  Osace  pokazano  drzewa 
wyhodowane na chemicznych pożywkach. W Kalifornii powstają budowle częściowo przekryte ziemią. 
W Minneapolis,  przy  muzeum  wykonano  coś w  rodzaju  zielonej  ściany,  gdzie  bluszcze  oplatają 
specjalną stalową siatkę. W moim projekcie nie jest to jedna roślina, która ma się piąć przez 20 m. 
Zieleń wyrasta na poszczególnych poziomach i jest niesłychanie prosta do utrzymania. Pod względem 
funkcjonalnym jest to normalny budynek, który może być już jutro zamieszkany.

Czy   ten   projekt   nawiązuje   lub   wynika   wprost   z   Pani   wcześniejszych   realizacji 
rzeźbiarskich przestrzennych?

Nie,  zupełnie  nie.  Po  prostu  jest  to  moja  odpowiedź na  pytanie,  jak  powinno  wyglądać miasto 
przyszłości. Otóż  domy powinny być zielone. To nie chodzi o ilość gałęzi na szczycie. Robię to po 
prostu, żeby powiedzieć:
Uwaga! Tutaj zaczyna się coś nowego! Bo jeśli postawię okrągłe lub kwadratowe słupki, to nikt nie 
zwróci na nie uwagi. Więc niech to będzie forma organiczna, nie przez obrośnięcie, ale całym swoim 
kształtem. Jest  to grymas w stronę starej  architektury,  która nas wszystkich zawiodła.  Mój projekt 
został przyjęty tak dobrze, bo w gruncie rzeczy jest on niezwykle praktyczny. Tak zwane kukurydze w 
Chicago powstały 30 lat temu i nikogo nie dziwią. Domy - drzewa - niczym się od nich nie różnią, tyle 
że są obrośnięte zielenią. Więc dlaczego w tym przypadku należy tyle dyskutować o kształtach. Nie 
rozumiem tego.  Do  każdej  nowości  trzeba  się przyzwyczaić.  Znaki  zapytania  dotyczące  kształtu 
domów wynikają z niezbyt głębokiej znajomości historii sztuki. W naszym stosunku do rzeczy , istnieje 
głęboka ślepota przyzwyczajenia. To co z góry wiemy o przedmiocie, nie pozwala nam go naprawdę 
zobaczyć. Oczywiście, każdy dom jest inny. Dlatego, że każdy ogród jest inny. Roślinny zachowują się 
w sposób dowolny i nic nie jest w stanie zakłócić ich estetyki.



Jakie jest nastawienie Pani do tego projektu teraz, po upływie prawie pięciu lat. Czy wprowadziła by 
Pani do niego pewne zmiany i ulepszenia w wyglądzie budynków. Czy też jest to projekt definitywnie 
zakończony?

Nic bym nie zmieniła. Uważam ten projekt za ostatecznie zamknięty.  Współpracowałam z biurem, 
które  zajmuje się najnowszą architekturą i  ja  także musiałam myśleć kategoriami  współczesnego, 
funkcjonalnego projektowania. Zupełnie nie jest ważne, jak która gałązka wygląda. Istotne jest to, że 
są to  wertykalne  zielone  słupy,  pomiędzy  którymi  powstaje  mikroklimat,  zapewniający  zdrowe 
powietrze.  Szalenie  istotne  jest  natomiast  to,  że  jest  to  konkretna  idea,  która  wpływa  na  wygląd 
naszego otoczenia.

Otrzymuje  Pani  wiele  pism  architektonicznych  z  całego  świata.  Czy  można  zaobserwować 
wpływ tego projektu na innych twórców? Oczywiście chodzi mi o inspiracje samym projektem, 
jego ekologiczną ideą. Na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie. Nie mam wpływu na 
media informacyjne na  świecie.  Sądzę jednak,  że tak jak w sztuce nowoczesnej,  muzyce,  pewne 
środki wyrazu są językiem epoki, podobnie dzieje się w architekturze. Zapotrzebowania ludzkie są 
bardzo  wyraźne  i  na  nie  szukamy  odpowiedzi.  Często  w  sposób  nieświadomy,  wielu  twórców 
podejmuje  podobne  działania.  Mój  pomysł czerpie  swe  inspiracje  z  przeszłości,  równocześnie 
wychodząc w przyszłość. Wieża Tatlina, dochodząca do 400 metrów wysokości,  nigdy nie została 
zrealizowana, a jednak miała wpływ na całe pokolenia twórców. Nikt jednak nie powie, że inspirował 
się tym projektem. Chociaż wiadomo,  że otworzyła ona pewną epokę. Architektura zawsze ma swe 
korzenie  w  sztukach  plastycznych.  Idea  architektury  arborealnej  spotkała  się z  dużym 
zainteresowaniem na  świecie. Po Paryżu architekturę arborealną pokazywałam w Nowym Jorku w 
Galerii Marlborough, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Rio de Janeiro z okazji Światowego Kongresu 
Ekologicznego,  w Galerii  Sztuki  Uniwersytetu  Kalifornijskiego  w San Diego.  Była  także jednym z 
tematów kongresu krytyków sztuki w Seulu w 1992 roku. Jestem ciągle proszona o pokazywanie tego 
projektu, na uniwersytetach - w różnych ośrodkach, gdzie ludzie myślą podobnie.

Czy architektura arborealna jest jedynym Pani projektem związanym z architekturą?

Jest jedną z wielu rzeczy, którymi się zajmuję. W ubiegłym roku zaprojektowałam w Berlinie pomnik 
Żydów pomordowanych w czasie wojny. On także zahacza o architekturę. Do konkursu zaproszono 
12 artystów z całego  świata.  Dla mnie projekt  ten wiązał się także ze współpracą z architektem, 
ponieważ oprócz strony czysto wizualnej musiał spełniać pozostałe wymogi funkcjonalno-użytkowe. 
Nie  mogę jeszcze  powiedzieć co  zaprojektowałam,  gdyż rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  już 
niebawem,  pod  koniec  stycznia.  Wcześniej  w  1992  roku  była  jeszcze  wieża  -  ręka,  pomnik  dla 
Hiroszimy, "wypleciona" ze stalowej przezroczystej konstrukcji okrytej zieloną ścianą bluszczu. Sięga 
640  metrów wysokości,  bo  na  tym poziomie  nad  miastem wybuchła  bomba atomowa.  Wewnątrz 
funkcjonują windy  i  inne  urządzenia.  Na  różnych  poziomach  wyrastają rośliny,  oplatające  ten 
wertykalny  ogród.  Za  wszelką ceną staram  się unikać zaszufladkowania  i  specjalizacji.  Każda 
architektura  jest  formą i  znakiem  w  przestrzeni.  Jest  rzeźbą.  Jeżeli  ktoś mnie  poprosi  o 
zaprojektowanie czegoś nowego, to ja się za to po prostu zabiorę. Błędem w sztuce jest wszelkie 
rozgraniczenie, bo to wiąże ręce. Bo wtedy chce się być posłusznym. A korzystając z wyobraźni nie 
należy być posłusznym. Człowiek budzi się rano i wtedy to się zaczyna. Dobry pomysł wychodzi z 
wyobraźni  i  działa  na  wyobraźnię.  Gaudi  zbudował  tyle,  ile  sfinansował jego  mecenas.  Podaję 
Gaudiego za przykład bo był to człowiek szalenie niezależny, o olbrzymiej wyobraźni. Tworzył własne 
ekspresyjne, zgoła surrealistyczne koncepcje. Powstała eklektyczna, barokowa, ewokująca swą formą 
architektura. Jeszcze w latach pięćdziesiątych uważano go za szaleńca, tylko po to by później wynieść 
go na piedestał i uznać za wielkiego artystę.

Czy  nie  obawiała  się Pani,  że  tak  wielkie  domy są kontrowersyjne,  szczególnie  w Polsce, 
ponieważ kojarzą się z budownictwem masowym i komunalnym? Proponuje Pani przecież 60 
25 piętrowych domów, o wysokości około 80 metrów i średnicy od 30 do 50 metrów. Powstanie 
architektura olbrzymia, zgoła totalitarna.

Polacy  nie  znają zachodniego,  wysokiego  mieszkaniowego  budownictwa.  Nasze  wysokościowce 
można policzyć na palcach jednej ręki. Na przykład w Kalifornii ludzie mieszkają głównie w domach 
jednorodzinnych z ogródkiem i  w rezultacie zanieczyszczenie  środowiska jest  tragedią tych miast. 
Codziennie, wielopasmowymi autostradami pokonują kolosalne odległości w obrębie jednego miasta. 
Bo tak robią wszyscy. Będziemy mieć coraz więcej gigantycznych wielomilionowych miast, ponieważ 
ludności  nieustannie  przybywa.  W  wielkich  aglomeracjach  nie  ma  już prawie  wolnego  miejsca. 



Jesteśmy więc skazani na wysokie bloki, tylko niech to będą obszary przyjazne człowiekowi. W Polsce 
nie pamięta się o tym,  że do większości  parków na  świecie  nie chodzi  się.  Są to miejsca grozy, 
zbiorowiska przestępców, narkomanów i prostytucji. Miasta stają się  kamiennymi  pustyniami.  Stąd 
wynika moja  propozycja - zaprojektowania bezpiecznego zielonego  parku wertykalnego w centrum 
miasta. Czy Polakom jest potrzebna architektura arborealna? Myślę,  że nie. Nie jesteśmy narodem 
skłonnym do życia w asymetrii, pracowitym i systematycznym, ani kochającym i dbającym o zieleń.

Dziękuję za rozmowę.

Z Magdaleną Abakanowicz rozmawiała Barbara Bułdys

Wywiad publikowany za zgodą pani prof. Magdaleną Abakanowicz. Zwarte w nim poglądy i 
uwagi są nadal aktualne.  Rozmowa przeprowadzona w 1995 roku. 


