…w pracowni ZZDP Architecten

Staż u perfekcjonistów

-

jest usytuowane, została podzielona na
-

Wspomniane wyżej biuro architektoniczszych architektów. Swoje lata świetności
-

tenbureau P. Zanstra, przez Zanstra, Gmetecten, po ZZ+P Architecten, aż do ZZDP.
Joris Deur, pracujący wcześniej przez pięć

oraz konstruktorzy, którzy zajmują się
projektami budowlanymi, wykonawczymi, detalami oraz sporządzaniem całej
dokumentacji konstruktorskiej. Architekces twórczy, przygotowywanie prezenta-

projektem zajęli się inni architekci. Mnie
została powierzona praca nad koncepWszystkie projekty koncepcyjne były
tworzone ręcznie, poprzez szkice. Gdy
byliśmy pewni co do pomysłu, mode-

materiałów oraz zarządzanie projektem.
Część pracowni została poświęcona prezentacji modeli zrealizowanych projektów. Znajdują się tam również: sale konferencyjne, biura menedżera, dyrektora

istniejącego budynku. Tym samym udało
nam się uzyskać kilka różnych, ciekawych
sie zostały przeprowadzone liczne analizy historycznego tła biurowca oraz jego
konstrukcji. Docelową jego funkcję ma
zagospodarować firma SPACES, która
oferuje wynajem indywidualnych powierzchni biurowych, sal konferencyjnych itp. poprzez swego rodzaju człon-

Początkowo wykonywałem podstawowe rzeczy, takie jak pomoc przy tworzeniu modelu, składanie broszur czy
oprawianie graficzne dokumentów na
potrzeby prezentacji. Jednakże zaraz
po pierwszym tygodniu rozpocząłem
todesk Revit, którego używało całe biuro.

dze. Doświadczenie przy renowacji bu-

również Adam Smit, absolwent słynnej
Bartlett School of Architecture, praktykuprzez trzy pierwsze lata studiów nie mają
Skidmore, Owings & Merrill oraz Allies and
Morrison Architects.
Na przestrzeni lat pracownia ZZDP
stworzyła takie symbole Amsterdamu

waniu na decyzje klienta, zajmowałem
się inwentaryzacjami dwóch kolejnych

Kolejnym ciekawym zadaniem, jakie
mi powierzono, było przygotowanie trzystu sześćdziesięciu planów ewakuacyjnych dla hotelu Motel One. Musiały one

fot.: Mikołaj Zajda

modele zrealizowanych projektów pracowni ZZDP Architecten
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AS: Nie mam pojęcia. To truizm, ale liczy
się jakość, a nie wielkość. Niemniej to do-

MZ: Wasze biuro pracuje głównie

pracować nad projektami o dużej skali.

z dużymi klientami, tj. z takimi firmami
jak: Deloitte, Motel One, NH Hotels

MZ: Zarówno Ty, jak i Joris Deur

itp. Jak Wam się udaje przekonać ich

skończyliście renomowane

przedstawicieli do swoich pomysłów

architektoniczne uczelnie, czyli TU

i zarządzać tak dużym budżetem?

Delft i Bartlett School of Architecture.

AS: Ważne jest zrozumienie ich potrzeb
i upewnienie się, że rozumieją twoje

Co byś powiedział i doradził

Mikołaj Zajda w pracowni ZZDP Architecten

strę. Dzisiejsze ZZDP zostało przez niego

2000 zatrudniało ponad osiemdziesięciu
architektów. Przez cały ten czas zmieniali

w Holandii?

holenderskiej architektury firmy?

świata oraz być zindywidualizowane dla
wanie ich miało odbywać się zgodnie ze
standardem prawnym Unii Europejskiej
ną. Gdy plany zostały rozwieszone, zaczeniowej, przygotowywany do odbioru.
Gdy zobaczyłem wykonane przeze mnie
plany, poczułem ogromną radość.
dzielono mi takie zadania, jak tworzenie detali architektonicznych dla hotelu

Adam Smit - jeden z dyrektorów pracowni ZZDP

szonej konstrukcji na dachu biurowca.
Ostatnim zadaniem, nad którym pracowałem, był rozwój projektu budynku
wielorodzinnego. ZZDP wygrało konkurs
na koncepcję dużego apartamentowca,
stworzeniem modelu 3D, powierzono mi
pracę nad rozwojem elewacji, jej detali
wą wieżą. Koncepcje były jednocześnie

© ZZDP Architecten

ZZDP Architecten, pracowałem
przez trzy miesiące.

i znów będzie jedną z największych

w prowadzeniu tak ważnej dla

Rokin Plaza, Amsterdam, 2014

biurowiec firmy TBWA, Amsterdam, 2010

Motel One, Amsterdam, 2015

biurowiec firmy Looije Tomaten BV, Vennerperweg,
Holandia, 2013

lat budowaliśmy silną pozycję firmy,
zapraszając do udziału w naszych projektach młodych architektów ze świeżymi pomysłami.

dzisiejszym studentom w kontekście

pomysły. A jednocześnie należy ciągle
ich zaskakiwać!

co, duża efektywność zmian w trakcie
projektowania.

MZ: Czy to prawda, że

MZ: Jakie są Wasze plany na przyszłość?

coraz więcej pracowni

AS: Najdziwniejszą cechą naszego zawodu jest to, że jesteśmy zależni od wyboru klienta w kwestii tego, do jakiego
projektu nas zatrudni. W tym momencie
tworzymy nową siedzibę dla naszej pracowni. Być może jest to dobry moment,
aby wziąć los we własne ręce.

znaleźć możliwe rozwiązania techniczne
dla nowych pomysłów.
Perfekcjonizmu! Jest to cecha, która dowiedzą bardzo dobrze. Każdy, najmniejszy nawet detal, choćby był poprawiany
dziesiątki razy, musi być doprowadzony
prawiana. Pomimo tego, życie architekta
pach. Nie potrzeba sporządzać ogromnej
ilości dokumentacji, wiele spraw załatwia
liwość uzyskania pozwolenia na budowę
budzące podziw, które chętnie się odten przez trzy miesiące miałem styczność
szych uczelniach technicznych, czy też
światowymi ośrodkami architektury. Mój
holenderski staż okazał się być dla mnie
Mikołaj ZAJDA
architektura & biznes 22016

MZ: Próbujecie kontynuować styl
architektoniczny Pieta Zanstry czy
przekształcić go w nową jakość?
A może chcielibyście całkowicie
zmienić styl pracowni?

AS: Wczesne prace Pieta Zanstry były
zawsze bardzo popularne. Niek tóre
z nich zostały wyróżnione. Ale te dzieła to architektura z innego czasu. Mamy
szczęście doświadczyć pozytywnego
przewartościowania późniejszej twórczości założyciela naszego biura. Podoba nam się ona w swojej bezkompromisowo czystej i niezaprzeczalnie modernistycznej formie. Optymizm w jego
architekturze jest czymś, co chcemy widzieć także w naszych obecnych projektach. Oczywiście, kopiowanie stylu
Pieta Zanstry nie działa, jesteśmy innymi ludźmi pracującymi w innym środowisku. Nowością jest zrównoważony
rozwój i wierzę, że spędzamy dziś więcej czasu nad istotą projektów naszych
budynków.
architektura & biznes 22016

architektury i ich życia po ukończeniu
studiów?

AS: Zanurzcie się w architekturze! Odwiedzajcie miasta, odwiedzajcie budynki. I czytajcie dużo — może nie tylko architektoniczne magazyny, ale też
międzynarodowe gazety i czasopisma,
abyście mieli świadomość, co się dzieje
wokół was. I rysujcie, rysujcie, rysujcie!
Uczcie się projektować poprzez robienie tego samego w kółko. Spróbujcie
pracować w biurze, które tworzy dobrą architekturę oraz w takim, które
jest świetnie zorganizowane. Takie doświadczenie zawsze się przydaje, gdy
idziecie na swoje!

w Holandii przerzuca się na
oprogramowanie BIM i używa np.
programu Autodesk Revit, tak jak
Wy? Opłaca się tak robić? Jak to
się odbija na wydajności biura?

AS: Nasi technicy pracują w programie
Autodesk Revit już od paru lat. Największą zaletą tego programu jest, póki

MZ: Dziękuję za rozmowę.

szkice koncepcyjne fasady budynku mieszkalnego w Amsterdamie

MZ: Joris pracował u Helmuta Jahna,
Ty w Skidmore, Owings & Merrill oraz
Allies and Morrison. Każdy architekt
na świecie zna te biura. Jak wiele tam
się nauczyłeś i co wyniosłeś z pracy
w tak sławnych i wielkich firmach
architektonicznych?

AS: Praca w takich firmach podnosi
twoje standardy. Jednocześnie daje
ci też swoistą pewność, bo jesteś lepszy w ocenianiu jakości własnej pracy.

fot.: Mikołaj Zajda

do europejskiej kolebki genialnej
architektury — Holandii.

to jest przejąć część obowiązków

Innym interesującym aspektem jest to,
że uczysz się, jak poprowadzić ogromne projekty od fazy szkicowej po finalną
realizację, upewniając się, że jakość projektu przekłada się na jakość budynku.

© ZZDP Architecten

GRAS Arquitectos [por. A&B

pracownia wróci na odpowiedni tor

Adam Smit: Joris (Joris Deur, dyrektor ZZDP — pr z yp. autora) spędził
wiele czasu na odkrywaniu historii tej
firmy. Bycie częścią tak długiej trady cji architektonicznej jest dobrą lekcją
skromności. Oznacza, że nigdy nie poczujesz, iż prowadzisz biuro w pełni
samodzielnie, ponieważ wielu było tu
długo przed tobą. W ciągu ostatnich

© archiwum autora

Rotterdamie, Utrechcie oraz poza granisięcy, będąc jedynym stażystą, miałem
możliwość pracować przy ponad siedmiu
projektach.
Pierwszego dnia biuro zrobiło na mnie
ogromne wrażenie. Otwarta przestrzeń

MZ: A zatem prędzej czy później

z wieloletnią historią i tradycją. Jak

© ZZDP Architecten

które daje po studiach znaczną
przewagę na rynku pracy.
Ponad rok temu opisałem swoją

Mikołaj Zajda: ZZDP jest pracownią

© ZZDP Architecten

Nissan, Mexx, DHL, Rabo Bank, Deloitte
-

architekta doświadczenie pracy

!!! W dziale „Strefa studenta” zapraszamy wszystkich studentów do dzielenia się swoimi doświadczeniami z odbytych praktyk lub staży architektonicznych

Zanurzyć się w architekturze — wywiad z Adamem Smitem,
jednym z dyrektorów pracowni ZZDP Architecten

jak: Rembrandt Tower (do dziś najwyższy wysokościowiec), Mondriaan Tower,
-

© ZZDP Architecten

Wyjazdy na zagraniczne
staże cieszą się coraz większą
popularnością wśród studentów
architektury. Przynoszą bowiem
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