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In 2003 wonnen we de ontwerpwedstrijd voor een nieuwe
ambassadeurswoning en kanselarij te Warschau. Omwille van

de wijzigende veiligheidsvereisten, besliste het Ministerie van
Buitenlandse Zaken het project stop te zetten en vroeg ons
in 2007 een nieuw gebouw te ontwerpen in een nieuwe,
meer veilige locatie in de stad.

Het eerste project bevond zich nabij het Lazienskowski Park
in een district met ommuurde villa’s. Ertegenover staat een
klassiek paleis in een grote parktuin. Ernaast bevindt zich de
Zweedse ambassade in een 19e eeuwse villa, met een
zijgevel die de oostelijke grens van het ambassadeterrein
afbakent. Elk van de twee nieuwe gebouwen voor de
ambassade is gebaseerd op een model van passende ideeen
en een hoge graad van conventionele betekenis. De
residentie is een abstract neo-classicistisch woning die
elegantie en huiselijkheid combineert, waar formele
evenementen en het dagelijks leven van de ambassadeur en
de familie kunnen samengaan. De kanselarij, als werkplek en
publiek gezicht van de ambassade, is een geraffineerd
kantoorgebouw in de traditie van de Uffizi te Firenze en het
Seagram gebouw te New York, bekleed in omvangrijk
veiligheidsglas.

Samen met de Zweedse ambassade, vormen de gebouwen 3
zijden tot het voorplein, de ingang tot de ambassade.
Eenvoudige bestrating en enkele volwassen bomen, het
karakter van het binnenplein zou door activiteiten worden
bepaald. Auto’s arriveren om personen

af te zetten. Bezoekers verdwijnen door de facade van de
kanselarij langs een helling onder een grasbank, specifiek
georchestreerd met gemaskerd en theatraal effect. Verticale
ramen geven discreet een glimp van het leven in de
residentie, terwijl een lang enkelvoudig raam de publieke
evenementen in de kanselarij omlijst.
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GROUNDFLOORPLAN

GATEHOUSE
1SiteEntrance

EMBASSY
2Forecourt
3Mainentrance
4Publicreception
5Meet&greetroom
6Restaurant
7Kitchen
8Court
9Consular&Visaentrance
10Reception
11Offices
12Carparkentrance

RESIDENCE
13Entrancelobby
14Entrancehall
15Privatesittingroom
16Privatediningroom
17Privatekitchen
18Privategarden
19Staffentrancecourt
20Maingarden
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FIRSTFLOORPLAN

EMBASSY
1Anteroom
2Publicfunctionroom
3Publiclibrary
4Publicmeetingrooms
5Servery
6Offices

RESIDENCE
7Drawingroom
8Diningroom
9Balcony
10Study
11Servery
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Embassy South facade & section through
Residence

1 Entrance hall
2 Drawing room
3 Main study
4 Bedrooms
5 Staff entrance court
6 Kitchen
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Residence West facade & section through
Embassy

1 Main entrance hall
2 Exhibition space
3 Plant
4 Parking
5 Stores
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