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Rozmowa Katarzyny Banasik-Petri z Krzysztofem Ingardenem

Katarzyna Banasik-Petri: Wystawa z okazji nawet w Krakowie już godnego 
jubileuszu zachęca do przypomnienia, jakie credo ma wasza pracownia?
Krzysztof Ingarden: Myślę, że architektura, jaką staramy się tworzyć w naszym 
biurze, to próba rozwinięcia koncepcji regionalizmu krytycznego, architektura 
dopasowana do tradycji miejsca, odpowiedzialna społecznie, i zaawansowana 
technologicznie na tyle, na ile jest to uzasadnione pod względem wpływu na śro-
dowisko. Niektóre technologie mogą być energetycznie nieuzasadnione.

KP: Jak ta koncepcja wyraża się w architekturze?
KI: Łatwo można zauważyć, że w porównując architekturę odległych kultur, 
dostrzegamy różnice w tradycji budowania. Łatwo też jest odnieść się do nich 
w projekcie. Jednak jeżeli zawężamy pole obserwacji do regionów kulturowo 
bliskich sobie, to różnice te nadal istnieją, chociaż nie są już tak widoczne: tkwią 
w lokalnej geografi i, klimacie, lokalnych materiałach, niuansach tradycji budow-
lanych. Nas zawsze zajmowało i nadal pasjonuje dostrzeganie i przemyślenie 
tych cech, obserwowanie drobnych szczegółów i nie zgubienie ich w kontekście 
i przy naporze technologii i kultury zglobalizowanego świata.
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Nasze projekty to jednocześnie bardzo nowoczesna architektura. Czasami 
nazywa się to krytycznym regionalizmem, czasem zlokalizowaną nowoczesno-
ścią lub umiejscowionym modernizmem. Być może są różne strony tego samego 
problemu. Czasami wolę mówić o zlokalizowanej nowoczesności, ale innym ra-
zem wolę krytyczny regionalizm, ponieważ krytyczny regionalizm zaczyna się 
od analizy kultury lokalności, a zlokalizowana nowoczesność przynosi moder-
nistyczne idee, ale próbuje ją miejscowo zlokalizować. Staramy się zrozumieć 
lokalność i jej genius loci: co oznacza miejsce i jego kultura, jakie materiały 
powinny w danym projekcie być użyte. 

KP: Dlaczego w procesie projektowania tak ważne są materiały, ich analiza 
i dobór? 
KI: Dzieje się tak, ponieważ ludzie mieszkający na określonych obszarach i do-
rastali z tymi materiałami, i mają zakodowane ich głębokie rozumienie, rozpo-
znają dotknięcie określonego rodzaju drewna czy kamienia. Czują, że są z tymi 
doznaniami związani. Ważne jest, aby zachować tę silną więź między ludźmi 
a materiałami, które znają i rozumieją. Architekt powinien to brać pod uwagę 
i z empatią zrozumieć, i podjąć próbę wykorzystania tego, co oferuje dana lokali-
zacja. Nie bez znaczenie jest też każda próba minimalizacji kosztów budowania, 
choć to zupełnie inne zagadnienie.

KP: W takich szczegółach zawarte jest piękno.
KI: Sposób odczytania charakterystyki lokalnego dialektu architektury i prze-
tworzenie go w nowych formach może być dla ludzi bardziej interesujące niż ar-
chitektura uniwersalna, globalna, która wszędzie jest podobna. Lokalność nagle 
staje się bardziej atrakcyjna. Podobnie jak lokalne jedzenie: jeśli wybierasz się 
w podróż do nowego miejsca, zapewne będziesz wolała skosztować tamtejszych 
tradycyjnych potraw niż jeść standardowe posiłki w międzynarodowych sieciach 
typu fast food.

KP: Czym jest zatem proces rozpoznawania lokalności? Jak opisałbyś Waszą 
metodę pracy przy podejmowaniu się nowego projektu?
KI: Zilustruję to zaprezentowanym na wystawie projektem Małopolskiego Ogro-
du Sztuki. Chcieliśmy stworzyć budynek nowoczesny, który byłby jednocześnie 
w stu procentach kontekstualny. Ale jak to zrobić? Przede wszystkim staraliśmy 
się zrozumieć kod lokalnej zabudowy – całego dziewiętnastowiecznego kwar-
tału złożonego z kamienic mieszkalnych, ofi cyn i drobnych obiektów usługo-
wych. Zadaliśmy sobie pytanie: „Czy możemy znaleźć w budynkach coś cha-
rakterystycznego? Jak wyglądają ich fasady, jakie są dachy, ich geometria itp?”. 
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Il. 1. Otwarcie wystawy jubileuszowej projektów biura Ingarden& Ewý. Na środku: Krzysztof Ingarden, z le-
wej – Jacek Ewý, po prawej – Rektor Klemens Budzowski.

Il. 2. Wernisaż wystawy.
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Zmierzyliśmy kąty dachów sąsiednich kamienic oraz kąty między budynkami 
w obrębie bloku i stworzyliśmy katalog miejscowej geometrii. Następnie zadali-
śmy sobie pytanie o materiały i okazało się, że większość budynków była zbudo-
wana z cegieł. Wiedzieliśmy więc już, jakiego typu geometrię i jakiego rodzaju 
materiałów powinniśmy użyć. Nie oznaczało to jednak, że musimy użyć cegieł, 
tak samo jak były one używane sto lub dwieście lat temu.

KP: I tu wkroczyła nowoczesność?
KI: Tak, myśleliśmy, że użyjemy ceramiki, ale sami zaprojektujemy nową jej for-
mę, bowiem inne są potrzeby i motywy jej użycia we współczesnym obiekcie pu-
blicznym. Nie użyliśmy ceramiki ze względów konstrukcyjnych, my użyliśmy jej 
w sposób symboliczny do identyfi kacji, do podkreślenia lokalności, a także jako 
osłony przed światłem dziennym. Zaprojektowaliśmy płytki ceramiczne, które 
można wieszać lub ustawiać w pionie tworząc woalkę przed szklaną powierzch-
nią elewacji. Są wyprodukowane w dwóch kształtach – o przekroju prostokątnym 
i trójkątnym, każdy w trzech różnych kolorach, uzyskaliśmy dużą różnorodność 
form i tonów, a następnie skomponowaliśmy elewację kierując się wcześniej opra-
cowanym katalogiem geometrii. Rezultat okazał się bardzo ciekawy i oryginalny, 
a co najważniejsze – odpowiedni do projektowanej funkcji budynku publicznego, 
który powinien być otwarty i zapraszający a jednocześnie przekazywać komuni-
kat o sobie i o swojej przynależności do miejsca, w którym się znajduje.

KP: Skupienie się na lokalności jest już szeroko rozpowszechnionym trendem 
na świecie. 
KI: Z pewnością tak. Ten trend możemy zaobserwować w wielu miejscach świa-
ta, na przykład w Chinach, które są obecnie miejscem boomu architektonicznego 
i tyglem różnych pomysłów. W Chinach do głosu doszło już drugie pokolenie ar-
chitektów, którzy zdobyli międzynarodowe wykształcenie w najlepszych uczel-
niach Ameryki i Europy, mają więc globalne know-how i wracają do swojego kra-
ju w poszukiwaniu lokalnej tradycji. Pracują nad niewielkimi budynkami i bawią 
się tradycyjnymi materiałami, a to, co robią, jest naprawdę fantastyczne. Szukają 
nie tylko tradycyjnych form i materiałów, ale także zaginionych kultur. Pokazali-
śmy takie projekty młodych architektów chińskich na wystawie w Galerii Europa 
Daleki Wschód w Muzeum Manggha trzy lata temu. 

KP: Jaka była najlepsza rada, jaką otrzymałeś w swojej karierze, najlepsza rada 
zawodowa.
KI: Myślę, że to nie była konkretna rada, ale przykład postawy. Było to pod-
czas mojej pierwszej pracy po studiach, w Japonii, w biurze Araty Isozaki. 
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Il. 3. Pawilon Polski, Expo 2005 (fot. z archiwum K. Ingardena).
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Miałem okazję obserwować, jak pracuje Isozaki, i zrozumiałem, że architektura 
może być bardzo twórczym zawodem – on jest poetą, malarzem, myślicielem 
i jest w stu procentach zaangażowany w tworzenie architektury. Obserwując 
jego pracę, zrozumiałem, że architektura może być dziedziną bardzo ważną, 
wciągającą i jednocześnie optymistyczną, ponieważ może stać się narzędziem 
w walce o lepszy świat...

 KP: Nawet życie osobiste powinno być podporządkowane architekturze?
KI: Życie osobiste architekta to... architektura [śmiech].

KP: Jakie według Ciebie są główne wyzwania współczesnej architektury?
KI: Architektura jest dla ludzi, powinna pomagać im w codziennym życiu, powin-
na tworzyć dla nich świat lepszy niż ten, w którym żyjemy. Architektura powinna 
być orężem w walce o zrównoważony rozwój środowiska, o sprawnie funkcjo-
nujące miasta, o przyjazne przestrzenie publiczne. Dbać o świat, który z dnia na 
dzień tracimy; uważam, że ten, w którym żyjemy, w pogoni za iluzją postępu, roz-
woju i zysku zdaje się pędzić na oślep, nie patrząc na koszty i konsekwencje swo-
ich działań przyczyniających się do szybkiej dewastacji środowiska przyrodnicze-
go, do chaosu informacyjnego, a w świecie kultury i sztuki – do kwestionowania 
wartości, które przez setki lat były uważane za niepodważalne. Człowiek w tej 
rzeczywistości zdaje się lewitować bezradnie w przestrzeni równie swobodnie le-
witujących pojęć i znaków oderwanych od swych praźródeł. Znaki te, rozpozna-
walne jeszcze kilkadziesiąt lat temu jako niepodważalne drogowskazy, obecnie 
zmieniają swe znaczenia na nowe, o nieokreślonych jeszcze formach. Przykładem 
niech będzie klasyczna triada wartości, pojęcia takie jak Prawda, Piękno, Dobro, 
które postmodernistyczna kultura i zakorzeniona w niej sztuka krytyczna omija 
z daleka lub relatywizuje w stopniu uniemożliwiającym ich rozpoznanie. 

Architektura powinna proponować współczesnemu człowiekowi drogę 
powrotu ze stanu zawieszenia w wirtualnej przestrzeni, do stanu autentycznych 
doznań sensorycznych, artystycznych i egzystencjalnych. Powinna też na koniec, 
budzić w człowieku nadzieję i optymizm .

KP: Jak zatem widzisz przyszłość swoją i Waszego biura?
KI: Moją przyszłość ? [śmiech]. Nasza praca nad projektem Krakowskiego Cen-
trum Kongresowego trwała 8 lat, nad Muzeum Manggha – 10 lat, nad Pawilonem 
Wyspiańskiego – 10 lat, nad Galerią Europa – Daleki Wschód – 11 lat. W rezul-
tacie widać, iż zaprojektowanie jednego budynku, czasem małego, zajmowało mi 
około dziesięciu lat. Mam teraz ponad sześćdziesiąt lat, więc w przyszłości zapro-
jektuję jeszcze jeden, dwa, przy dużym szczęściu i zdrowiu może trzy budynki… 
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Il. 4. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (2010–2013). Fragment elewacji (fot. z archiwum K. Ingardena).

Il. 5. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (2010–2013). Fragment strefy wejściowej wraz z ogrodem od 
ul. Rajskiej (fot. z archiwum K. Ingardena).
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KP: Jestem przekonana, że jeśli pozostaniesz długo optymistą, zaprojektujesz 
ich więcej!
KI: [śmiech].

KP: Powiedz proszę, który projekt z przedstawionych na wystawie jest Ci 
najbliższy?
KI: Podobają mi się wszystkie projekty, w których eksperymentowaliśmy z ma-
teriałami, na przykład Pawilon Polski na EXPO 2005. Był to bardzo ciekawy 
eksperyment. Zaczęliśmy od zadania sobie pytania: „Jak w architekturze stwo-
rzyć symbol lub metaforę muzyki? Fryderyka Chopina, polskiego kompozytora”. 
Przyszło mi do głowy, że powinniśmy zacząć od odniesienia się do mazowieckie-
go krajobrazu Żelazowej Woli, gdzie urodził się Chopin. W Łazienkach Królew-
skich w Warszawie znajduje się pomnik Chopina sportretowanego pod wierzbą. 
To była wskazówka, aby przyjrzeć się wierzbie i wiklinie. Wierzba i krajobraz 
mazowiecki często były motywami wykorzystywanymi przez artystów w pra-
cach dotyczących Chopina. Uznaliśmy to za dobry trop. Należało stworzyć bu-
dynek z wikliny. Tak zostaliśmy pionierami, nigdy wcześniej nie zrobiono wikli-
nowego budynku, wiklinowej elewacji.

To było też wyzwanie logistyczne, znaleźliśmy w Polsce tradycyjne regio-
ny, w których tkanie wiklinowych koszy jest długoletnią tradycją: pojechaliśmy 
do Rudnika nad Sanem, spotkaliśmy wspaniałych rękodzielników, którzy zgo-
dzili się podjąć ryzyko. Na dostarczonych im i wygiętych odpowiednio ramach 
stalowych, w ciągu trzech miesięcy, wykonali wyploty z białej wikliny i byli 
niezwykle dumni, iż ich rękodzieło będzie reprezentowało Polskę w Japonii na 
Światowej Wystawie EXPO. Sam budynek był zaprojektowany przy użyciu za-
awansowanych programów komputerowych, więc można powiedzieć, że rezultat 
był połączeniem technologii high-tech i tradycyjnego low-tech. W ten sposób 
chcieliśmy przedstawić Polskę – jako kraj muzyki Chopina, ale też zrównowa-
żonego rozwoju, nowych technologii i kultywowania tradycji, w tym lokalnego 
ego rzemiosła.

KP: I ważne pytanie na koniec: czy architekci mogą sobie pozwolić, aby być 
marzycielami?
KI: Najczęściej nimi są, mimo iż paradoksalnie nie mogą sobie na to pozwolić, 
rzeczywistość bardzo szybko każe im dorastać. Marzenie trzeba więc wesprzeć 
twórczą intuicją i racjonalną analizą, naukowym podejściem do szeroko poję-
tej rzeczywistości rynkowej. Rzeczywistość i czas weryfi kują nasze budynki, 
a w nich wszelką nadmiarowość i dygresyjną gadatliwość, pozostawiając rozwią-
zania racjonalne, które przeszły przez jej sito. Niekiedy jednak rynkowa brzytwa 
Ockhama zacina się, a wtedy w realizacjach architektonicznych udaje się marzy-
cielom przemycić wartości artystyczne, poetyckie i egzystencjalne. Te realizacje 
stają się dziełami sztuki architektury. 
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Il. 6. Projekt konkursowy na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (2018). Wnętrze sali kon-
certowej (fot. z archiwum K. Ingardena).

Il. 7. Projekt konkursowy na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (2018). Bryła budynku 
(fot. z archiwum K. Ingardena).
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Ambasada Polski 
w Tokio
Ambasada Polski w Tokio
Polish Embassy in Tokyo

Lokalizacja / Location:  Meguro-ku, Tokio, Japonia

Inwestor / Investor:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Architekci / Architects:  Ingarden & Ewý Architekci 

Autor / Author:  Krzysztof Ingarden 

Współpraca / Collaboration:  Jacek Ewý

Zespół /Design team:  Bogdan Blady, Tomasz Liniecki, 
 Agnieszka Cichowska-Blady, Zbigniew Brach

Projekt / Project:  1994–1999

Realizacja / Realisation:  2001

Nagrody / Awards:

2001
- Medal SARP „Za wybitne dzieło architektoniczne zrealizowane w roku 2001”
- Nagroda Ministra Infrastruktury III stopnia „Za wybitnie osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa”
- Medal Europejski 2001
– nagroda Business Centre Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
- Nominacja do nagrody SARP i Polski Cement 2001

1995
- Nagroda SARP Projekt Roku 1995

Budynek nowej ambasady polskiej znajduje się w dzielnicy Meguro-ku, w otoczeniu niskich domów mieszkalnych. Niewielką 
działkę należało zagospodarować tak, aby wielkość i kształt budynku dostosować do skali wąskiej ulicy, tworząc jak największą 
otwartą przestrzeń publiczna przed budynkiem. Jednocześnie należało nadać budynkowi charakter ofi cjalny, choć nie ostenta-
cyjnie reprezentacyjny. Funkcje ambasady zostały podzielone na biurowe i reprezentacyjne oraz te, które zlokalizować można 
pod i nad ziemią. Strefę reprezentacyjną i publiczną umieszczono we frontowym, owalnym budynku (mieszczą się w nim wejście 
główne, czytelnia, foyer, sala wielofunkcyjna, pokój spotkań). Biura natomiast znajdują się w  budynku o  trapezowym planie 
umieszczonym w tyle działki. W części podziemnej umieszczono parking mechaniczny i salę wielofunkcyjną z 2-kondygnacyj-
nym foyer, przed którym w zagłębieniu terenu zaprojektowano bambusowy ogród.

Istotnym zadaniem było ukazanie związku architektury z tradycją polską. Choć projekt odrzuca ikoniczne nawiązywanie do pol-
skiej architektury, to jednak stosuje pośredni sposób nawiązania do tradycji za pomocą użytych materiałów wykończeniowych, 
a także dalekiej metafory, jaką tworzy ceglany budynek umieszczony z przodu działki. Jego owalną formę z dużym wycięciem na 
frontowe okno i wejście, wraz z przewieszonym nad wejściem szklanym daszkiem w kształcie wiszącego mostu traktować można 
jak daleką reminiscencję średniowiecznego barbakanu. 

Połączenie współczesnych, prostych i  czytelnych form budynku z  tradycyjnymi materiałami symbolizować ma współczesną 
przebudowującą się Polskę, a także ma za zadanie przekazywać japońskim gościom ambasady pierwsze zmysłowe informacje 
o polskiej tradycji budowania.

Rzut parteru
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Pawilon Polski EXPO 2005
EXPO 2005 Polish Pavilion

Lokalizacja / Location Nagoja Aichi, Japonia

Inwestor / Investor: Krajowa Izba Gospodarcza

Architekci / Architects:  Ingarden & Ewý Architekci

 Autorzy / Authors:  Krzysztof Ingarden, artysta plastyk Aleksander Janicki

Współpraca / Collaboration:  Jacek Ewý

Zespół / Design team:  Piotr Urbanowicz (architekt prowadzący), 
  Piotr Hojda, Bartosz Haduch, Sebastian Machaj, 
 Dominik Starzycki, Grzegorz Smogulecki,
 Piotr Chuchacz (K3), Benedykt Bury (K3), 
 Rafał Chowaniec (K3)

Projekt / Project:  2004

Realizacja / Realisation:  2005

Nagrody / Awards:

2007
– I nagroda w konkursie im. Macieja Nowickiego za innowacyjne rozwiązania 
w architekturze polskiej – edycja I – „Architektura Koloru”
– I nagroda w kategorii „Przestrzenie Ekspozycyjne” w międzynarodowym konkursie architektonicznym 
ContractWorld Award 2007 (Hanower, Niemcy)

2006
– Nagroda Ministra Budownictwa I stopnia „Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa” 
dla zrealizowanego projektu

2005
– Nagroda Roku SARP 2005 za najlepszy zrealizowany obiekt
– Honorowe wyróżnienie w konkursie Orły REFE 2005

2004
– Nagroda SARP Kraków – Projekt Roku 2004
– Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Krakowa w konkursie SARP Kraków „Projekt roku 2004 – Realizacja Roku 2004” 
w kategorii Projekt Roku 2004

Pawilon Polski powstał jako metaforyczna przestrzeń, podporządkowana hasłu polskiej prezentacji Dostrzeż Piękno. Mieści się ono 
w szeroko zdefi niowanej tematyce wystawy Expo 2005 Aichi: Macierz natury – sztuka życia – ekologia. Sama prezentacja skupiona 
jest wokół dwóch tematów przewodnich: sylwetki Fryderyka Chopina oraz kopalni soli w Wieliczce, w specjalnie zaaranżowanej 
scenerii imitującej podziemne groty solnej.

Pawilon Polski 
EXPO 2005

Rzut I piętra

Rzut parteru
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Pawilon Wyspiański w Krakowie
Wyspianski Pavilion in Krakow

Lokalizacja / Location: Kraków, pl. Wszystkich Świętych

Inwestor / Investor:  Fundacja Wyspiański 2000 / Gmina Miejska Kraków

Idea:  Andrzej Wajda

Architekci / Architects:  Ingarden & Ewý Architekci

Autor / Author:  Krzysztof Ingarden

Współpraca / Collaboration:  Jacek Ewý

Zespół / Design team:  Jacek Dubiel (architekt prowadzący), Grzegorz Miąsko, 
 Piotr Hojda, Sebastian Machaj, Jakub Wagner, 
 Bartosz Haduch,  Krzysztof Stępniak, Bogdan Blady, 
 Wojciech Pąprowicz

Projekt / Project:  1998–2001

Realizacja / Realisation:  2006–2007

Nagrody / Awards: 
2009
- Nagroda SARP, Izby Architektów i Prezydenta Miasta Krakowa na najlepszy budynek 
wybudowany w Krakowie w ostatnim XX-leciu

2008
– Nagroda I stopnia w konkursie o tytuł Krakowskiego Architekta Roku 2008 w kategorii budynek użyteczności publicznej

2007
– „Bryła Roku 2007” – II nagroda w plebiscycie portalu bryla.pl
– Nominacja do Nagrody Roku SARP 2007

Dwie główne funkcje budynku: informacyjna i ekspozycja witraży wymagały odrębnego typu przestrzeni wnętrza. Podczas gdy witraże 
winny być eksponowane we wnętrzu wysokim spokojnym i ciemnym, to część publiczna i informacyjna winna mieć otwarty, jasny charak-
ter, być widoczna z zewnątrz i na odwrót; plac Wszystkich Świętych i budynek Pałacu Wielkopolskich (budynek Urzędu Miasta) powinien 
być widoczny z  jej wnętrza. Projektanci znaleźli rozwiązanie połączenia tych sprzecznych wytycznych – tak że elewacja ma charakter 
transparentny i zamknięty zarazem. Ponadto jej materiał pozwala na nawiązanie dialogu z sąsiednimi budynkami, przede wszystkim ce-
glanymi gotyckimi kościołami Franciszkanów i Dominikanów. Zastosowano w elewacji specjalną formę cegły, o trapezoidalnym przekroju 
i pionowym układzie. Taki układ stworzył rodzaj zewnętrznej ruchomej kurtyny, zewnętrznych żaluzji. Stworzono nową formę kurtyny 
ceramicznej, która jest dostosowana do potrzeb funkcjonalnych i oświetleniowych wnętrza i  jest zarazem w swoim wyrazie na wskroś 
współczesna, pozostając w ścisłym związku z historią miejsca.

Pawilon Wyspiański 
w Krakowie

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut piwnicy
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Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie 
Performing Arts Center & Mediatheque in Krakow

Lokalizacja / Location:  Kraków, ul. Rajska

Inwestor / Investor Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Architekci / Architects:  Ingarden & Ewý Architekci

Autor / Author:  Krzysztof Ingarden

Współpraca / Collaboration:  Jacek Ewý

Zespół / Design team:  Piotr Urbanowicz (architekt prowadzący), 
 Bogdan Blady, Piotr Hojda, Bartosz Haduch,
 Sebastian Machaj, Anna Kula, Piotr Chuchacz (K3),
 Benedykt Bury (K3), Rafał Chowaniec (K3),
 Krzysztof Stępniak, Jakub Wagner, Marta Brańska,
 Agata Staniucha, Piotr Kita, Marcin Głuchowski, 
 Michał Konarzewski, Jakub Turbasa

Projekt / Project:  2005–2008

Realizacja / Realisation:  2010–2013

Nagrody / Awards:

2016
– Nagroda główna S.ARCH 2016 International Project Award
– Nagroda X-lecia konkursu Kraków – Mój Dom – Nagroda Honorowa przewodniczącego kapituły prof. Witolda Cęckiewicza

2015
– Nominacja do nagrody European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015
– Nagroda Platinum A’ Design Award 2014
– Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2014
– Nagroda Przyjazne przestrzenie UIA 2014

2013
– Nagroda Architizer A+ Award 2013 Popular Choice Winner zdobyta w kategorii obiekty kultury: teatry i centra sztuki performatywnej
– Nagroda Brick Award 2013 Edycja Polska przyznana w kategorii budynek użyteczności publicznej
– Nagroda Iconic Award 2013 w kategorii architektura użyteczności publicznej
– Wyróżnienie w konkursie o nagrodę im. Macieja Nowickiego „Architektura Innowacyjna” 2013
– Nagroda w konkursie Salon Architektury 2013 organizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP
– Wyróżnienie 2013 TOP 10 Architecture portalu gooood.hk
– Laureat plebiscytu Kraków – Mój Dom 2013 w kategorii budynek użyteczności publicznej
– Tytuł „Najpiękniejszy obiekt z ceramiki” przyznany przez użytkowników portalu Architektura Inspiracji

2012

– Nagroda ArchDaily Building of the Year 2012 zdobyta w kategorii budynki o funkcji kulturalnej
– Nagroda Specjalna SARP w konkursie Nagroda Roku 2012
– Nagroda I stopnia Budowa Roku 2012 przyznana w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
– Tytuł „Obiekt Roku 2012” przyznany w plebiscycie Polska Architektura XXL
– Laureat II edycji Nagrody Architektonicznej „Polityki”
– Wyróżnienie „Budowlana Firma Roku 2012” przyznane Ingarden & Ewy przez miesięcznik „Builder” w kategorii „Architekci”
– Nagroda w konkursie im. Janusza Bogdanowskiego dla najlepszej realizacji architektonicznej roku 2012 w Krakowie

Małopolski Ogród 
Sztuki w Krakowie 
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Centrum Kongresowe ICE w Krakowie 
ICE Congress Center Krakow 

Lokalizacja / Location: Kraków, Rondo Grunwaldzkie 

Inwestor / Investor:  Gmina Miejska Kraków 

Autorzy / Authors: 

Główny Architekt / Main Architect:  Ingarden & Ewý Architekci

Autor / Author:  Krzysztof Ingarden

Współpraca / Collaboration:  Jacek Ewý Zespół / 

Design team:  Piotr Urbanowicz, Bartosz Haduch, 
 Piotr Hojda, Sebastian Machaj, 
 Jakub Wagner, Tomasz Koral 
Studenci / Students:  Justyna Kossowicz, Tomasz Babicz, 
 Tomasz Trzebunia-Niebies, 
 Przemysław Redmerski 

Konsultant projektu/Consultant Arata Isozaki & Associates 

 Autorzy / Authors:  Arata Isozaki, Hiroshi Aoki 
 Zespół / Design team:  Yoko Sano, Takayuki Uchida 

Akustyka / Acoustics:  Raf Orlowski , ARUP Acoustics Cambridge, UK 

 Technologia sceny / Scene technolology:  ARUP Venue Consulting, Winchester,UK 

 Konstrukcja / Structural engineers:  Project Service , Kraków, Polska 

Projekt / Project: 2008–2011 

Realizacja / Realisation: 2010–2014 

Nagrody / Awards: 

2016 
– Nagroda Meetings Star Award 2016 w kategorii Convention Centres - tytuł najlepszego centrum kongresowego Europy 
Środkowo-Wschodniej 
– Nagroda Lider Dostępności 2016 w kategorii budynek użyteczności publicznej 
– Wyróżnienie w konkursie S.ARCH 2016 International Project Award 

2015 
– Nagroda Meetings Star Award 2015 w kategorii Convention Centres – najlepsze centrum kongresowe Europy Środkowej i Wschodniej 
– II Nagroda w konkursie Salon Architektury 2015 organizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP 
– Specjalne wyróżnienie The Plan Award 2015 w kategorii biznes 
– Laureat plebiscytu Kraków Mój Dom 2015 w kategorii architektura użyteczności publicznej 
– Tytuł Najlepszego Obiektu Kongresowego w Polsce przyznany przez kapitułę konkursu Meeting Planner Power Awards 
– Nagroda Platinum A’ Design Award 2015 
– Nagroda „5 gwiazdek” przyznana w międzynarodowym konkursie The International Property Awards w kategorii: Polska – obiekt 
wielofunkcyjny 

2009 
World Architecture Festival Barcelona (WAF) 2009 – nominacja do nagrody głównej w kategorii projekty z dziedziny kultury 

Centrum 
Kongresowe ICE 
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Galeria Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha
Europe – Far East Gallery

Lokalizacja / Location: Kraków, ul. Konopnickiej

Inwestor / Investor:  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej ‘Manggha’ 

Architekci / Architects:  Ingarden & Ewý Architekci 

Autor / Author:  Krzysztof Ingarden 

Współpraca autorska / Collaboration:  Jacek Ewý

Zespół / Design team:  Piotr Hojda, Jacek Dubiel, Sebastian Machaj, Piotr Urbanowicz, 
 Jakub Wagner, Bartosz Haduch, Sylwia Gowin, Tomasz Żełudziewicz, 
 Bogdan Blady, Enio Ferreira

Studenci / Students:  Marcin Głuchowski, Michał Konarzewski, 
 Jakub Turbasza

Projekt / Project:  2005, 2007, 2012

Realizacja / Realisation: 2014–2015

Nagrody / Awards:

2016
– Nagroda im. Stanisława Witkiewicza 2016 w kategorii obiekty użyteczności publicznej – I miejsce
– Specjalne wyróżnienie w konkursie Architizer A+ Awarts 2016 w kategorii obiekt kulturalny: galeria

2015
– Wyróżnienie w konkursie Nagroda Roku SARP 2015
Wybrane plansze z wystawy  jubileuszowej Biura Ingarden&Ewý  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 19 
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Galeria Europa – 
Daleki Wschód
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