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Streszczenie. Ambasady ze względu na swoje funkcje mają stawiane przed 
sobą szczególne wymagania dotyczące ich architektury. Wyzwanie dla 
projektanta stanowi nie tylko różnorodność funkcji w ambasadzie, lecz także 
zajmowane przez nią miejsce. Obserwując dotychczasowe realizacje budynków 
ambasad, można zauważyć próby przetransformowania na bryłę obiektu 
elementów charakterystycznych dla danego kraju wysyłającego w celu 
identyfikacji wizualnej obiektu z państwem, które on reprezentuje.

Słowa kluczowe: architektura, ambasada, identyfikacja wizualna obiektu, 
tożsamość narodowa.

NATIONAL IDENTITY EXPRESSED IN THE FORM OF THE VISUAL 
OBJECT ON THE BASISI OF THE EMBASSY OF INDIA IN BERLIN

Summary. Embassy because of their functions are placed in front o f specific 
requirements for their architecture. The challenge for the designer is not only 
a variety of functions in the embassy but also the space occupied by it. In the 
architecture of embassies appears a trend, which is an attempt to transforming 
characteristic elements of national identity into a visual object of the State which 
he represents.
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1. Wprowadzenie

Od upadku muru berlińskiego w 1991 roku i powtórnej aktywności jako stolicy Berlin 
pełni funkcję miasta-symbolu dla ponownie zjednoczonej Europy. Na przełomie XX 
i XXI wieku miasto ogarnęła szczególna dynamika rozwojowa, w wyniku czego stało się ono 
miejscem powstania nowoczesnej architektury. Stolica wzbogaciła się o nowe ambicjonalne 
budynki, a historyczne obiekty zostały poddane renowacji. Berlin charakteryzuje nieustanny 
rozwój inwestycyjny. Ze względu na duże znaczenie w Europie i jego szczególną historię 
w mieście wykształciły się nowe wymogi dotyczące kształtowania przestrzeni urbanistycznej.
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Nowa jakość kreowania tkanki miejskiej dotyczy zarówno przedsiębiorców, przedstawicieli 
indywidualnych, jak i przedstawicielstwa rządowe. Przykładami nowych reprezentacji 
architektonicznych mogą być takie obiekty, jak: Sony-Centrum i Deutsche Bahn Tower przy 
Potsdamer Platz, nowa siedziba Bundeskanclerza czy chociażby zabytkowy budynek 
Reichstagu z nową szklaną kopułą zaprojektowaną przez Normana Fostera (Schneider, 2002). 
Chęć reprezentacyjnej autokreacji ogarnęła również zagraniczne przedstawicielstwa 
dyplomatyczne. Większość dotychczasowych siedzib państw wysyłających nie spełniała już 
aktualnie panujących wymogów bezpieczeństwa bądź ich właściciele nie chcieli się z nimi 
dłużej identyfikować. W rezultacie poszczególne fragmenty przestrzeni miejskiej stolicy 
Niemiec, w których znajdują się placówki dyplomatyczne, otrzymały swój nowy 
i niepowtarzalny charakter.

2. Budynki ambasad w Berlinie

W następstwie przeniesienia rządu i parlamentu do Berlina większość zagranicznych 
przedstawicielstw zdecydowała się na relokację swoich placówek. Istnieje wiele przykładów 
zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które wykorzystały przeprowadzkę 
z Bonn do Berlina w celu ponownej autoprezentacji. Dzięki ambasadom obraz miasta 
pomiędzy Berlin Mitte, Tiergarten i Grunewald otrzymał wyróżniające akcenty 
architektoniczne, za pomocą których reprezentują się różnorodne kraje. Przy tym należy 
zaznaczyć, że pomimo dużej liczby budynków ambasad w rejonie ścisłego centrum cykl dnia 
powszedniego został utrzymany. Na potrzeby artykułu jako przykład reprezentacji państwa 
przez architekturę zostanie przytoczony budynek ambasady Republiki Indii w Berlinie.

Obiekty dyplomatyczne w Berlinie są ilustracją epoki wymiany pomiędzy sposobem 
budowania, dyplomacji i rozwojem historycznym. Łącznie w Berlinie znajduje się około 146 
ambasad, a kraje, takie jak: Sri Lanka, Arabia Saudyjska, Wyspy Zielonego Przylądka, 
Indonezja, planują wznieść nowe siedziby (Fleischmann, 2008).

Jednym z centralnych miejsc zajmowanych przez budynki ambasad są Unter den Linden 
wraz z Parisier Platz i Bramą Brandenburską. Obszary te są jednocześnie ukształtowane 
przez historyczne i polityczne wydarzenia. Oprócz tego zajmują one ważne miejsce 
w dyskusji na temat odbudowy miasta, dlatego często oprócz samej różnorodności funkcji, 
formy i organizacji budynku dyplomatycznego duże wyzwanie dla projektanta stanowi 
również zajmowane przez niego miejsce w stolicy danego państwa.

3. Kreowanie wizerunku państwa przez budynek ambasady. 
Identyfikacja wizualna obiektu z państwem

Model nowoczesnej ambasady jest przede wszystkim ośrodkiem informacji w ramach 
gospodarki, kultury oraz opieki konsularnej. Z budynkiem dyplomatycznym będącym 
przedstawicielstwem państwa wysyłającego nieodłącznie jest związane pytanie
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0 identyfikację wizualną. Zabudowa w stolicy państwa jest bardzo różnorodna, interesująca
1 przede wszystkim intensywna, datego bardzo ważnym aspektem przy rozpatrywaniu 
przeniesienia tożsamości narodowej na architekturę obiektu jest trafność wizualnych 
i identyfikujących założeń oraz ich możliwie zwięzłe i charakterystyczne przedstawienie 
(Schneider, 2002).

Publikacje dotyczące budynków ambasad są głównie zagraniczne. Na rynku europejskim 
największą aktywność w budowaniu nowych siedzib ambasad możemy zaobserwować 
w Berlinie. Jak już wspomniano na wstępie, dzieje się tak w wyniku jego ponownej aktywacji 
jako stolicy. Na przełomie ostatnich dwudziestu lat możemy dostrzec intensywne 
zainteresowanie obiektami ambasad. Głównie dzięki trafnym rozwiązaniom architektoniczno- 
urbanistycznym, które w pełni oddają założenia przetransformowania elementów 
charakterystycznych dla państwa wysyłającego na bryłę obiektu w celu identyfikacji 
wizualnej obiektu z państwem, które reprezentuje. Zainteresowanie architektoniczny
mi reprezentacjami państw dotyczy zarówno petentów, dyplomatów, turystów, jak i co
dziennych użytkowników przestrzeni miejskiej. Zaciekawienie ostatniej grupy odbiorców jest 
szczególnie zauważalne podczas corocznego Festiwalu Narodów w Berlinie (ang. Ali 
Nations Festival), który w tym roku odbył się po raz trzynasty. Podczas jednodniowego 
wydarzenia można bezpłatnie zwiedzać poszczególne instytuty kultury, ambasady i konsulaty 
znajdujące się w stolicy Niemiec. Zazwyczaj drzwi otwarte są u 30 z 146 ambasad. 
Przedstawicielstwa zagraniczne pozwalają zajrzeć za kulisy swojej działalności i jednocześnie 

w ten sposób reklamują swój kraj.
W Berlinie jest również organizowana niezliczona liczba wycieczek miejskich, podczas 

których można podążyć szlakiem ambasad berlińskich. Mają one swoje charakterystyczne 
nazwy, takie jak: „Wizytówki krajowe” (niem. Visitenkarten der Laender), „Berlin 
międzynarodowy” (niem. Die Berlin Internationale) czy „Nieoficjalna międzynarodowa 
wystawa budownictwa” (niem. Inoffizielle intemaltionale Bauasstellung). Zainteresowanie 
architekturą budynków dyplomatycznych jest również widoczne w aktualizacjach i nowo 
opracowywanych publikacjach dotyczących informacji turystycznej, w których obiekty 
ambasad zajmują znaczące miejsce. Koncentracja nad budynkami ambasad z gospodarczego 
punktu widzenia z dnia na dzień jest coraz niniejsza (Fleischmann, 2008). W architekturze 
i historii sztuki ambasady są traktowane i rozpatrywane głównie jako obiekty reprezentacyjne. 
Publicyści skupiają się głównie na jednostkowym rozpatrywaniu budynków na podstawie 
indywidualnych opisów projektu architektonicznego i opracowaniach dotyczących historii 
obiektu. Opracowanych zostało już kilka przewodników i książek opisujących budynki 
ambasad w Berlinie. Jednym z pierwszych wydań była publikacja Englerta i Tietza z 2003 
roku. Autorzy opisali w niej niemal wszystkie ambasady znajdujące się w Berlinie. Jest to 
pierwsza pozycja, która przedstawia systematyczne opisy i ilustracje istniejących budynków 

ambasad w Berlinie.
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Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 roku do jednych z podstawowych zadań misji 
dyplomatycznych należą reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, 
popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych 
między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz popieranie wszelkimi innymi 
sposobami przyjaznych stosunków między tymi państwami (konwencja wiedeńska, 1961).

Dr Katharina Fleischmann -  niemiecki pracownik naukowy, z wykształcenia geograf -  

rozpatruje budynki ambasad z poziomu geografii kultur. Budynek ambasady rozumie ona 
jako kulturowo-teoretyczną ścianę umiejscowioną pomiędzy innymi w przestrzeni miejskiej. 
Zaznacza ona, iż budynki ambasad należy rozpatrywać jako wyidealizowane kreacje 
reprezentacji państwa, względnie jako obraz przedstawiony środkami architektonicznymi 
i „przetłumaczony” jako materialny środek wyrazu w przestrzeni stolicy państwa, 
kompozycję, która może być przyjęta, odczytana i zinterpretowana przez przechodniów 
(Fleischmann, 2008). Sposób dwustronnego podejścia do projektowania jest niejako troską 
o budynek ambasady. Z jednej strony mamy wizję i produkcję kreacji kraju, którą 
reprezentuje państwo w postaci rządu (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier, 
prezydent etc.), czyli jakie aspekty powinny zostać uwidocznione i zaprezentowane, a co za 
tym idzie sformułowane reprezentacje państwa i strategii przyjętych celów wdrążone w 
architekturę, a z drugiej strony postawę architekta, który te wszystkie cele powinien przełożyć 
na architekturę, materiał, otoczenie, tak aby obiekt rzeczywiście był odbierany w sposób 
wcześniej założony. Projektant musi uwzględnić miejsce, przechodniów, przepływ ludności 
w okolicy, perspektywę oglądania i odbierania budynku oraz na koniec porównać, czy 
produkcja budynku jest równoważna z recepcją wizerunku kraju. Obiekt wysyła komunikat, 
a wiadomość zostaje przekazana do użytkowników przestrzeni miejskiej.

4, Ambasada Indii w Berlinie -  reprezentacja państwa przez architekturę

Budynek ambasady Indii został zrealizowany w 2001 roku na podstawie konkursu 
zamkniętego, do którego zaproszono osiem pracowni architektonicznych. Zgodnie 
z głównymi założeniami konkursowymi budynek powinien być funkcjonalny i obrazować 
odwiedzającym i użytkownikom obraz zintegrowanej, dynamicznej i nowoczesnej estetyki 
indyjskiej kultury starożytnej oraz bogactwo kulturowe Indii. Konkurs wygrali niemieccy 
projektanci Hildę Leon i Konrad Wohlhage z berlińskiej pracowni projektowej Leon, 
Wohlhage i Wernik. Budynek ambasady znajduje się w południowej części Parku Tiergarten, 
w sąsiedztwie innych wolno stojących budynków dyplomatycznych. Działka budowlana 
została prawie całkowicie zabudowana. Ambasada ma formę jednej rozczłonkowanej bryły 
o wysokości pięciu kondygnacji. Rozpatrując elewacje boczne, można zaobserwować 
wyraźny podział bryły na trzy funkcjonalnie odrębne części, w których odpowiednio znajduje 
się: konsulat, ambasada i rezydencja. Pomiędzy poszczególnymi fragmentami znajduje się 
wewnętrzny ogród (Dobrzyńska, 2013).
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Rys. 1. Ambasada Indii w Berlinie. Elewacje boczna i frontowa 
Fig. 1. Embassy o f India, Berlin. Site and front elevation 
Źródło: Archiwum własne autorki.

Z zewnątrz obiekt wydaje się monolityczny, w środku zaś jest on rozczłonkowany, 
poprzedzielany tarasami, dziedzińcami, ogrodem, wodą i zewnętrznymi schodami. 
Forma obiektu jest korespondencją pomiędzy masą a pustką. Przełożenie tej zasady jest 

widoczne w połączeniu budynku i ogrodu, przede wszystkim w strefie wejściowej do 
ambasady.

Aby wejść do budynku, musimy pokonać cylindryczne atrium wejściowe, które znajduje 
swoją odpowiedź w głębi obiektu w postaci cylindrycznej wieży, w której znajduje się biuro 
ambasadora. Fasada obiektu jest pokryta czerwonym indyjskim piaskowcem. Na ostatniej 
kondygnacji zlokalizowano taras. Przez cały obiekt towarzyszy nam woda, począwszy od 
holu, aż do dziedzińca wewnętrznego -  jako alegoria ważności rzeki Ganges dla Hindusów. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych architekci kilkakrotnie udali się w celu poszukiwania 
natchnienia w podróż do Indii, aby móc w pełni przełożyć założenia konkursowe na budynek 
ambasady. Jako główną inspirację wybrali obszar Radżasthan, gdyż jest to jeden z najbardziej 
znanych wśród turystów obszarów Indii na świecie. Zainspirowani wszechobecnym 
czerwonym piaskowcem i niebieskim wapieniem postanowili użyć tego materiału jako fasady 
obiektu. Zdecydowali się na nieoszlifowany materiał, który mocniej akcentuje promienie 
słoneczne promień świetlny odpowiednio załamuje się, zanika i powraca. Pokrycie fasady 
budynku materiałem rodzimym zostało wykorzystane jako alegoria pamięci miejsca.
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Rys. 2. Ambasada Indii w Berlinie. Widoki na wewnętrzne dziedzińce 
Fig. 2. Embassy o f India, Berlin. Views o f courtyards 
Źródło: http://www.flickr.com/photos/snooker68/2643726952,

http://www.flickr.com/photos/snooker68/2643728324, dostęp: 01.05.2012r.

Jako inspiracją do odpowiedniego układu przestrzennego budynku posłużono się 
obserwatorium astronomicznym Yantra Mantra w Jaipurze powstałym w 1734 roku 
i zaprojektowanym przez Jaj Singha II. Obiekt ten jest pozbawiony dekoracji, funkcjonuje 
stricte jako obiekt techniczny. Wszystko zostało w nim skonstruowane w taki sposób, aby 
móc wygodnie oglądać gwiazdy. Autorzy ambasady w Berlinie przenieśli założenia z Yantra 
Mantra na ich budynek, dzięki czemu z wnętrza obiektu z różnych perspektyw można 
podziwiać niebo. Projektanci interpretują swój koncept budynku jako „cytat” tradycyjnej 
indyjskiej architektury. Przeprowadzone przez dr Fleischmann badania ankietowe po 
realizacji obiektu miały na celu sprawdzenie, czy projekcja obrazu, który miał być przekazany 
za pomocą budynku ambasady, jest zgodna z recepcją odbiorców. Z badań wynika, że 
społeczeństwo niemieckie Indie kojarzy głównie z podziałem kastowym społeczeństwa, 
konfliktami politycznymi i demokratyczno-gospodarczymi, głównie z ciągłą walką 
o kaszmir. Przychodzi im na myśl również krajobraz indyjski w ogólnym znaczeniu tego 
słowa, z uwzględnieniem narodowej kuchni, obyczajów, świętych krów etc. Na pytanie, czy 
budynek Ambasady Indii w Berlinie kojarzy im się z państwem wysyłającym, 2/3 ankieto
wych odpowiedziało twierdząco. Zatem obiekt jest identyfikowany i utożsamiany z Indiami. 
Międzykulturowe przetransformowanie tożsamości narodowej za pośrednictwem wyrazu 
architektonicznego, jakim jest budynek ambasady, w tym przypadku jest czytelne 
(Flieschmann, 2008).

http://www.flickr.com/photos/snooker68/2643726952
http://www.flickr.com/photos/snooker68/2643728324
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5. Podsumowanie

Ambasady służą obecnie głównie jako ośrodki wymiany informacji kulturalno- 
gospodarczej, ich głównym celem jest stworzenie spójnego założenia umożliwiającego 
łączenie funkcji reprezentacyjno-edukacyjno-publicznych z zachowaniem odpowiednich 
wymogów bezpieczeństwa przewidzianych dla przedstawicielstw administracyjnych na 
terenie państwa przyjmującego. Przez lata ich układ funkcjonalno-przestrzenny uległ 
modyfikacji ze względu na zachodzące na świecie i w społeczeństwie zmiany. Można 
zauważyć, że dzisiaj funkcja gospodarczo-administracyjna ambasad raczej zanika na rzecz 

takiej funkcji, jak public relations.
Temat rozważań, czy można budować „narodowo”, wciąż pozostaje otwarty. W aspekcie 

identyfikacji wizualnej obiektu z państwem wysyłającym takie strategie, jak: budowa nowego 
obiektu, rozbudowa lub zakup istniejącego budynku i podanie go modernizacji, oferują duży 
potencjał dla nowo projektowanej siedziby ambasady. Znacznie trudniej jest uwzględnić 
projekcję obrazu przy najmowaniu powierzchni biurowych. Takie przestrzenie nie 
pozostawiają projektantom dużego pola manewru.
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