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lokalizacja: 84 Rue Sergent Blandan, Nancy; inwestor: miasto Nancy; kierownik projektu: Andreas Laimer;
data projektu: 2010 (konkurs); konstrukcja: Artelia, Schiltigheim;
powierzchnia całkowita: 8 590 m2; realizacja: 2013–2016
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Architekten szturmem podbija francuskie podwórko najnowszych realizacji
architektonicznych. Zaledwie dwa lata temu została ukończona szkoła w Broons, a w kolejnym
roku powstały następne dwa budynki — centra sportowe w Longvic oraz Lyonie. To jeszcze
nie koniec, na swoim koncie mają także projekt
Centrum Kongresowego w Strasburgu. Obecnie
trwa budowa pokonkursowego projektu na szkołę w Lamballe. W wyniku konkursu rozstrzygniętego w listopadzie 2010 roku powstał budynek uczelni artystycznej w Nancy, który ukończono w zeszłym roku, po trzyletnim procesie
realizacyjnym.
Szkoła artystyczna ENSAD (École nationale
supérieure d’art et de design de Nancy) to prosta forma z ciekawym zetknięciem dwóch pomysłów na elewację. Choć pod względem estetycznym każda z dwóch głównych części budynku
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rządzi się swoimi prawami, to funkcjonalnie tworzą jedną, logiczną całość. Także pod względem
konstrukcyjnym zostały potraktowane podobnie,
rdzeń strukturalny tworzy żelbet. Trzecią część
stanowi zadaszony dziedziniec o lekkiej, ażurowej konstrukcji. Nowo powstały budynek wchodzi w skład kampusu uniwersyteckiego ARTEM
(z ang. ARt, TEchnology, Management) i stanowi
jego północne zamknięcie.
Najw yższy segment zwany Signal jest najmniej zdysc y pl inowany geometr ycznie.
Połamana forma dodaje mu odrobinę szaleństwa.
Niesymetryczność i brak oczywistych punktów
odniesienia scala jeden materiał. Grafitową blachą z aluminium anodyzowanego zostały pokryte wszystkie elewacje, włącznie z dachem, który tworzy tak zwaną piątą. Uporządkowany ciąg
małych okien od strony przeszklonego dziedzińca został zaburzony jednym zdecydowanie większym, na dodatek usytuowanym na załamaniu

płaszczyzn. Z drugiej strony pomysłem na okna
było rozsunięcie ich o różne odległości na poszczególnych kondygnacjach i stopniowe poszerzanie w kierunku parku.
Niższy segment ma rygorystyczną, prostopadłościenną formę, ale również konsekwentnie został pokryty jednym materiałem — są
to prostokątne elewacyjne płyty włóknocementowe. Choć pokrycie elewacji tego fragmentu
ENSAD także jest utrzymane w szarościach, to
ze względu na zupełnie odmienną fakturę staje
się inne w odbiorze. W oknach zawisły tkaniny
w rozmaitych nasyconych kolorach. Miało to
być nawiązaniem do akcentów kolorystycznych
pojawiających się w przypadku pozostałych budynków kampusu w Nancy. Same okna są wypchnięte na zewnątrz względem lica elewacji,
co sprawia, że tworzą wykusze — ramy dla barwnego tła. Poza tym, że te kolorowe zasłony są
głównym akcentem w surow ym, betonow ym
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przekrój

wnętrza utrzymane są w bardzo surowej stylistyce; nie ma tutaj
nic oprócz betonu, szkła i metalu — właśnie w takiej hierarchii;
poprzeczny element łączący dwie główne części budynku jest
przestrzenią ekspozycyjną, która ma swoją kontynuację na zewnątrz,
na dziedzińcu
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wnętrzu, to sprawdzają się też jako swego rodzaju przegroda akustyczna.
Dwa opisane wcześniej segmenty otacza przeszklony dziedziniec, który łączy budynek Vauban
od północnego zachodu z Signalem od strony południowo-wschodniej. Jego lekka ażurowa konstrukcja sprawia, że jest to najmniej ingerujący
w otoczenie fragment założenia. Boczne ściany
są całkowicie transparentne, a szklane fragmenty
tworzące zadaszenie są zabarwione na niebiesko
i czerwono. Dzięki temu światło dostające się do
wewnątrz przechodzi przez kolorowy filtr, po raz
kolejny mamy do czynienia z zabawą barwami.
Te trzy części składowe tworzą wewnętrzny
dziedziniec na świeżym powietrzu, który został przewidziany jako przedłużenie powierzchni wystawienniczych znajdującym się w części
poprzecznej kompleksu. Ta przewiązka jest silnym wizualnym połączeniem wnętrza z zewnętrzem. Scala ona także funkcjonalnie znajdujące
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się w kompleksie sale warsztatowe i wykładowe
oraz pomieszczenia administracyjne budynku.
Surowe, puste wnętrza sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pojawia się sztuka, bo wtedy to ona staje się głównym środkiem wyrazu.
Najmocniejszy akcent we wnętrzu jest jednocześnie najłatwiejszym do zmiany, bo nie ma tu już
nic prostszego niż wymiana tkanin w oknach.
Sale puste, sprawiające wrażenie niezagospodarowanych z czasem zapełnią się sztuką i innymi
przejawami aktywności studenckiej, co w przyszłości zapewne przerodzi się w atut. Klarowność
i oszczędność materiałów oraz środków wyrazu
jest optymalnym polem do działania dla artystycznego indywiduum. Zawsze.
Marta Kulawik
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prosty zabieg jak umieszczenie różnokolorowych tkanin
w oknach może zupełnie zmienić odbiór budynku i go rozweselić;
ideowo ma to być nawiązanie do innych budynków kampusu,
które także mają barwne akcenty
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rzut piętra

rzut parteru
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puste przestrzenie z przewagą bieli, czerni
i szarości prezentują się dosyć ascetycznie,
ale takie zestawienie z pewnością jest
uniwersalne i będzie stanowiło dobre tło dla
rodzącej się tutaj sztuki
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