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Vinnarskallar

“Szczepan gillar utmaningar. Han 
var elitseglare hela sin uppväxt. 
Han är lite beroende av att vinna. 
Det är vi nog båda två.”
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Vinnarskallar
Det unga arkitektkontoret WXCA satsar på stora 
tävlingar. Det har gett utdelning. För de polska 
elitseglarna Szczepan Wronski och Marta 
Sekulska är det självklart att vilja vara bäst. 

Text Rebecka Gordan
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örra året jobbade halva ert team på drygt tjugo 
arkitekter med tävlingar. Varför satsar ni så 
fokuserat på det?

Szczepan Wronski: För unga arkitekter är täv-
lingar det bästa sättet att komma in på mark-
naden. När vi startade riktade vi in oss på stora 
tävlingar, stora beställare. 

Så risktagande var inget ni väjde för?
SW: Nej. Vi hade nästan inga kostnader, men 

vi hade vår tid och vi var passionerade. I täv-
lingarna såg vi möjligheterna.  

Marta Sekulska: Vi har tagit stora risker. 
Men vi såg också att ju större projektet var 
och ju f ler krav man ställde desto högre po-
äng fick vi. 

År 2009, två år efter WXCA grundades, 
vann ni tävlingen om Polens nya armému-
seum. Vad betydde det för er?
MS: Armémuseet gav oss möjlighet att växa. 

Vi har haft fjorton arkitekter som jobbat bara 
med det. Räknar man alla vi samarbetat med är 
det kring hundra personer. Allt från experter på 
historiska miljöer till specialister på skjutbanor.

SW: Vi fascineras av saker som kräver mer av 
oss, som kräver kreativitet.  Vi var alla under 

trettio och för oss var det viktigt att tävla med 
de bästa kontoren i Polen.

Varifrån fick ni modet att gå in i en så presti-
gefull tävling?
MS: Szczepan gillar utmaningar. Han var elit-

seglare hela sin uppväxt. Han är lite beroende 
av att vinna. Det är vi nog båda två.

SW: Vi har vunnit regattan för arkitekter två 
gånger, jag och Marta. Och förra året kom vi på 
andra plats i polska katamaran-mästerskapet.

Så ni tävlar även på fritiden?
MS: Ja, vi seglar tillsammans, vindsurfar och 

åker skidor. Jag har tävlat i slalom, men jag var 
inte så bra som Szczepan var på segling.

Ni leder kontorets arbete och är ett par 
privat. Hur fungerar det?
MS: Vi har varit tvungna att lära oss att skilja 

på privatliv och arbetsliv. Du kan inte vara på 
jobbet dygnet runt, det är för uttröttande.  Så-
klart pratar vi jobb hemma ibland, men vi för-
söker undvika det. 

På WXCA ska alla medarbetares röster få 
samma tyngd. Vilka är tankarna bakom det?
MS: Våra idéer utvecklas genom samtal, ge-

nom att vi har olika synsätt. F
” För unga 

arkitekter 
är tävlingar 
det bästa 
sättet att 
komma in 
på mark-
naden.”

Polens nya armémuseum i Warszawa 
beräknas slå upp portarna under 2018. Med 
ett förslag som byggde på en nytolkning av 
militärförläggningens struktur och barack-
ens historiska formspråk vann WXCA den 
internationella tävlingen år 2009.
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SW: Jag brukar säga att vår struktur är linjär. 
Det spelar ingen roll vilken funktion du har i 
teamet, om du är teamledare eller inte, vad som 
är viktigt är om du har en bra idé. 

En slags demokratisk process alltså?
SW: En bra idé är en som flest i teamet för-

står och tilltalas av. Kan vi inte komma över-
ens röstar vi. 

MS: Teamet består av personer med olika 
styrkor och kunskaper. Någon kanske tänker 
bättre när den gör något fysiskt. Så vi låter alla 
illustrera sin idé som de vill. Ofta blir det mo-
deller. Det fungerar lite som en provsmakning. 

Vad mer ligger bakom ert vinnande kon-
cept?
SW: För oss är det viktigaste att lyssna och 

ställa bra frågor. Vi lägger väldigt mycket tid 
på att analysera, göra research och diskutera. 
Varje projekt är unikt, vi utvecklar det efter dess 
specifika förutsättningar. 

MS: Kanske blir estetiken lik i slutändan, men 
våra startpunkter är alltid olika. Det handlar 
inte bara om form eller funktion utan hur de 
fungerar ihop, och det tillsammans med mate-
rial, rumslighet och platsens identitet.

1.  Flygplatsterminal, Lublin-Świdnik, 
Polen. Augusti 2008, 2:a pris.

2.  The Museum of Polish Army, Wars-
zawa, Polen. September 2009, 1:a pris.

3.  Koncept för Nowy Targ Square, 
Wroclaw, Polen. April 2010, 2:a pris.

4.  Sportanläggning vid sjön Krzywe, 
Polen. Mars 2011, 3:e pris.

5.  European Center of Geological 
Education, Chęciny, Polen. Juni 2012, 
2:a pris (fick uppdraget).

6.  Arsenal Art Gallery, ombyggnad  
av kraftstation, Białystok, Polen.  
Juni 2012, 1:a pris.

7.  Masterplan för Narutowicza Square, 
Warszawa, Polen. Oktober 2013, He-
dersomnämnande.

8.  XXI Century Garden in Łazienki 
Royal Park, Warszawa, Polen. Novem-
ber 2013, 2:a pris.

9.  Baltic Sea Art Parc, Pärnu, Estland. 
December 2013, 1:a pris.

WXCA:s tävlingsvinster
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Den internationella tävlingen om Baltic 
Sea Art Parc vann WXCA i december 2013. 
Uppgiften var en rumslig lösning vid Pärnus 
flod med en park och en pir samt ett förslag till 
utställningshall och nio flytande paviljonger, 
en för varje land kring Östersjön.

År 2012 tilldelades WXCA andra pris i täv-
lingen om European Center of Geological 
Education, men blev sen utvalt att genomföra 
projektet. Materiaval och former relaterar 
direkt till det omgivande landskapet och gruv-
industrins historia i Chęciny.
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Var hämtar ni er inspiration?
SW: Behovet är inspirationen. Att verkligen 

lyssna och förstå vad beställaren vill ha. 
Ni har sagt att ni inte vill skapa ikoner. 
SW: Om någon tycker att vår arkitektur är 

ikonisk om tio år skulle det vara en ära. Men 
vi börjar inte designa ett projekt med en tanke 
på att designa en ikon. Det 
är fel startpunkt.

Hur är klimatet för täv-
lingar i Polen? 
MS: Som arkitekt i Polen 

tjänar man mindre än i Sve-
rige. Så många ser möjlig-
heterna utanför landets 
gränser. Vi har blivit ett 
känt kontor genom att sy-
nas i många tävlingar. Beställarna vet att vi är 
kreativa och att vi specialiserar oss på de riktigt 
stora investeringarna.

SW: De flesta tävlingar i Polen är allmänna. 
Några är privata men majoriteten är offentliga. 
Många, många team deltar i de här tävlingarna, 
det är ofta runt ett hundratal bidrag per tävling.

MS: Vi föredrar när Polens arkitektförening 

står bakom en tävling. Programmet blir mer 
krävande, men får också högre kvalitet. 

Ni vann nyligen den internationella tävling-
en om Baltic Sea Art Parc i Pärnu, Estland. 
Hur kändes det när ni insåg att ni vunnit?
MS: Härligt. En känsla som du vill uppleva 

flera gånger i ditt liv. Vi fick bekräftelse på att 
vårt arbete är bra och att 
det var rätt att våga tävla 
mot andra europeiska sto-
ra kontor.

SW: När jag vinner något 
börjar jag direkt tänka på 
vilka projekt vi kan göra i 
framtiden.
Så vad händer härnäst?

MS: Vi kommer satsa på 
de mest utmanande tävlingarna. På utländska 
tävlingar med prekvalificeringsprocesser där 
de tävlande får betalt för sitt konceptarbete i 
ett andra steg. Vi tror att vi kommer att kla-
ra prekvalificeringarna med de meriter vi har 
idag. 

SW: Och det innebär att vi kommer att stärka 
vårt team, mer och mer. 

Mitt i björkskogen står sedan 2012 ett mu-
seum och en minnesplats ritat av WXCA som 
ett tyst vittne om de massmord som ägde 
rum här i Palmiry under andra värlskriget. 

Museets utställningshall har en stålvägg som 
är genomborrad av 2 252 hål, de symboliserar 
antalet offer som ligger begravda strax intill.

” När jag vinner 
något börjar jag 
direkt tänka på 
vilka projekt vi kan 
göra i framtiden.
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