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Rozdział 1

WPROWADZENIE
1.1. Definicje, stan badań, uzasadnienie wyboru tematu
Elewacje to zewnętrzne ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na nich
elementami. Należy dodać, że w architekturze współczesnej elewacje wraz z dachem są
często synonimem powłoki zewnętrznej budynku i jako takie stanowią jedną z warstw o
przewidywanym czasie trwania wynoszącym około 20 lat1.
Elewacje są integralną częścią bryły architektonicznej. To właśnie proporcje,
horyzontalny lub wertykalny układ bryły, sposób jej zwieńczenia, a także uskoki, ryzality,
podcięcia budują ich ogólną sylwetę.
Należy mieć świadomość, że elewacje stanowią jeden z najważniejszych elementów
budynku. Podlegają one ocenie przez najszerszy krąg odbiorców - użytkowników samego
obiektu, ale także przypadkowych przechodniów, turystów. Z ich atrakcyjną prezentacją
spotykamy się na łamach czasopism architektonicznych, w albumach, w podręcznikach, czy
też w przewodnikach turystycznych i na kartkach pocztowych. Niektóre z fasad stają się
wizytówką i charakterystycznym znakiem rozpoznawczym miasta (fot. 1.1-1.5).
Bryła i elewacje podejmują dialog albo kłócą się z otaczającą zabudową lub
krajobrazem. Bywa, że dyskusja nad wpasowaniem obiektu w istniejącą zabudowę wykracza
poza kręgi architektów i wywołuje żywe zainteresowanie oraz szerszy odzew społeczeństwa.
W historii architektury do projektu elewacji przywiązywano bardzo dużą uwagę. Jednak
nie wszystkie ściany zewnętrzne komponowano z równą pieczołowitością Najważniejszą rolę
pełniła elewacja frontowa, której

podporządkowywano układ funkcjonalny wnętrza.

Uzyskiwała ona bogatą dekorację zgodną z panującym aktualnie stylem.
Tak było do czasu modernizmu, który odrzucił wszelkie zdobienia, wprowadził rów
ność wszystkich elewacji oraz zasadę formy podążającej za funkcją. To właśnie hasło odbija
się niekorzystnym echem w procesie projektowym, gdzie spotkać można rozwiązania budyn
ków z tzw. „wynikowymi” elewacjami, w których kompozycja jest w mniejszym lub wię
kszym stopniu dziełem przypadku. Współczesna architektura często korzysta z uniwersalnej

1 Pojęcie warstw budynku wprowadził F. Duffy, który wyróżnił 4 warstwy: skorupę, instalacje, scenerię, czyli
podziały wewnętrzne oraz wyposażenie. Problematykę rozwinął S. Brand, wyróżniając 6 warstw budynku (z jęz.
ang. tzw. „6 s”), o różnym czasie trwania, a mianowicie: działkę (site), konstrukcję ( structure), powłokę (skin),
instalacje (services), podziały wnętrza (space plan), wyposażenie (staff) (podano za Niezabitowska E.2004 [73]).
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Ikony miast

Fot. 1.3. Londyn. Tower Bridge (fot. B. Komar)

Fot. 1.1. Paryż. W ieża Eiffla (fot. B. Komar)

Fot. 1.4. Rzym. Koloseum, (fot. B. Komar)

Fot. 1.2. Barcelona. Kościół Sagrada Familia.
(fot. B. Komar)

Fot. 1.5. Warszawa. Pałac Kultury - kontrowersyjna „ikona”
przytłoczona sąsiednimi wieżowcami (fot. A. Tymkiewicz)
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formy przeszklonego pudełka, jako odpowiedzi na różne typy funkcjonalne, niezależnie od
lokalizacji. Niektóre pracownie architektoniczne preferują przemysłowy sposób projektowa
nia bryły i elewacji, które to mają wynikać z potrzeb funkcji, bez wdawania się w rozważania
estetyczne. Takie podejście do projektowania elewacji przekreśla możliwość stworzenia
kompozycji nacechowanej znaczeniami oraz wypełniającej funkcje przynależne elewacji.
Stąd też celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych funkcji, jakie powinna
pełnić elewacja, oraz elementów budujących jej formę. Aby lepiej zrozumieć problem, na
wstępie zaprezentowano opis teorii związanych z zagadnieniami percepcji formy architekto
nicznej. To, jak i co postrzegamy, warunkuje czytelność architektury, jej rozpoznawalność,
wpływa również na nasze reakcje behawioralne. Ilość i jakość przyswojonych wizualnie
informacji przyczynia się w zasadniczy sposób do „zrozumienia” nie tylko pojedynczej
elewacji obiektu architektonicznego, ale również kontekstu otoczenia czy dalej, obrazu całego
miasta.
Problematyka elewacji występuje w wielu publikacjach krajowych i zagranicznych, jako
element składowy, towarzyszący omawianiu innych, szerszych zagadnień. Informacji o
•

*

2

powłoce zewnętrznej budynku można szukać między innymi w opracowaniach z zakresu :
• historii rozwoju architektury, gdzie można znaleźć charakterystykę (lub nawet
wartościującą krytykę) stylów, nurtów i kierunków, które wpływały na funkcję i formę
elewacji (Broniewski T., 1964 [16], Koch W. 1996 [40], Pevsner N., 1976 [83], Banham
R., 1979 [5], Jenks Ch., 1987, 1989 [37,36], Latour S., Szymski A., 1985 [53]),
• teorii formy, dotyczących wpływu ukształtowania budynków i zasad uporządkowania
elementów składowych elewacji na odbiór architektury (Arnheim R .[l], 1977, Ballenstedt
J. 2000 [4], Ching F.D.K., 1979 [19], Żórawski J„ 1973 [117]),
• morfologii, jako dziedziny zajmującej się badaniem samego kształtu przestrzennego,
którego właściwości opisywane są w sposób precyzyjny, jednoznaczny, uniwersalny i
usystematyzowany, z pominięciem wartościowania charakterystycznego dla całej sfery
emocjonalnej związanej z procesem percepcji (Niezabitowski A. 1979 [74], Tymkiew iczJ. 1999 [101],
• semiologii, rozpatrujących elewacje jako system znaków będących nośnikami znaczeń i
symboli (Eco U., 1996 [25], Krampen M., 1979 [46], Krenz J., 1997 [46], NorbergSchulz Ch., 1999 [78], Rapoport A., 1990 [86], Rasmussen S. E., 1999 [87]),
• teorii estetyki, wskazujących elementy budujące funkcję estetyczną (także w ujęciu
filozoficznym (Niezabitowski A. 2003 [75], Ingarden R., 1966 [35],. Scruton R, 1980 [90],
Ossowski S., 1966 [80], Tatarkiewicz W., 1975 [96], Gołaszewska M., 2001 [28]),
• teorii percepcji przedstawiających zasady rządzące postrzeganiem (Strzemiński W. 1958
[93], Wejchert K. 1984 [109], Wojciechowski K. 1986 [111], Komar B. 1999 [43]),

2 Niektóre z cytowanych pozycji literaturowych trudno jednoznacznie sklasyfikować, ponieważ prezentują wiele
wątków. O sposobie uporządkowania zadecydował zatem ten aspekt problematyki, który okazał się najistotniej
szy w opracowaniu niniejszej publikacji.
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• zagadnień behawioralnych - związanych z odbiorem socjo-psychologicznym rozwiązań
architektonicznych oraz ich związkiem z generowaniem pewnych odczuć i zachowań
(Bańka A., 1985 [7], Gyurkovich J., 1999 [30], PrakN . L., 1977 [85]),
• kontekstu urbanistycznego - w tym kształtowania wizerunku miasta i roli elewacji w
odnajdywaniu drogi (Lynch K., 1960 [61], Passini R., 1992 [82]),
• idei architektonicznej - prezentacji autorskich koncepcji oraz sposobu ich realizacji
(Loegler R., 2001 [60], Kuryłowicz S., 2000 [52]),
• zrównoważonego rozwoju, w tym zagadnień energooszczędności i akustyki oraz ekologii
(Celadyn W., 2003 [18], Lisik A. 1995 [59], Mikos - Rytel W., 2004 [66], Niezabitowski
A., 2003 [75]).
Informacje na temat elewacji uzupełniają także publikacje z dziedziny budownictwa, fizyki
budowli, wentylacji i klimatyzacji (Mierzwiński S., 2002 [65], Heiselberg P., 2004 [33],
Warburton P., 2004 [106]), traktujące ściany zewnętrzne jako ważny element stanowiący
ochronę cieplną i akustyczną, współtworzący warunki mikroklimatyczne wnętrz. Od czasu,
gdy uświadomiono sobie rolę zewnętrznej powłoki budynku w oszczędzaniu, a nawet
pozyskiwaniu energii, zainteresowanie tą problematyką stale wzrasta i staje się tematem
bardzo modnym w kręgach specjalistów z zakresu inżynierii i ekonomii, jednak obserwuje się
brak współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin (w
tym architektów), które zaowocowałyby odpowiednimi, interdyscyplinarnymi publikacjami.
Warto wspomnieć, że istotnych wiadomości na temat fasad dostarczają materiały firm
produkujących różne systemy elewacyjne, omawiające parametry techniczne i szczegóły
technologiczne określonych produktów. Wiedzę uzupełniają także przepisy normatywne,
podręczniki projektowania architektonicznego, a także słowniki i encyklopedie oraz Internet.
Z powyższego zestawienia wynika fakt, że problematyka elewacji jest bardzo rozległa, a
wiadomości na ten temat można czerpać z wielu opracowań (takich jak podręczniki, skrypty,
prace doktorskie i habilitacyjne) poruszających różnorakie zagadnienia związane ze
środowiskiem architektoniczno - urbanistycznym. Bardzo cennej wiedzy dostarczają materia
ły konferencji naukowych, szczególnie z zakresu teorii architektury (m.in. cykliczna Między
narodowa Konferencja „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”, Kraków 2002-2004)
oraz artykuły w czasopismach architektonicznych, w których można znaleźć najaktualniejsze
informacje o trendach w projektowaniu elewacji.
Wyraźnie rysuje się jednak niedostatek prac o charakterze monograficznym, w szcze
gólności takich, które uwzględniałyby specyfikę działalności architekta i prezentowałyby po
dejście holistyczne. Dlatego tez celem pracy jest zwrócenie uwagi na podstawowe zagadnie
nia związane ze sposobem postrzegania elewacji, z jej funkcjami oraz możliwościami kre
owania formy. Całościowe podejście do tematu fasady, zaopatrzone aktualnym komentarzem,
wydaje się szczególnie istotne w czasach powszechnej unifikacji (czy nawet globalizacji)
architektury, co widać zwłaszcza na przykładzie obiektów biurowych, gdzie problem konteks
tu urbanistycznego czy kulturowego jest często pomijany. Należy jednak dodać, że prezento-
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wane w pracy podejście do zagadnień projektowania elewacji jest tylko jednym ze sposobów,
stojącym niejako w opozycji do uniwersalizmu „szklanych pudełek”. Byłoby dobrze, gdyby
zwrócenie uwagi na często ignorowaną różnorodność funkcji fasady choć w niewielkim
stopniu przyczyniło się do bardziej świadomego projektowania powłoki budynku.
Problematykę zawartą w publikacji przedstawiono - z racji zainteresowań autorek - przede
wszystkim na przykładach obiektów biurowych. Dodatkowym powodem takiego wyboru jest
fakt, iż budynek biurowy związany jest z kręgami biznesu, z bogatymi inwestorami, których
stać na ekonomicznie uzasadnioną nowoczesność i eksperymenty. Stąd też na podstawie
najnowszych realizacji z tej właśnie dziedziny architektury można prześledzić obowiązujące
trendy w sztuce projektowania oraz funkcje elewacji nowoczesnego budynku.
W opracowaniu wykorzystano badania pochodzące z prac doktorskich obu autorek
(Komar B., 1999 [43], Tymkiewicz J., 1999 [101]), wykonanych pod kierunkiem promotora,
Pani Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej.
Tekst ilustrują rysunki oraz zdjęcia autorskie (głównie Beaty Komar) oraz fotografie
uzyskane za zgodą innych autorów (m. in. studentów). Zamieszczono także wizualizacje brył
i elewacji obiektów oraz fotografie makiet, pochodzące z prac studenckich (semestralnych,
dyplomowych) prowadzonych pod kierunkiem Joanny Tymkiewicz.

1.2. Obiekty biurowe w aspektach przemian funkcji i formy elewacji
Opis historycznego rozwoju budynków biurowych od starożytności (grecki buleuterion,
rzymska kuria i bazylika), przez nowożytne ratusze, banki i gmachy sądów, aż po
współczesne biurowce można znaleźć w podręcznikach historii architektury, skryptach
uczelnianych oraz opracowaniach naukowych. Omawiając zagadnienia percepcji, funkcji i
formy elewacji warto jednak przypomnieć kilka znaczących faktów. W architekturze
nowożytnej funkcje „obiektów biurowych” pełniły ratusze, jako siedziby rady miejskiej
(zawierały m. in. kancelarie, pokoje pisarzy, notariuszy i innych urzędników), ale także
handlu (w średniowieczu) i sądownictwa (do końca XIX wieku).
Z analizy elewacji zabytkowych budynków tego typu (np.: ratusze w Zamościu, we
Wrocławiu), powszechnie uznawanych za bardzo wartościowe pod względem estetyki,
wynika, że w historii architektury obowiązywał pewien ustalony tradycją wzorzec,
charakteryzujący się mistrzowskim operowaniem formą architektoniczną w zakresie
właściwego doboru skali, harmonijnego rozmieszczenia głównych elementów składowych otworów okiennych i drzwiowych na tle ściany, wprowadzaniem elementów symbolicznych,
(takich jak wieża) oraz pieczołowitego opracowania stylowego detalu tworzącego modelunek
światłocieniowy i podkreślającego miejsca ważne całego układu. Dzięki temu funkcja ratuszy
była i jest łatwa do odczytania, zwłaszcza że posiadały one dodatkowo specyficzną
lokalizację - rynek. W historii architektury wraz ze zmianą stylów zmieniało się podejście do
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rozwiązań kolorystycznych elewacji: od posępnego kolorytu średniowiecza, poprzez
zaskakującą jaskrawość baroku, aż po surową dwubarwność klasycyzmu.
Pod koniec XIX wieku, kiedy do głosu doszły nowe technologie budowania i nowe
zadania budowlane, architekci poszukiwali formy architektonicznej dla nowych wyzwań w
różnych epokach stylowych. Eksperymentowali. Jedna z idei końca XIX wieku głosiła, że do
każdego zadania należy dopasować taki styl, jaki mu najlepiej odpowiada. Kościoły więc
zazwyczaj wznoszono w stylu gotyckim, natomiast muzea i uniwersytety (jako „muzea
wiedzy”) były klasycy styczne. Bardzo często jednak architekci kopiowali jedynie po
wierzchowne motywy, nie rozumiejąc ich głębszego znaczenia. Powszechne zapożyczanie
form doprowadziło do zmniejszonej zdolności artykułowania na skutek powszechnej
unifikacji i podpodziałów powierzchni, brył i przestrzeni. Elementy i detale architektoniczne
nakładano bez przekonującego związku z całością (Norberg-Schulz Ch., 1999 [78]). Język
obiektu architektonicznego stał się więc językiem detalu architektonicznego, a nie wyrazem
jego funkcji.
Historia współczesnych biurowców zaczęła się dopiero w XIX wieku, w USA, wraz z
rozkwitem przemysłu, handlu, firm ubezpieczeniowych, wydawnictw, agencji reklamowych i
ogólnie mówiąc, biznesu. W połowie XIX wieku powstały w USA obiekty, o nowatorskiej
formie „drapaczy chmur”, z przeznaczeniem na funkcje biurowe, których elewacje początko
wo naśladowały wzory znane z przeszłości, ignorując specyfikę nowego materiału konstruk
cyjnego - żeliwa. Rozwiązanie tej kwestii przyniósł modernizm, wprowadzając nową este
tykę, ale również - udowodnione badaniami naukowymi kłopoty z prawidłowym roz
poznawaniem funkcji obiektu. Przytoczyć można tutaj badania M. Krampena, które dowiodły,
że prosty, pozbawiony detalu, funkcjonalistyczny obiekt jest wieloznaczny, a ujednolicona
modernistyczna forma utrudnia zrozumienie przeznaczenia budynku (Lenartowicz K., 1994
[54]).
Lata 20. wieku XX skierowały natomiast uwagę właśnie w stronę funkcji obiektu, a
wcześniej (1908 r.) zaprotestowano również przeciw zdewaluowanym motywom historycz
nym (artykuł Adolfa Loosa „Ornament jest zbrodnią”). W początkach XX wieku modernizm
podporządkował formę funkcji. Awangardowi architekci poddawali ostrej krytyce zakorze
nioną przez wieki tendencję komponowania fasady w oderwaniu od układu funkcjonalnego,
uważając ją za sztuczną i zakłamaną. W swoich projektach konsekwentnie wcielali zasadę, że
forma powinna wynikać z funkcji, dzięki czemu obserwator mógł uzyskać rzetelną informację
o tym, co dzieje się za osłoną czytelnej, logicznej, pozbawionej zbędnych dekoracji ściany
zewnętrznej.
Nadrzędnym hasłem modernistycznej estetyki stała się prostota formy, którą doskonale
charakteryzował program Otto Wagnera. Pisał on, że: „Nowoczesna architektura stara się
stworzyć formą i motywy w zależności od celu, konstrukcji i materiału. Musi ona jasno dawać
wyraz naszemu uczuciu, a także być możliwie prosta. Te proste form y są pieczołowicie między
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sobą wyważone dla osiągnięcia pięknych proporcji, na których niemal wyłącznie polega efekt
dziel naszej architektury” (Koch W., 1996 [40]).
Nowa myśl zapoczątkowana w modernizmie za nadrzędną wartość estetyczną uznała
ukształtowaną

rzeźbiarsko

bryłę,

uwidocznioną

konstrukcję

oraz

elewacje,

które

oddziaływały jedynie swoją gładką, pozbawioną ozdób płaszczyzną.
Propagowano więc budynki o prostej formie, przywodzące na myśl jednolite bryły,
opakowane w cienką, nic nie ważącą powłokę ze szkła i tynku, wykazujące purytańską
oszczędność, jeśli chodzi o fakturę materiałów i artykułujące detale. Stworzono nowy sposób
budowania: strukturę szkieletową, całkowicie niezależną od funkcjonalnych wymagań planu
budynku. Elementami znaczeniowymi stały się więc proste płaszczyzny fasad. Mies van der
Rohe twierdził: „Pracując ze szklanymi makietami odkryłem, że ważną rzeczą je st gra
refleksów światła, a nie efekty światłocieniowe, ja k w zwykłym budynku” (za Norberg Schulz Ch., 1999 [78]). Wraz z nadejściem modernizmu, cechą charakterystyczną stała się też
monochromatyczność. W „klasycznym modernizmie” była to elegancka biel, zamieniona
później na szarość betonu.
W modernizmie kod informacyjny przekazywany przez elewacje uległ radykalnym
zmianom. Obojętnie, czy chodziło o osiedle, uniwersytet, bank, ratusz, szkołę czy pawilon
handlowy, nadawano różnym typom budynków dość jednolitą postać, co przyniosło ogromne
szkody w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w okresie uprzemysłowionego budownictwa
wielkopłytowego.
Obecnie obiekty biurowe bardzo często nawiązują do estetyki modernizmu, zwłaszcza,
jeśli za minimalistycznymi elewacjami kryje się autentyczna „maszyna do pracy”. Bywają
jednak i przykłady budynków będących rzeźbami lub też naśladujących formy przedmiotów
użytkowych, jak również formy geometryczne czy organiczne. Współczesna elewacja może
być też wykreowaną za pomocą światła lub projektorów multimedialnych iluzją. Okazuje się,
że powstające w ostatnich latach obiekty architektoniczne zatracają powoli cechy, dzięki
którym z łatwością rozpoznawaliśmy ich funkcję, a nowych kodów dopiero musimy się
nauczyć.
Formy historycznych biurowców prezentują zdjęcia (fot. 1.6 - 1.10). Przykładowe formy
biurowców współczesnych przedstawiają fotografie (fot. 1.11 - 1.15).
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Formy historycznych biurowców

Fot. 1.6. Wrocław. W idok ratusza. Na drugim planie
wieżowiec Miejskiej Kasy Oszczędności z lat 30. XX w,
proj. Heinrich Rump. Obecnie Bank Zachodni SA
(fot. B. Komar)

Fot. 1.9. Katowice. Budynek biurowy z lat 30.
XX w. Obecnie siedziba Urzędu Miasta Katowice
(fot. B. Komar)

Fot. 1.7. Katowice. Klasycyzujący budynek banku PKO
z 1923, proj. Jaretzki (fot. B. Komar)

I^HU uuj
n ui i m ś

Fot. 1.8. Katowice. Socrealistyczny budynek biurowy z
lat 1953-1956 (dawna siedziba Związków Za
wodowych), proj. H. Buszko, A. Franta (fot. B. Komar)

Fot. 1.10. Katowice. Funkcjonalistyczny „drapacz
chmur”, budynek mieszkalno-biurowy z siedzibą
Izby Skarbowej z 1932r., proj. Prof. St. Bryła
i M. Kozłowski (fot. B. Komar)
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Formy nowoczesnych biurowców

Fot. 1.13. Miękka forma organiczna. Metropolitan,
Warszawa (fot. A. Tymkiewicz)

Fot. 1.11. Lekka forma narożnikowa. Hasselblad,
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 1.14. Forma geometryczna, budynek Mercedesa,
Warszawa (fot. M. Drozd)

Fot. 1.12. Forma niepokojąco niestabilna, biurowiec
w Rotterdamie (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 1.15. Nowoczesna „maszyna do pracy” - budynek
Agory (fot. M. Drozd)

Rozdział 2

POSTRZEGANIE OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
2.1. Możliwości odbioru elewacji obiektu architektonicznego w procesie
postrzegania
Jeżeli chcemy rozpatrywać jakikolwiek obiekt architektoniczny, musimy zdać sobie
sprawę z faktu, w jaki sposób jest on postrzegany, odbierany przez widzów, przechodniów.
Ważne jest tu przede wszystkim zrozumienie sytuacji, w jakiej znajduje się przeciętny
obserwator w stosunku do postrzeganego obiektu. Czy jest on w stanie obserwować cały
obiekt architektoniczny - w naszym przypadku biurowy - a tym samym mieć możliwość
odczytu wszystkich jego przesłanek, czy też tylko jego części. Z drugiej strony decydujące
znaczenie ma tu, oczywiście, lokalizacja obiektu w tkance miejskiej: czy dany obiekt
wpisany jest w istniejącą pierzeję uliczną, czy też może pełni rolę solisty, oglądanego z
różnych punktów miasta. Decydującą rolę odgrywają tu wszelkie możliwe zależności
pomiędzy usytuowaniem obiektu w tkance miejskiej, jego skalą, ukształtowaniem otaczającej
go przestrzeni a stanowiskiem obserwatora i możliwościami jego postrzegania.
Już przed wiekami budowniczowie miast rozumieli, że efekt wizualnego oddziaływania
wnętrz miejskich stanowi tylko to, co człowiek postrzega bez szczególnego wysiłku,
specjalnego przystosowania swej postawy, wytężenia wzroku. Okazuje się, że człowiek o
zdrowym nie wadliwym wzroku postrzega w pionie, bez podnoszenia głowy, wg W. Szolginii
(Szolginia W., 1981 [94]) pod kątem maksimum 30°, a wg K. Wejcherta (Wejchert K., 1984
[109]) i W. Korzeniowskiego (Korzeniowski W., 1981 [44]) kąt ten wynosi 37°. Ogólnie
przyjmuje się średni kąt 35°. Biorąc pod uwagę to założenie, teoretycy urbanistyki
postulowali najkorzystniejsze dla wzrokowej percepcji obserwatora proporcje wysokości
pierzei placów do długości lub szerokości posadzki - czyli 1: 3. Okazuje się również, że przy
stosunku pierzei ulicznej do maksymalnie możliwej odległości, z której jest postrzegana przez
obserwatora, wynoszącym poniżej

1:1, widoczna jest tylko połowa ściany pierzei.

Postrzegane są więc głównie partery.
Biorąc pod uwagę te założenia można narysować wykres, który zobrazowałby
możliwości postrzegania pieszego poruszającego się ulicą miejską.
W miarę zwiększania się dystansu pomiędzy obserwatorem a obiektem, szerokość pasa
postrzegania również zwiększa się. Zmianie ulega całe pole widzenia i obserwowana wcześ
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niej mikroskala przestrzeni miejskiej przeobraża się w makroskalę, w której obserwować
można całe kompleksy budynków, drzew, masztów i innych obiektów, wchodzących w skład
tkanki miejskiej. Przy dużych odległościach pomiędzy obserwatorem a postrzeganym
krajobrazem zatraca się ostrość rozróżniania zbyt wielu szczegółów, dlatego też obserwacji
podlega pewien wybrany zespół krajobrazowy. Obserwator wyróżnić może jego kontury
tworzone przez dominanty, całe płaszczyzny domów, kolorystykę (fot. 2.1 - 2.2).
Pojęcie „kontur” odnosi się jednak bardziej do układów płaskich i jest rozgraniczeniem
między figurą a tłem. W przypadku postrzegania przestrzeni miejskiej mamy do czynienia z
układami trójwymiarowymi, gdyż analogię figury pełni przestrzeń pełna, a analogię tła tzw.
przestrzeń pusta. W tym przypadku elementem rozgraniczającym oba te rodzaje przestrzeni
jest powłoka, będąca zewnętrzną warstwą postrzeganej przestrzeni pełnej. Stąd, to co
spostrzegamy w kontakcie wzrokowym z przestrzenią miejską, nie jest mozaiką płaskich figur
na płaskim tle, lecz układem obszarów pełnych - masywów oraz pustych - wakuanów (łac.
vacuus - pusty) wzajemnie się dopełniających (Niezabitowski A., 1996 [76]) (fot. 2.3).
Im bliżej oglądanego obiektu, nawarstwiają się niedostrzegane wcześniej szczegóły.
Człowiek idący typową miejską ulicą inaczej będzie więc postrzegał stronę, po której się
porusza, a inaczej jej stronę przeciwną.
Zależność tę przedstawia również wykres (rys. 2.1 - przyjęto minimalne wartości szero
kości chodnika i jezdni - ulicy miejskiej).

1:100
Rys. 2.1. Wykres możliwości percepcyjnych dwóch stron pierzei ulicznych podczas poruszania się obserwatora
jedną z nich
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Fot. 2.1, 2.2. Francja. Paryż. La Defense. Rozległość
disctrictu biurowego La Defenśe sprzyja postrzeganiu
obiektów w całości (fot. B. Komar)

Fot. 2.3. Anglia. Londyn. City. Nagromadzenie
obiektów biurowych przy gmachu Londyńskiej
Giełdy Królewskiej (1844 r.) (fot. B. Komar)

Fot. 2.4. Anglia. Londyn. City. Dobrze dobrany
kąt środkowy ulicy (fot. B. Komar)

2.2. Pojęcie kąta środkowego

17

Jak możemy zaobserwować: pole widzenia zwiększa się w miarę oddalania się od oglą
danego obiektu. Przechodzień idący środkiem chodnika o przyjętej szerokości 2 m, inaczej
postrzega przestrzeń w odległości 1 m, a inaczej w odległości 10 m od miejsca obserwacji. Po
stronie ulicy, po której się porusza, jest w stanie zaobserwować (bez pochylania lub podno
szenia głowy) - przy założonym kącie obserwacji - wertykalnym 37° - pas szer. 0,75 m do
górnej granicy widzenia -2,25 m.
Natomiast po stronie przeciwnej obserwuje pas o szerokości ~5,15 m (~ 0,0 m
5,15 m). Może obserwować więc pierzeję od posadzki aż do pierwszego piętra.

2.2. Pojęcie kąta środkowego
W ażną rolę w percepcji wnętrza urbanistycznego oraz w ustalaniu jego wymiarów
odgrywa tzw. kąt środkowy (rys. 2.2). Przy pominięciu wzrostu człowieka jako wartości
zmiennej można określić, iż kąt środkowy zawarty jest między podłogą (wnętrza urbanistycz
nego) a linią łączącą środkowy punkt przekroju ze zwieńczeniem ścian.
Badania historyczne (np. kąt środkowy mierzony na Placu św. Marka w Wenecji)
wykazały, że kąt środkowy dla ciągów pieszych, najlepiej akceptowany przez ludzi, powinien
wynosić 30°.
„Zmniejszenie się kąta środkowego, a zatem oddalenie się ścian od obserwatora,
powoduje zmniejszenie się czytelności form y architektonicznej, a zwłaszcza możności odbioru
efektów wynikających z rozczłonkowania architektury. Graniczną wielkością minimalną je st
tu kąt 10°, poniżej którego widoczność obrazu architektonicznego zaciera się. Z kolei, jeśli kąt
środkowy przekracza 60°, wnętrze nabiera charakteru wą\vozu, a w polu widzenia znajdują
się tylko niższe części budynku" (Wejchert K., 1984 [109]).
Znając dobrze te zależności można świadomie kształtować wnętrza urbanistyczne i
ciągi piesze, kierując uwagę przechodniów na określone części obiektów.
Przedstawione na fotografiach (fot. 2.4 - 2.5) i rysunkach (rys. 2.3 - 2.4) schematy
postrzegania stanowią o czytelności ulic, elewacji i wnętrz urbanistycznych, decydują o polu
dobrego widzenia obserwatora i jego subiektywnych wrażeniach:
a - kąt środkowy 25-30° jest jednym z mierników proporcji wnętrza; wpisując w ten kąt pole
pełnego widzenia, a więc bez uwzględniania ruchów głowy w płaszczyźnie pionowej,
można dostrzec, że pokrywa się on w przybliżeniu z wysokością ściany, co pozwala na
ogarnięcie wzrokiem podstawy stropu (linii przecięcia się ścian i stropu) i otrzymanie
pełnego obrazu wnętrza w jednym spojrzeniu (Wejchert K.,1984 [109]),
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Kąt środkowy

Rys. 2. 2. Kąt środkowy wnętrza urbanistycznego .
( rys. B. K om ar)

Rys. 2.3. Charakterystyczne graniczne kąta środkowego omówione w tekście.
( ijs . B. K om ar)

linia horyzontu

Kąt środkowy przekraczający 45°. kieruje uwagę ku parterom obiektów architektonicznych
znajdującym się w kącie dobrego widzenia 1
(wg K .W ejchert, 1984 [109], rys. B. Komar )

'Jeśli obserwować przestrzeń nieruchomym okiem , to obraz całkowicie wyraźny powstanie jedynie w kącie
wynoszącym ok. 10°. - na zewnątrz tego kąta powstają obrazy mniej wyraźne , skutkiem odbierania ich przez
wklęsłą płaszczyzną siatkówki oka . (Wejchert K. 1984 [109])
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b - we wnętrzach, gdzie kąt środkowy wynosi mniej niż 10°, widoczność rysunku architekto
nicznego zaciera się, zwłaszcza, że kąt ten mierzony jest we wnętrzach o niskich, roz
ległych ścianach; obserwator jest w stanie zaobserwować jeszcze ogólny kształt wnętrza,
jednak odczuwa również wrażenie „pustynności lub pustkowia” (Wejchert K., 1984
[109]); często pojawia się także złudzenie wybrzuszania się podłogi ku górze i niknięcia
niskich ścian poza tym pozornym wzniesieniem,
c - kąt środkowy 45°, najchętniej stosowany we wnętrzach urbanistycznych, pozwala na za
chowanie odstępu między budynkami 2H - równemu dwóm ich wysokościom; kąt ten
pozwala na obserwację nie tylko pierwszej kondygnacji budynku, ale również drugiej,
d -je ś li kąt środkowy przekracza 60°, wnętrze nabiera „ciasnego” charakteru wąwozu
(fot. 2.6), bywa niedoświetlone, natomiast znakomicie ukierunkowuje obserwację prze
chodnia ku atrakcyjnym parterom budynków; przy takim kącie środkowym wyższych
partii budynków nie dostrzega się, często budowane są więc w sposób mało atrakcyjny, nie
przykuwający uwagi; kąt środkowy 60° może być wykorzystany w sposób manipulacyjny
przy tworzeniu ciągów handlowych.
Analizując pokazane tu zależności należy zdać sobie sprawę z tego, jakiego typu obiekt
biurowy ma zostać zaprojektowany (elitarny, kameralny, powszechny, zamknięty). W jaki
sposób zlokalizować go w tkance miejskiej, aby jak najlepiej spełniał swe zadanie, a
przekazywane przez niego sygnały znaczeniowe były jak najbardziej czytelne dla obserwa
torów, klientów, przechodniów.

2.3. Skala obiektu architektonicznego w procesie postrzegania
Z zagadnieniem postrzegania obiektu architektonicznego - biurowego łączy się problem
skali danego obiektu. Od niej zależeć będzie bowiem, jak ów obiekt będziemy postrzegać.
Czy w naszym polu widzenia zmieszczą się wszystkie jego przesłanki znaczeniowe, czy też
nie?
Wraz ze swoim rozwojem obiekt biurowy przechodził różnego typu ewolucje w zakresie
skali, związane głównie z zamożnością inwestorów, potrzebami użytkowników, sytuacją
gospodarczą kraju,

w

którym

powstawał

i

obowiązującymi

ówcześnie

trendami

architektonicznymi. Stąd więc, w wielu miastach w kraju i na świecie obserwować można
zarówno Avertykalne obiekty biurowe (np. Canada Tower na londyńskim Nabrzeżu
Kanaryjskim, paryskie biurowce La Defense) (fot. 2.7-2.8), Warsów Financial Center w
Warszawie), (fot. 5.1.-5.9), jak i horyzontalne (np. budynki biurowe Warszawy, Wrocławia,
Katowic z lat 20. - 30. XX w., i wiele innych w krajobrazie miast polskich), (fot. 2.9-2.14).
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Elewacje obiektu architektonicznego Skala obiektu architektonicznego
w procesie postrzegania
w procesie postrzegania

Fot. 2.5. Anglia. Londyn. City. Możliwość
postrzegania tylko frontowych fasad budyn
ków a w bliższej odległości tylko parterów
(fot. B. Komar)

Fot. 2.7. Francja. Paryż. La Defense. Przy
kład wertykalnych obiektów biurowych.
(fot. B. Komar)

Fot. 2.6. Anglia. Londyn. City. Budynki biu
rowe zgrupowane przy ulicy typu „wąwóz”.
(fot. B. Komar)

Fot. 2.8. Paryż. La Defense. Rzeźby jako ele
menty humanizujące ogromną skalę obiektów
biurowych. Cesar, „Kciuk” (fot. B. Komar)
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Budynki biurowe z lat
międzywojennych XX w.

Fot. 2.9. Paryż. La Defense. Zestawienie wertykal- Fot. 2.12. Katowice. Dawny Ginach Urzędów Nienych i horyzontalnych obiektów biurowych zespołowych z 1937 r., proj. L. Sikorski. Obecnie
(fot. B. Komar)
Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
(fot. B. Komar)

Fot. 2.10. Paryż. La Defense. Humanizacja dużej
skali obiektów biurowych przez wprowadzanie za
projektowanych terenów zielonych (fot. B. Komar)

Fot. 2.13. Katowice. Urząd Wojewódzki, 1925-1929 r.,
proj. St. Żeleński, K. Wyczyński, P. Jurkiewicz.
W latach przedwojennych największy budynek w
Polsce. Kubatura: 161.474 m 3, 634 pomieszczania
(fot. B. Komar)

Fot. 2.11. Żory. Budynek Sądu. Horyzontalny
obiekt biurowy (fot. B. Komar)

Fot. 2.14. Katowice. Bank Śląski, 1930 r., proj.
S. Tabeński, J. Rybicki (fot. B. Komar)
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Podobnie również kształtują się ich strefy wejściowe. Jedne rozbudowane zajmować
mogą nawet ~75% elewacji - dotyczy to zarówno form pionowych, jak i poziomych, inne
sprowadzać się będą tylko do skromnego wejścia.
W poszukiwaniu definicji „skali ludzkiej,, w projektowaniu wnętrz urbanistycznych,
socjolog J. Goryński (Goryński J., 1974 [29]) wskazuje na występowanie pewnych cech
budowli, które są utożsamiane z tym pojęciem, są to:
•

kompozycja oparta na proporcjach budowli i ich części na zasadzie podobieństwa do
proporcji człowieka określonych w kanonach i systemach modularnych,

•

gradacja bezwzględnych wielkości budowli i ich części; wychodzi się w tym przypadku z
założenia, że niewielkie rozmiary odpowiadają ludzkiej skali; natomiast gdy budynek
musi być dużych rozmiarów, to wprowadza się w celu przywrócenia jego ludzkiej skali
drobne podziały lub rozczłonkowanie formy;

•

przeciwstawienie malowniczości i surowości; malowniczość traktowana jest tu jako
odpowiednik „ludzkiej skali”, a surowość jako czynnik nadający budynkowi cechy
monumentalności, nawet gdy jej bezwzględne wymiary nie są szczególnie imponujące.
Analizując szereg budynków biurowych zarówno tych wertykalnych, jak i hory

zontalnych widzimy, iż rzeczywiście często ich ogromna skala łagodzona jest przez
rozczłonkowanie form stref wejściowych, nadanie im tonu mniej monumentalnego poprzez
wprowadzenie małej architektury, zieleni, czytelnie opracowanych recepcji i halli wejścio
wych (fot. 2.10). Zabiegi te sprawiają, że architektura całego obiektu staje się bardziej
przyjazna dla otoczenia, ma również decydujący wpływ na odbiór wizualny człowieka oraz
jego reakcje behawioralne. Często także świadczy o statusie i prestiżu obiektu.

2.4. Odbiór wizualny obiektu biurowego przez pracowników i klientów
Obiekty biurowe to miejsca pracy dla milionów ludzi, jak również miejsca odwiedzane
przez licznych petentów, często bowiem obiekty te pełnią rolę różnego typu urzędów. W tym
wypadku dochodzą do głosu dwa zupełnie różne warianty postrzegania tego samego
budynku, a mianowicie:
1 - przez pracowników obiektu,
2 - przez klientów.
W wariancie „1” pracownicy - użytkownicy obiektu przywykli już do wizerunku
„swojego” budynku i skłonni są nawet nie zauważać jakichkolwiek zmian na jego elewacji.
Codziennie rano pokonują dobrze im znaną drogę do swojego miejsca pracy i większą uwagę
poświęcają napotkanym znajomym osobom niż fasadzie obiektu.

2.4. Odbiór wizualny obiektu biurowego przez pracowników i klientów

23

W wariancie „2” petenci postrzegają budynek - urząd jako zupełnie nowe (o ile nie byli
tu już wcześniej) miejsce, które muszą dopiero „dla siebie odkryć”. Dlatego, dokładnie
studiują całą strefę wejściową obiektu, szukając w niej jak największej ilości informacji
potwierdzających ich wybór drogi „ku obiektowi”(szerzej również o tym zagadnieniu w
rozdziale 5). Dla klientów zmechanizowanych bardzo ważnym czynnikiem są tu, oczywiście,
dobrze oznakowane parkingi i z nich łatwy dostęp do budynku.
Okazuje się również, że czynnikiem pozytywnie wpływającym na odbiór obiektu jest
jego transparentność - jeśli nie całej fasady, to chociaż samego parteru. W takim wypadku
petent ma możliwość już wcześniejszego wglądu do wnętrza budynku i oceny sytuacji. W ten
sposób może zaobserwować rozplanowanie hallu wejściowego i znaleźć potrzebne mu
stanowiska obsługi lub też punkt informacji. W przypadku braku przejrzystości hallu ważną
rolę odegra informacja wizualna, która powinna być umieszczona w miejscach dobrze
widocznych. Obserwując i analizując różne przykłady obiektów biurowych, można
stwierdzić, że przejrzyste partery, halle wejściowe spotyka się raczej w nowoczesnych
współczesnych budynkach, natomiast te o ścianach pełnych w obiektach z okresów
wcześniejszych.
Istnieją również obiekty biurowe o bardziej prestiżowych funkcjach, jak np. banki czy
firmy dostępne tylko dla prestiżowej grupy klientów. W takim wypadku wydaje się, że
ważniejszym czynnikiem będzie możność postrzegania przez pracowników obiektu strefy
zewnętrznej niż wnętrza przez petentów.
Rozdział ilustrują zdjęcia (fot. 2.15 - 2.19).
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Odbiór wizualny obiektu biurowego przez pracowników i klientów

Fot. 2.15. Transparentne wejście do Starostwa Powiato
wego w Tarnowskich Górach (fot. B. Komar)

Fot. 2.18. Gliwice. Sad Rejonowy w budynku
historycznym.
Wejście
nieprzejrzyste
(fot. B. Komar)

Fot. 2.16. Transparentne wejście do Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach, widok od strony parkingu
(fot. B. Komar)

Fot. 2.17. Budynek Sądu Cywilnego w Gliwicach. Funkcja
wymagająca dyskrecji (fot. B. Komar)

Fot. 2.19. Gliwice. Sąd Cywilny. Strefa wejściowa
pozbawiona elementów transparentnych, wyposa
żona w monitoring (fot. B. Komar)

Rozdział 3

FUNKCJE ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO
3.1. Podstawowe rodzaje funkcji elewacji oraz metody ich badania
Elewacje budynku biurowego ulegały zmianom na przestrzeni wieków stosownie do
rozwijającej się techniki budowlanej oraz przemian ekonomicznych i społecznych. Zmianom
podlegały także ich funkcje: zabezpieczająco-osłaniająca, informacyjna i estetyczna.
Jedną z najważniejszych funkcji elewacji jest zabezpieczenie klimatu wnętrza przed
niekorzystnymi wpływami środowiska. W historii to właśnie ściany - ich wysokość,
grubość, masa, wytrzymałość i trwałość, a także wielkość oraz rozmieszczenie istniejących
w nich otworów okiennych i drzwiowych stanowiły ochronę przed słońcem, deszczem,
wiatrem czy mrozem. Były one także elementem konstrukcji budynku.
Od czasu wprowadzenia do budownictwa stali i żelbetu (początkowo w wysokich
obiektach biurowych w USA) elewacja przestała pełnić funkcję konstrukcyjną4, stając się
jedynie zewnętrzną powłoką, „skórą” budynku. Już nie trwałość i masa decydują o jej jakości,
lecz rozwiązania techniczne, także inteligentne, reagujące na zmienne warunki klimatu.
Elewacja jako powłoka o właściwie dobranych parametrach daje szanse oszczędzania
energii. Stąd też obserwowane w gronie specjalistów z zakresu inżynierii i ekonomii ciągle
rosnące zainteresowanie tą problematyką które zaowocowało powstaniem licznych narzędzi
badawczych na przykład do badania izolacyjności termicznej, akustycznej, czy oświetlenia
wnętrz światłem dziennym, do prognozowania kosztów związanych z ogrzewaniem zimą czy
chłodzeniem w sezonie letnim, do symulacji przebiegu wentylacji w budynku (Warren P.,
2003

[108]). Wiele z nich ma formę programów komputerowych usprawniających

skomplikowane obliczenia. Wsparciem są również urządzenia techniczne, takie jak na
przykład kamera termowizyjna, służące ocenie stanu powłoki zewnętrznej.
Pozostałe dwie funkcje - informacyjna i estetyczna, związane są z bardzo szerokim
zagadnieniem

percepcji

dzieła architektury,

którego

precyzyjne

określenie

wymaga

szczegółowych badań uwzględniających subiektywne spostrzeżenia i reakcje emocjonalne
respondentów. W tym wypadku można posłużyć się metodami stosowanymi w psychologii
środowiskowej, takimi jak:

4 Wyjątek stanowią budynki bardzo wysokie, gdzie elewacje są jednym z elementów układu konstrukcyjnego
(np.: systemy powłokowe, gdzie konstrukcja tworzy powłokę na elewacjach).
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•

Systematyczna

obserwacja

użytkowników

z

zaznaczeniem

typów

zachowań

charakterystycznych dla pojedynczych osób, małych lub większych grup oraz interakcji,
które pomiędzy nimi zachodzą (Lenartowicz K, 1992 [55], Bell P.A., Greene Th.C.,
Fisher J.D., Baum A., 2004 [11]). Celem tej metody jest poznanie „scenariusza
użytkowania” środowiska zbudowanego, który może być zupełnie odmienny od tego, jaki
zakładał architekt. W odniesieniu do elewacji można w ten sposób badać na przykład
zagadnienia way finding, czyli odnajdywania drogi (fasady jako znaki rozpoznawcze w
mieście, czytelność wejść oraz elementów informacji graficznej).
•

Zogniskowane wywiady (Lenartowicz K., 1992 [55]) które za pomocą odpowiednio
sformułowanych pytań, mają za zadanie uzyskanie odpowiedzi na to, co ludzie czują,
myślą, co im się podoba, czego oczekują.

•

Ankietowanie (Lenartowicz K., 1992 [55]) - metoda łatwa, tania i anonimowa, w której
stosuje się ujednolicone kwestionariusze przygotowane w formie standardowej, dla dużej
liczby osób; dzięki temu możliwe jest porównanie odpowiedzi, a następnie sformułowanie
wniosków. Techniką wykorzystywaną w omawianej metodzie jest między innymi
dyferencjał semantyczny5 służący do oceny subiektywnych odczuć (posługiwał się nim
Krampen, badając subiektywne reakcje na style architektoniczne). Za pomocą ankiet bada
się opinie na tematy, w których nie można uzyskać jednoznacznej odpowiedzi w trakcie
przeprowadzanych wywiadów

•

Badania archiwalne - czyli analizy dokumentacji (np.: projektowej), oraz wszelkich
innych źródeł (fotografie, książki, czasopisma, itp.), które mogą okazać się przydatne
zwłaszcza w przypadku modernizacji elewacji obiektów objętych ochroną konserwatora
zabytków.

Przykłady badań dotyczących elewacji zamieszczono w rozdziale 5.
Należy podkreślić, że ze względu na obszerność tematu, przedstawiona poniżej analiza
elewacji budynków biurowych ma na celu jedynie ogólne scharakteryzowanie wyodrębnio
nych funkcji.

3.2.

Funkcja zabezpieczająco-osłaniająca współczesnych elewacji
Jest to funkcja pierwotna, nadrzędna wobec pozostałych, gdyż wynika z samej istoty

elewacji jako integralnej części ścian zewnętrznych. Potrzeby związane z tą funkcją były
jednak odmienne w różnych epokach i miejscach. Przykładowo, w średniowieczu na pierwszy
plan wysuwała się konieczność zabezpieczenia budynku przed atakiem wroga. Stąd też
ratusze miejskie miały zwartą, masywną formę, wyposażoną w wieżę obserwacyjną, o
elewacjach dzielonych niewielkimi otworami okiemiymi, zwieńczonymi blankami, co
5 Słowa oznaczające odczucia są zestawiane w opozycyjnie dobrane pary (np.: brzydki/ładny, szary/kolorowy,
czysty/brudny, radosny/posępny), a następnie oceniane i nanoszone na odpowiednio zwymiarowaną skalę
(Lenartowicz K., 1992 [ 55]).
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3.2. Funkcja zabezpieczająco-osłaniająca współczesnych elewacji
nadawało
wymuszają

budowli
dla

charakter

niektórych

obronny.
typów

Czasy

współczesne,

funkcjonalnych

(np.:

dotknięte

gmachy

terroryzmem,

rządowe,

banki)

projektowanie elewacji „obronnych”, monitorowanych i zabezpieczanych elektronicznie, z
pancernymi szybami. Natomiast przed pospolitymi kradzieżami skutecznie chronią także
rozwiązania najprostsze, znane od wieków, czyli redukcja otworów okiennych oraz ich
dodatkowe zabezpieczenie roletami lub kratami. Ochronę stanowią także okna o zwiększonej
odporności na włamania, z szybami odpornymi na rozbicie lub wycięcie otworu, ze
wzmocnionymi okuciami, i skrzydłami uniemożliwiającymi wyważenie lub wypchnięcie
[119]. Warto pamiętać o tym, projektując elewację osłaniającą pomieszczenia z drogim
sprzętem.
Ogólnie można przyjąć, że do tradycyjnych funkcji elewacji (realizowanych przez
poszczególne elementy składowe) należało:
•

osłona i zabezpieczenie (rys. 3.1):
o

bezpośredniego otoczenia (podcienia),

o

wnętrza budynku - izolowanie termiczne, hydrologiczne, akustyczne (ściany, dach,
okna, drzwi o odpowiednich parametrach),

o

poszczególnych części samej elewacji (daszki nad wejściami, żaluzje osłaniające
okna, gzymsy służące ochronie ścian przed zamakaniem, naczółki mające za zadanie
odprowadzenie wody znad okien),

•

wyznaczanie, ograniczanie i zabezpieczenie terytorium właściciela (ściany, dach),

•

umożliwianie doświetlenia wnętrz światłem dziennym (okna oraz inne rodzaje przeszkleń)
oraz ochrona pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem (sys-temy żaluzji),

•

zapewnianie użytkownikowi wnętrza kontaktu wzrokowego z przylegającą do bu-dynku
przestrzenią.
Pewne elementy występujące na elewacji umożliwiają także realizację takich funkcji, jak:

•

rekreacja (loggie, tarasy, galerie, balkony),

•

powiększenie powierzchni użytkowej wnętrza (ryzality, wykusze),

•

komunikacja (wejście/wyjście z obiektu, schody i windy zewnętrzne),

•

wentylacja pomieszczeń (widoczne na elewacji wyprowadzenia przewodów kominowych,
okna, fasady podwójne).
Jak wynika z powyższego zestawienia, nośnikami funkcji użytkowych są głównie ele

menty, których wielkość pozwala zakwalifikować je do makroartykulatów6. Oczywiście, rola
niektórych z nich zmieniła się wraz z rozwojem technologii budowlanych. Jednak pewne
części składowe elewacji muszą istnieć, aby możliwe było użytkowanie danego obiektu zgod
nie z jego przeznaczeniem. W przypadku budynków biurowych konieczność doświetlenia

6 Makroartykulaty - części o największych rozmiarach determinujące ogólny kształt całości
(Niezabitowski A., 1979 [74]), porównaj definicje w rozdziale 5.1.3.

elewacji
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stanowisk pracy światłem naturalnym wymusiła stosowanie rzędów jednakowych okien o
ustalonych normatywnie wielkościach oraz proporcjach, i to one właśnie (zwłaszcza w
architekturze modernistycznej) w pierwszej kolejności pozwalają rozpoznać tę właśnie
funkcję obiektu, chociaż z biurowcem kojarzą się też przeszklone obiekty z widocznymi na
zewnątrz systemami żaluzji.
Omawianą w podrozdziale problematykę ilustrują zdjęcia (fot. 3.1 - 3.5).
3.2.1. Zachowanie i pozyskiwanie energii
Obecnie, dzięki postępowi technicznemu i ulepszaniu parametrów materiałów
budowlanych, elewację traktuje się jak „skórę” budynku, która już nie tylko ochrania i
izoluje, lecz także bierze udział w pozyskiwaniu energii. W budynkach biurowych, trakto
wanych jak towar rynkowy mający przynosić dochód właścicielowi, coraz powszechniejsze
są rozwiązania energooszczędne7, które wymagają od projektanta takiego ukształtowania
fasady oraz zorientowania jej względem kierunków świata, aby można było wykorzystywać
energię słoneczną w sposób pasywny (efekt szklarniowy) i aktywny (ogniwa fotowoltaiczne
umieszczane obok budynku, na elewacji lub dachu). W zaawansowanych rozwiązaniach
inteligentnych powłoka reaguje na zmienne warunki środowiska zewnętrznego, zapewniając
optymalne parametry mikroklimatu wnętrza. Należy pamiętać, że w projektowaniu elewacji
energooszczędnych nie bez znaczenia są same warunki lokalizacyjne, czyli orientacja działki
budowlanej i jej ukształtowanie, obecność drzew, krzewów, zbiorników wodnych i ich
odległości od projektowanej fasady, a także zabudowa sąsiednich działek oraz wynikające
stąd zacienienie. Nieuwzględnienie tych czynników może w istotny sposób wpłynąć na
przewidywane zyski cieplne.
Oprócz energii słonecznej efektywnie spożytkować można także siłę wiatru projektując odpowiednią formę fasady w wysokich budynkach biurowych, wokół których
powstają silne zawirowania powietrza. Przykładowo w obiekcie Commerzbank we
Frankfurcie zaprojektowanie na obwodzie elewacji kilku otwartych na zewnątrz atriów,
rozmieszczonych zgodnie z kierunkiem „śruby prawoskrętnej”, powoduje zwiększenie w
okresie letnim szybkości przepływu chłodnego powietrza przez budynek, zmniejszając
jednocześnie szybkość zawirowań obecnych przy powierzchni fasady (poprawa statyki
budowli). Przed nadmiernymi podmuchami chroni system żaluzji (Ryńska D. E., 2000 [88]).
Wiatr, jego kierunek i siła powinny być także uwzględnione przy wyborze okien. Stąd
też szyby, elementy mocujące je w ramie i elementy okuć należy dobierać w zależności od
stref obciążenia wiatrem (np.: mocniejsze w górach, nad morzem i na wyższych piętrach
budynków wysokich) [119].

7 Energooszczędność w odniesieniu do elewacji wiąże się także z zagadnieniami ekologii i zrównoważonego
rozwoju. Dotyczy to na przykład oszczędności energii pochłanianej w procesie budowy (produkcja i transport
materiałów, dojazd sprzętu ciężkiego itp.).
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A) elewacja jako ochrona i zabezpiecze
nie wnętrza - izolow anie termiczne, hydro
logiczne, akustyczne

B) zróżnicowanie elem entów doświetląjących wnętrza - okna, w ykusze, świetliki,
szklane ściany osłonow e

C) system y żaluzji zewnętrznych osłania
jących elewację

Rys. 3.1. A), B), C). Budynek biurowy w Tychach, projekt semestralny Marcina Urycia
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Elementy kształtujące funkcję użytkową elewacji

Fot. 3.3. Podcienia -B ank Nordea, Göteborg
(fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.1. Ściany pełne lub przeszklone - izolowanie
termiczne, hydrologiczne, akustyczne. Budynek
Ericsson, Goteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.4. Otwory okienne z systemami przesłon doświetlanie wnętrz. Science Park, Goteborg
(fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.2. Ewakuacyjna klatka schodowa stanowiąca Fot. 3.5. W ykusze na elewacji budynku - miejsca
odrębną formę. Biurowiec Skanska, Göteborg rekreacji pracowników. Science Park, Göteborg
(fot. J. Gregorowicz)
(fot. J. Gregorowicz)
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3.2.2. Ochrona i kształtowanie środowiska wewnętrznego
Na klimat współczesnych wnętrz biurowych największy wpływ mają powierzchnie
przeszklone:
•

powodując ich wyziębienie lub przegrzanie (efekt cieplarniany),

•

kształtując warunki zdrowotne, w tym bakteriologiczne (bakteriobójcze działanie pro
mieni słonecznych, ich wpływ na psychikę człowieka, przewietrzanie),

•

budując nastrój pomieszczenia.
Wszystkie te elementy składają się na to, czy chcemy przebywać w danym wnętrzu, czy

też odczuwamy dyskomfort.
Gdy przeszklenie przekracza 40% powierzchni ściany, konieczne jest umożliwienie re
gulacji przenikającego promieniowania słonecznego, poprzez zastosowanie szkła refleksyj
nego, żaluzji (najlepiej zewnętrznych), okiennic, czy markiz. Sposób zabezpieczenia wnętrz
przed przegrzaniem można włączyć w projekt formy elewacji osadzając okna głęboko w ścia
nie, projektując zadaszenia, ryzality czy też mocno wysunięte gzymsy [119].
Należy pamiętać także, że elewacje stanowią filtr powietrza pomiędzy środowiskiem
zewnętrznym a wewnętrznym (Celadyn W., 2003 [18]), a zbytnia ich szczelność, występująca
nieraz w obiektach biurowych, odczuwana jest jako duży dyskomfort, prowadzący nawet do
tak groźnych zjawisk, jak syndrom chorego budynku (SBS).
Obecnie, szczególnie w zatłoczonych centrach miast, bardzo ważną funkcją elewacji
jest ochrona wnętrz budynku biurowego przed hałasem zewnętrznym. Czynnikami
wpływającymi na realizację tejże funkcji są:
•

zorientowanie elewacji pod kątem do źródła hałasu (np.: ruchliwej ulicy); uzyskuje się
przez to zmniejszenie poziomu hałasu o 3-5 db (Sadowski J., Szudrowicz B., 2002 [89]),

•

kształtowanie formy elewacji tak, aby stanowiła ona ekran akustyczny, odbijający fale
akustyczne (np.: wypukłe wygięcie ściany, redukcja okien),

•

montaż szczelnych okien (co pozostaje w konflikcie z problemem wentylacji pomiesz
czeń),

•

stosowanie materiałów budowlanych pochłaniających dźwięki; w przypadku szyb
zespolonych stosuje się asymetryczne ustawienie szyb w zestawie, elastyczne połączenia
oraz gazy tłumiące w przestrzeni międzyszybowej: należy także odpowiednio dobrać
proporcje tafli (korzystne są małe powierzchnie o wydłużonym kształcie) (Celadyn W.,
2003 [18]).
We współczesnych budynkach biurowych coraz chętniej stosowanym elementem

ochrony akustycznej wnętrz są elewacje podwójne (m.in. dzięki rezygnacji z konieczności
otwierania okien w zewnętrznej powłoce), (rys. 3.2).
Projekt elewacji coraz częściej wiąże się zatem z koniecznością równoczesnego
projektowania procesów fizycznych zachodzących wewnątrz budynku. W przypadku fasad
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podwójnych

forma

oraz

rozwiązania technologiczne

oddziaływają bezpośrednio

na

kształtowanie klimatu wewnątrz budynku. Dlatego wybierając elewację takiego typu, należy
mieć świadomość, celowości jej zastosowania oraz ograniczeń technologicznych wpływa
jących na końcowy efekt plastyczny. Jednym z nich jest właściwe rozmieszczenie otworów
wlotu i wylotu powietrza, a co za tym idzie, odpowiednie zorientowanie elewacji zgodnie z
różą wiatrów. Tylko w ten sposób można zrealizować konieczny warunek „otwartości”
budynku w stosunku do powietrza zewnętrznego, czego wymagają stosowane coraz częściej
o

na świecie systemy wentylacji hybrydowej .
W obecnych czasach, na fali zainteresowania ekologią i przy ogromnych możliwościach
technicznych, prowadzone są badania nad eksperymentalnymi fasadami, wzorowanymi na
organicznych tkankach osłonowych (np.: skóra zwierząt, tkanka pokrywająca liście). Być
może w przyszłości zewnętrzna powłoka budynku będzie oddychać i pocić się, zapewniając
tym samym odpowiedni komfort wnętrz.‘Planuje się, że fasada, jako sztuczna skóra budynku,
będzie wykorzystywać:
•

światło słoneczne do produkcji energii (analogia do fotosyntezy),

•

naturalną wentylację (analogia do procesu wymiany gazowej przez aparaty szparkowe
roślin),

•

zjawisko chłodzenia przez parowanie (analogia do mechanizmu perspiracji).
W sferze rozwiązań teoretycznych pozostają fasady, które w zależności od warunków

klimatu zewnętrznego, dzięki elektronicznym sensorom mogą zmieniać takie parametry, jak:
przezroczystość, współczynnik przenikania ciepła, przepuszczalność pary wodnej. Szansą na
realizację eksperymentalnych pomysłów są fasady złożone z elementów ruchomych (np.:
budynek biurowy w miejscowości Kronenberg w Niemczech, którego fasada otwiera się lub
zamyka, w zależności od warunków atmosferycznych) (Brzezicki M., 2002 [17]).
3.2.3. Doświetlenie i funkcjonalność wnętrz
Planując rozmieszczenie okien na elewacji należy brać pod uwagę nie tylko estetykę
kompozycji, ale też funkcjonalność wnętrza, jego doświetlenie, możliwość wygodnego
ustawienia w nim urządzeń i mebli oraz ewentualnych podziałów przestrzeni. Stąd też istotna
jest ilość okien, wysokość parapetu, a w przypadku elewacji całkowicie przeszklonych, także
moduł konstrukcyjny, ułatwiający dostawienie ścianek działowych (gęste podziały są pod tym
względem korzystniejsze).
W przypadku obiektów biurowych, będących budynkami, w których wykonuje się
pracę, duże znaczenie ma zapewnienie doświetlenia światłem dziennym. Należy mieć
świadomość, że ilość otworów okiennych, ich kształt, rozmieszczenie, nachylenie i proporcje
do powierzchni podłogi, a także zastosowane systemy przesłon (konieczne, bo praca biurowa

8 Wentylacja hybrydowa, jest to łączenie technicznych możliwości naturalnego przewietrzania i mechanicznej
klimatyzacji obiektów - podano za Mierzwiński S., 2002 [65].
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A ) zastosow anie podwójnej ściany niejedno
rodnej w pobliżu ruchliwej arterii komunika
cyjnej

B) dwuwarstwowa pow loką szklana niejednorodna: warstwa wewnętrzna to ściana z otworami okiennymi, warstwa
zewnętrzna jest całkow icie przeszklona

C) odchylenie szklanej ściany od pionu - likwiduje olśnienie słoneczne, ale jest niekorzystne z przyczyn akustycznych

Rys. 3.2. A), B), C). Budynek biurowy w Chorzowie, projekt semestralny Mieszka Maliszewskiego
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wykonywana jest głównie przy komputerze), nie mogą być przypadkowe, gdyż decydują o
jakości i komforcie oświetlenia, co ma wymiar ekonomiczny, wyrażający się w oszczędności
energii elektrycznej oraz efektywności pracy.
Penetracja światła słonecznego we wnętrzach możliwa jest dzięki przezroczystym (lub
przeświecającym) fragmentom powłoki. Są to:
• okna o określonej wielkości, proporcjach i rodzaju szklenia,
• całe powierzchnie szklanych elewacji o zróżnicowanych podziałach, kącie ustawienia i
kolorystyce wypełnienia szklanego (np.: szkła bawione zielone, szare, brązowe lub szkło
refleksyjne), a co za tym idzie, różnych stopniach przepuszczalności światła,
• pólprzepuszczalne dla światła ściany z pustaków szklanych lub tworzyw sztucznych
(akryli, poliwęglanów) [119].
Podstawowym warunkiem prawidłowego doświetlenia pomieszczeń jest ograniczenie
głębokości traktów, co ma bezpośredni wpływ na bryłę i proporcje elewacji. Dla obiektów
biurowych najkorzystniejsze pod tym względem są trakty 14 - 18-metrowe. Często stosuje się
także rozwiązania atrialne. Istnieje także zależność pomiędzy wysokością pomieszczenia,
wysokością usytuowania przegrody przeszklonej i głębokością tegoż pomieszczenia. Jak
pisze W. Celadyn, strefa o zazwyczaj wystarczającej intensywności oświetlenia dziennego
jest ograniczona 2,5-krotną wysokością przegrody szklanej (Celadyn W., 2004 [18]).
Powierzchnię otworów okiennych (w świetle ościeżnicy) w stosunku do powierzchni
podłogi danego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi określa norma. Wnętrza
powinny

być

oświetlone

światłem

równomiernym

(bez

nadmiernych

kontrastów),

rozproszonym, łagodzącym różnice w kolorze i fakturze materiałów wykończeniowych i nie
powodującym efektu olśnienia spowodowanego odbiciem intensywnego światła słonecznego
od gładkiej posadzki, blatu lub ekranu monitora. Korzystne jest projektowanie pomieszczeń o
oknach umieszczonych na więcej niż jednej ścianie, gdyż to właśnie zapewnia równomierne
oświetlenie przez większą część dnia. Należy dodać, że wysokie nadproża (powyżej 30 cm)
dają niekorzystny efekt ciemnego sufitu, a okna, im wyżej osadzone, tym lepiej oświetlają
wnętrze [119].
Dopływ światła może ograniczać sąsiadująca zabudowa lub drzewa i krzewy zwłaszcza te, które wystają ponad płaszczyznę tworzącą kąt 30° z terenem. Taką niekorzystną
sytuację można korygować kształtem i usytuowaniem okien.
Oświetlenie dzienne wnętrz może być regulowane dzięki stosowaniu odpowiednich
urządzeń, montowanych w różny sposób - w strukturze wewnętrznej przegrody, wewnątrz
pomieszczenia, a także na zewnątrz przegrody. W przypadku głębokich traktów stosuje się
specjalne systemy kolektorowo-refłektorowe, umożliwiające głębszą i równomierną penetra
cję światła. M ogą być one stale lub ruchome, sterowane ręcznie lub automatycznie. Ich
działanie polega na odbijaniu bezpośredniego promieniowania słonecznego, przejmowaniu
promieniowania rozproszonego - i już w kontrolowany sposób przesyłania go do wnętrza.
Obecność tego typu urządzeń (zwłaszcza systemów zewnętrznych) wpływa nieraz na
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kształtowanie detalu architektonicznego, jak w przypadku systemów górnych stałych do
stosowania na dachach, które wymagają obecności wystających ponad poziom dachu
specjalnych świetlików o trzech ściankach nieprzezroczystych i jednej przepuszczającej
światło od strony północnej (Celadyn W., [18]).
Należy pamiętać, że przegrody przeszklone, oprócz doświetlenia wnętrz, zapewniają
także bardzo pożądany kontakt wzrokowy z otoczeniem zewnętrznym, co jest czynnikiem
wpływającym na zadowolenie i komfort psychiczny pracowników, spędzających w biurze
wiele godzin. Dodatkowym efektem plastycznym, który należy przewidzieć i uwzględnić w
projekcie elewacji transparentnych, są podziały i kolorystyka wnętrz obserwowanych z zew
nątrz, szczególnie w oświetleniu nocnym.

3.3. Elementy budujące funkcję informacyjną elewacji
Jedną z ważniejszych ról, jaką wypełniały elewacje od najdawniejszych czasów, aż po
współczesność, była ich funkcja informacyjna. Wiąże się ona z semiologią, jako dziedziną
nauki zajmującą się badaniem wszystkich zjawisk kulturowych tak, jakby były systemami
znaków, a więc zjawiskami komunikacji (Eco U., 1996 [25]).
W sferze informacyjnej elewacje przeszły swoistą metamorfozę. W historii architektury
bardzo ważną rolę w kształtowaniu funkcji informacyjnej pełniły detale architektoniczne.
Wraz z powstaniem modernizmu, odrzucającego wszelkie „zdobienia”, powyższa funkcja ule
gła zaburzeniu. Okazało się, że wbrew zamierzeniom ideowym, zbyt uproszczona, zunifiko
wana forma „pudeł z betonu” nie jest czytelna dla przeciętnego odbiorcy. Po nieudanych pró
bach powrotu do tradycji (postmodernizm), wśród mnogości kierunków współczesnej
architektury daje się zauważyć powrót detalu architektonicznego, chociaż w zupełnie innym,
techniczno-konstrukcyjnym wymiarze.
W zakresie funkcji informacyjnej elewacje (także obiektów biurowych) powinny:
1) umożliwiać rozpoznanie funkcji obiektu (duże znaczenie elementów denotacyjnych9),
2) wywoływać odczucia adekwatne do przypisanej funkcji (elementy konotacyjne10),
3) wyrażać prestiż i status obiektu oraz pozycję społeczną jego właściciela,
4) określać przynależność obiektu do danego kręgu kulturowego,
5) precyzować czas powstania obiektu (na podstawie Wallis A. 1977 [104]).
Powyższy przekaz dotyczy zatem zarówno informacji o przeznaczeniu i funkcji danego
budynku (punkt 1), jak i całej sfery odczuć i skojarzeń doświadczanych przez obserwatora w
zetknięciu z obiektem (punkty 2-5) (Krenz J., 1997 [47]).

9 Elementy denotacyjne - elementy charakterystyczne, za pomocą których możemy rozpoznawać funkcję zawar
tą wewnątrz obiektu (na podstawie Bielak M., 1996 [13]).
10 Elementy konotacyjne - elementy kształtujące emocjonalny odbiór obiektu, wpływające na odczucia, wraże
nia, skojarzenia jakie wywołuje percepcja dzieła architektury (na podstawie Bielak M., 1996 [13]).
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3.3.1. Informacja o funkcji obiektu

Dla współczesnych budynków biurowych elementami, dzięki którym można rozpoznać
ich funkcję11, sąm . in.:
•

lokalizacja w tkance miejskiej (dawniej centrum miasta, teraz preferowane podmiejskie
parki biznesu),

•

usytuowanie na działce (przedpole z małą architekturą, parking) (rys. 3.3),

•

duża skala obiektu,

•

uproszczony kształt bryły,

•

elewacje (rys. 3.4):
o

duże tafle przeszkleń z systemami żaluzji, powtarzalne rytmy okien, brak balkonów,

o

określone materiały wykończeniowe (np.: okładziny z kamieni naturalnych, panele
aluminiowe),

o

konstrukcyjny detal architektoniczny,

o stosowanie rozwiązań energooszczędnych i inteligentnych.
Rozpoznawanie funkcji budynków nie zawsze jest zadaniem łatwym, gdyż przekaz
informacyjny często jest niejednoznaczny (fot. 3.6 - 3.10), zwłaszcza że wymienione powyżej
elementy ogólnie oznaczają funkcję obiektu użyteczności publicznej, który z przyczyn
ekonomicznych, zgodnie z panującymi tendencjami, powinien być zaprojektowany tak, aby w
przyszłości mógł pełnić także i inne funkcję. Stąd też konieczność projektowania struktury
budynku (układ konstrukcyjny, rdzeń, instalacje) w taki sposób, aby w trakcie eksploatacji
możliwa była wielokrotna adaptacja budynku do potrzeb potencjalnych nowych właścicieli i
użytkowników (np.: zupełna zmiana funkcji biurowej na hotel czy budynek mieszkalny).
Z powyższym zagadnieniem wiąże się problematyka trwałości elewacji i niezmienności
kodu informacyjnego, który ona przekazuje. Elewacje historycznych budynków użyteczności
publicznej, budowane z materiałów trwałych, aż po współczesność są nośnikami informacji: o
modzie i panującym w danym czasie stylu architektonicznym, rodzajach używanych
materiałów, poziomie warsztatu budowlanego, a także o gustach i zamożności właściciela.
Pomimo tego, że pierwotne przeznaczenie obiektu może być różne od funkcji aktualnie przez
niego pełnionych, niezmienności elewacji strzeże konserwator zabytków.
W przypadku obiektów współczesnych sytuacja jest zupełnie odmienna. Elewacja - jak
już wspomniano, stanowi warstwę budynku wymienianą co około 20 lat - z przyczyn
technicznych (poprawa jakości obiektu), ale także w pogoni za zmieniającą się modą oraz
nowymi technologiami. Pociąga to za sobą decyzje związane z formą elewacji, która powinna
informować o funkcji zawartej wewnątrz budynku, ale tylko przez określony czas, a nie na
wieki, jak było w historii (rys. 3.5).

11 Wnioski sformułowano korzystając z pracy Bielak M. 1996 [13] oraz na podstawie rozmów ze studentami i
ćwiczeń z przedmiotu strategie projektowania (porównaj badania przeprowadzone przez B. Komar, rozdział 5).
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A ) lokalizacja w tkance miejskiej - centrum miasta

B) usytuowanie na działce - przedpole z małą architekturą, duża skala obiektu, uproszczona biyla

Rys. 3.3. A), B). Oznaczanie funkcji obiektu - budynek biurowy w Gliwicach, projekt dyplomowy
Marcina Sempki
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Rys. 3.4. A), B), C). Denotowanie funkcji
obiektu: rzędy jednakowych okien, duże tafle
przeszkleń, szara kolorystyka oraz konstruk
cyjny detal to elementy kojarzące się z funk
cją biurową (biurowiec w Gliwicach, praca
dyplomowa Marcina Sempki)

C)

3.3. Elementy budujące funkcję informacyjną elewacji

A ) duże płaszczyzny przeszkleń, w yekspono
wane w ejście charakterystyczne dla budynków
użyteczności publicznej

B) szara kolorystyka, okładziny kamienne, tynk,
powtarzalne rytmy okien

C) zróżnicowana bryła budynku m ieszczącego
różne typy biur oraz funkcje towarzyszące

Rys. 3.5. A), B), C). Budynek biurowy w Tychach - projekt semestralny Anny Rakowskiej
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W naszej polskiej rzeczywistości nowoczesne biurowce są jeszcze zbyt młode, aby
„zmieniać skórę”. Zmiany elewacji, podążające za zupełną zmianą sposobu użytkowania,
można natomiast obserwować na przykładzie budynków sprzed 30-50 lat, które adaptowane
są do nowych funkcji (fot. 3.11 - 3.15).
Trafną uwagę odnoszącą się do funkcji informacyjnej przedstawił U. Eco (Nieobecna
struktura, 1996 [25]): „w terminach teorii komunikacji zasada głosząca, że form a idzie za
funkcją, oznacza, że form a przedmiotu ma nie tylko umożliwiać jego funkcję, lecz także
denotować ją w sposób tak jasny, by ją nie tylko ułatwiać, lecz i uatrakcyjniać, a ponadto
sugerować ruchy najodpowiedniejsze do je j realizacji”.
W sferze przekazu informacyjnego przyszłość, podobnie jak w przypadku funkcji
zabezpieczająco-osłaniającej, przypuszczalnie należeć będzie do zaawansowanej technologii.
Okazuje się, że elewacja może być traktowana jako narzędzie w przekazywaniu informacji w
sensie dosłownym. Już nie przypadkowe szyldy z napisami czy plakaty reklamowe
zawieszane na billboardach, lecz sama fasada o uproszczonej formie może służyć jako ekran.
Takie rozwiązanie zastosowano w biurowcu Ekspomedia Light-Cube w Saarbrucken
(Niemcy). Prostopadłościenne „pudło” ze stali i szkła na zewnątrz otoczono transparentną
siatką ze stali nierdzewnej. W nocy, dzięki umieszczonym za nią elementom świetlnym,
sterowanym komputerowo, fasada zmienia się w ekran, na którym powstają barwne projekcje
(Leśnik B., 2003 [57]). Tak funkcjonująca fasada, poprzez swoją zmienność, niematerialność
i iluzję, przestaje być barierą, i jak ekran komputera staje się „przezroczystym oknem do
innych miejsc wirtualnych światów... ” (Kurkiewicz D., 2002 [51]).
3.3.2. Treści emocjonalne - konotacje i symbolika elewacji
Forma elewacji, zbudowana przy użyciu odpowiednich środków wyrazu (skala, pro
porcje, artykulacje, kształt bryły) intensywnie i sugestywnie oddziałuje na psychikę obserwa
tora, wywołując stany emocjonalne o określonym ładunku (rys. 3.6).
Według R.G. Alena (Bańka A., 1998 [6]), różne formy architektoniczne oddziałują na
różne stany psychiczne człowieka (fot. 3.16-3.21).
Odczucie zadowolenia możemy uzyskać poprzez:
•

stosowanie płynnych form i ciepłych kolorów,

•

używanie naturalnych materiałów budowlanych,

•

zestawienia małych i dużych form w skali dostosowanej do człowieka,

•

szerokie zastosowania podziałów i rytmów, zachowanie proporcji,

•

projektowanie niektórych obiektów wyrażające pewne powszechnie zrozumiałe idee (np.
ekspresjonizm, funkcjonalizm, symbolizm),

•

wprowadzenie do wnętrza przestrzeni elementów ruchomych i zdynamizowanych.
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A) elewacja w ejściow a - proste, chłodne w
wyrazie formy m ają podkreślać urzędowy
charakter budynku

B ) elewacja tylna od strony atrium - formy
oznaczające pow agę, dystans

C) elewacje tworzące atrium - skojarzenia z
partnerstwem, sam orządnością

Rys. 3.6. A), B), C). Budynek biurowy w Gliwicach - konotacje związane z obiektem o funkcji urzędu miejs
kiego (praca semestralna Piotra Wagnera)
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Prawidłowe rozpoznawanie funkcji
elewacji

3. Funkcje elewacji budynku biurowego

Zaburzenie funkcji informacyjnej
obiektu

Fot. 3.8. Budynek mieszkalny przypominający biuro
wiec, Tychy (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.6. Budynek biurowy Fokus, Warszawa
(fot. M. Drozd)

Fot. 3.9. Budynki mieszkalne operujące „biurową”
kolorystyką i detalem, Tychy (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.7. Budynek biurowy PLL Lot, Warszawa
(fot. M. Drozd)

Fot. 3.10. Detal budynku mieszkalnego, Tychy
(fot. J. Tymkiewicz)
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Nowa forma budynków zmodernizowanych

Fot. 3.11. Zmiana formy w wyniku modernizacji i zmiany funkcji budynku z lat 50. - siedziba banku, dawniej
hotel robotniczy, Tychy (fot. R. Tymkiewicz)

Fot. 3.12. Nowe wejście do budynku banku, Tychy
(fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.14. Zmodernizowany budynek z lat 50. - biuro
wiec Wąsko, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.13. Zmodernizowany budynek zakładu produk
cyjnego z lat 50., obecnie wyższa uczelnia, Tychy
(fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.15. Fragment nadbudowy w budynku Wąsko,
Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
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Odbiór emocjonalny elewacji

Fot. 3.16. Rytmy, naturalne materiały, funkcjonalizm w
budynku Agory, Warszawa (fot. M. Drozd)

Fot. 3.19. Surowe formy, silne kontrasty światłocieniowe, Bank Nordea, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.17. Zieleń i woda przenikająca do wnętrza. Budynek Skanska, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.20. „Ostre” formy detali, Bank Nordea, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.18. Skala człowieka, zieleń. Biblioteka w Warszawie (fot. A. Tymkiewicz)

Fot. 3.21. Ciężka bryła, nie wyważona kompozycja,
budynek Lux Med, Warszawa (fot. M. Drozd)
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Przyjemne wrażenie relaksacji związane z przebywaniem w danej przestrzeni może być
wywoływane poprzez:
•

wprowadzenie znanych i łubianych elementów, tj „malej architektury”, zieleni, zbiorni
ków wodnych,

• zachowanie porządku otoczenia i swobody poruszania się w przestrzeni,
• stosowanie elementów o małej, dostosowanej do człowieka skali,
• wprowadzenie miękkich form,
• zastosowanie naturalnych materiałów, pokrewnych kolorów, łagodnego światła,
• utrzymywanie komfortowego mikroklimatu dla człowieka,
• niestosowanie silnych kontrastów.
Odczucie nieprzyjemne, negatywne związane z napięciem psychicznym może być spowodo
wane poprzez:
• nieestetyczną nie wyważoną kompozycję,
• stosowanie dużej, nadludzkiej skali,
•

używanie krańcowych kontrastów, zimnych kolorów i silnie podkreślonych form narożni
kowych,

• eksponowanie nieznanych, obcych elementów.
Stany lękowe, wysokie pobudzenie, mogą wywoływać:
• formy skomplikowane, przestrzenie typu labiryntu,
• stosowanie wielkiej, nadludzkiej, niezrozumiałej skali,
• używanie skrajnych kontrastów sprawiających wrażenie niestabilnych,
• projektowanie przestrzeni niedostatecznie oświetlonych bądź oświetlonych światłem zim
nym,
• wprowadzenie „złych” proporcji oraz gry rytmicznie przesuwających się cieni.
Wywołane przedstawionymi powyżej „zabiegami architektonicznymi” stany emocjo
nalne u odbiorców architektury zależą również od ich wrażliwości, nastawienia, upodobania
oraz siły oddziaływania oglądanych form.
„Gdy opuszczamy oglądany budynek, pamiętamy wejście, hall, schody, jakieś sale,
jakieś szczegóły architektoniczne, drzwi, okna, które grafy swoje zasadnicze role. Pamiętamy
je zawsze zależnie od ich chwilowej ważności. Jedne z nich stają się czymś podkreślonym,
czymś, co wywołało w nas głębsze doznanie, inne giną w cieniu tamtych. Któreś z nich wybija
się na pierwszy plan i tworzy jakby punkt główny całości uformowanej z doznań odebranych
przy całokształcie oglądania. Wreszcie wszystkie te doznania łączą się w jedno całościowe
doznanie, mające punkt główny, punkty ważne i tło utworzone z pozostałych doznań”
(Żórawski J. 1973 [117]).
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Jak pisze J. Krenz [47], można wyróżnić trzy poziomy, na których kodowana jest
warstwa znaczeniowa, a mianowicie:
•

intencje twórcy (graficzny zapis koncepcji jako kod genetyczny formy, generujący jej
kształt),

•

realizacja formalna (zmaterializowanie pomysłu przy zastosowaniu świadomie dobra
nych środków wyrazu),

•

odczytywanie przez odbiorcę (odbiór uzależniony od wrażliwości i świadomości obser
watora, a także od kontekstu politycznego czy historycznego).
Aby uzyskać spójność powyższych poziomów, architekt powinien dysponować pewną

wiedzą z zakresu psychologii architektury, która pozwoli mu podejmować świadome decyzje
projektowe. Posługując się schematycznym uproszczeniem, można przyjąć, że jeśli intencją
twórcy jest zaprojektowanie obiektu biurowego, który ma być odczytywany przez odbiorcę
jako obiekt poważny, o wysokim prestiżu, powinien on wybrać lokalizację w centrum miasta,
a obiekt w dużej skali, o zwartej, osiowej bryle, usytuować na działce z okazałym przedpolem
w zakończeniu osi widokowych (Bielak M., 1996 [13]).
W historii architektury treści emocjonalne, których nośnikami były elewacje wraz z
detalami architektonicznymi, zmieniały się stosownie do okresów narastającej i zmniej
szającej się duchowości. Klasycyzm i pochodne (nurty racjonalne) swoją siłę oddziaływania,
wyrażającą dystans i powagę, zawdzięczały uproszczonym, oszczędnym dekoracjom, co pod
kreślało geometrię, rytmiczność bryły, natomiast inne okresy stylowe (średniowiecze, barok,
rokoko, romantyzm) chętnie posługiwały się bujnymi zdobieniami o wyraźnym ładunku
emocjonalnym (Trzeciak P., 1988 [98]). W początkach XX wieku awangardowi architekci
nakazali jednak odrzucenie detalu architektonicznego, który chociaż technologicznie zbędny,
stanowił istotny element w kształtowaniu sfery znaczeniowej.
Na przykładzie modernizmu najdobitniej widać rozdźwięk pomiędzy intencjami
twórców nowej architektury a odczuciami odbiorców. Ruch ten przesiąknięty był ideami poprawy jakości życia, higieny, postępu technologicznego, powszechnej kultury i oświaty, a
„betonowe pudła” miały być ich materializacją Budynek na słupach, wyniesiony ponad teren,
miał być synonimem przedmiotu, mobilnej bryły umieszczonej gdziekolwiek, bez kontekstu
(Wujek J., 1986 [113]), płaski dach, zwieńczony tarasem symbolizował łączność ze wszech
światem (Hohensee-Ciszewska M., 1992 [34]), ściana - miała symbolizować powłokę,
pokrywającą cały „mechanizm maszyny do pracy”, a surowy, nie osłonięty beton był szczery
jak twarz ludzka naznaczona zmarszczkami i znamionami (Jenks Ch., 1987 [37]). Nawet
poziome, podłużne, ujednolicone, typowe okno było symbolem dominacji technologii.
Powyższa symbolika nie była jednak czytelna dla przeciętnego odbiorcy.
Współczesna architektura, zwłaszcza biurowa, która jest związana z bogatymi inwesto
rami, emanuje zupełnie innym przekazem. Tak jak wiele dziedzin życia społeczeństwa
informacyjnego, zdominowanego przez ekonomię, jest nastawiona na reklamę firmy, inwes
tora. Jak twierdzi uznany architekt Dominique Perrault, „klienci zdali sobie sprawą, że

3.3. Elementy budujące funkcję informacyjną elewacji

47

architektura może również być wartością handlową. Spektakularny budynek to gratisowa
reklama na cały świat. Czyli rozumując w kategoriach rynkowych, natychmiastowy zysk - to
zachęta do tworzenia architektury demonstracyjnej” (Paczkowski B., 2003 [81]).
Spektakularne budynki biurowe - dzieła znanych architektów - stanowią mocne, dobit
ne znaki architektoniczne o intensywnym wyrazie. Poprzez swoją oryginalną formę mają two
rzyć symbol lansujący inwestora (także w mediach), a przy tym zaskakiwać, zapadać w
pamięć, skłaniać do dyskusji, wywoływać emocje. Same elewacje stanowią natomiast opako
wanie towaru, jakim jest budynek. Ich forma architektoniczna służy zatem komunikacji spo
łecznej. Środkami przekazu informacji są kompozycja przestrzenna, proporcje oraz dobór
materiałów wykończeniowych.
Forma obiektów, które mają promować określone marki, firmy, czy znaki towarowe,
nie może być, oczywiście, dosłowna (fot. 3.22 -3.24). Tego typu „eksperymenty” wyglądają
dziwacznie, a nawet komicznie - np.: budynek w kształcie samochodu na jednym z osiedli
mieszkaniowych w Salzburgu (Barnaś J., 2002 [8]) czy „lornetka” - znany obiekt F.O.
Gehrego - siedziba agencji reklamowej Chiat/Day w Wenecji (Kalifornia). Jak pisze J. Krenz
[47], J a ka dosłowność zabija formę, ponieważ swoją jednoznaczną arbitralnością odbiera
pole

wyobraźni”.

Projektując

dzieło

wartościowe

należy

starać

się

przekształcić

charakterystyczne cechy wiążące się i kojarzone z daną marką (np.: dynamika, nowatorstwo,
zaawansowana technologia) na formę architektoniczną. Przykładem udanej pod tym
względem realizacji, która oparła się próbie czasu, jest budynek biurowy firmy Deere12
(producenta maszyn rolniczych), zaprojektowany przez Eero Saarinena. W intencjach
architekta było stworzenie budynku prostego, funkcjonalnego, „przystojnego”, trwałego,
pozbawionego „błyskotek i efekciarstwa”, symbolizującego pozycję firmy oraz jej siłę, a
także oddającego charakter wytwarzanych produktów (jakość, niezawodność). Pracownicy
określili go jako piękną maszynę do pracy, zauważając nawet, że odzwierciedla on cechy
•

•

13

osobowości Samego prezesa. Jak dowodzą badacze tegoż obiektu - Mildred i Edward Hall ,
budynek wpłynął na poprawienie wizerunku firmy do tego stopnia, że Deere zaczęła nadawać
ton przemysłowi maszyn rolniczych. Symbolika budynku i jego walory estetyczne,
potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami, stanowiły istotny element pomocny w
rekrutacji wysoko kwalifikowanych pracowników (Hall M. i E, 2001 [32]).
3.3.3. Prestiż i status budynku
Kolejna informacja, której nośnikiem są między innymi elewacje, dotyczy statusu i
prestiżu budowli. Prestiż jest to stopień poważania, jakim cieszą się różnej klasy budowle
przynależne do tego samego typu budownictwa, natomiast status wskazuje na wzajemny
stosunek społeczny budowli różnych typów (Wallis A., 1977 [104]).
12 Prace nad projektem rozpoczęto w 1957 roku; firma zaczęła użytkowanie budynku w 1964 roku.
13 Badania zostały przeprowadzone przed zasiedleniem budynku, a następnie cztery miesiące po przeprowadzce,
oraz w 1966, 1967 i 1969 roku.
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Środkami architektoniczno-urbanistycznymi, którymi można wyrazić prestiż obiek
tu, są:
•

nobilitująca lokalizacja (centrum miasta, sąsiedztwo innych ważnych budowli, np.: Urzę
du Miejskiego, banków), (fot. 3.25 - 3.26),

•

skala i kompozycja formy (w tym unikatowość rozwiązania),

•

zastosowanie, drogich, doskonałych pod względem jakości i efektów plastycznych
materiałów budowlanych oraz wykończeniowych,

•

dla budynków historycznych również wiek i stan zachowania obiektu,

•

projekt firmowany przez uznaną pracownię architektoniczną
Należy mieć świadomość, iż bardzo istotnym nośnikiem informacji są partery obiektów,

gdyż bez celowego podejmowania pewnych działań (np.: uniesienie głowy) właśnie one znaj
dują się w polu widzenia i absorbują naszą uwagę, Całość elewacji jest odbierana dopiero
przy większych odległościach (Komar B., 1999 [43]).
Jak pisze J. S. Majewski [63], obserwuje się także jeszcze jeden, znany z historii sposób
akcentowania prestiżu budynków - wzbogacanie wystroju elewacji „plastyką monumentalną
lub autonomicznymi dziełami sztuki, zamawianymi u wybitnych artystów” . Najczęściej do
tyczy to budynków użyteczności publicznej oraz komercyjnych. Przykładami mogą być:
elewacja gmachu Warszawskiej Giełdy, ozdobiona panelami symbolizującymi wydruki z
notowań giełdowych, czy fasada gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, gdzie na kolum
nadzie zamieszczono tablice z tekstem prawa rzymskiego.
W przypadku obiektów biurowych decydujący wpływ na prestiż budynku ma zamoż
ność oraz pozycja inwestora na rynku (wyrażająca sukces jego firmy). Tylko najlepszych i
najbogatszych stać na wznoszenie swoich siedzib w centrach miast, gdzie ceny działek
budowlanych są najwyższe. Oni też powierzają projekty wybitnym, uznanym architektom,
zapewniając sobie tym samym oryginalność i unikalność formy oraz pewien rozgłos,
przynoszący poczucie nobilitacji.
Tego typu budowle - dzieła znanych pracowni projektowych, a zarazem siedziby
bogatych firm - zajmują wysokie miejsce także w hierarchii obiektów różnych typów, czyli
posiadają wysoki status. Stanowią obok kościołów, muzeów, czy też innych znaczących
budynków użyteczności publicznej, rozpoznawalne w mieście, charakterystyczne znaki.
A. Wallis [104] stwierdza, że istnieje wyraźna zależność między stopniem ważności
budowli a możliwością prawidłowego odczytania jej przeznaczenia. Dzięki temu, że w
każdym kręgu kulturowym przyjęły się pewne wzory kształtowania formy obiektów
prywatnych i publicznych, obserwator może przyporządkować dane dzieło architektury do
określonego typu, na przykład do budowli publicznych czy sakralnych. Te ostatnie zresztą
cechują się wyjątkową trwałością i niezmiennością cech informujących o ich przeznaczeniu.
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Prestiż i status obiektu

Fot. 3.22. Forma dosłowna, restauracja w Solinie
(fot. R. Tymkiewicz)

Fot. 3.25. Prestiżowa lokalizacja budynku Altus,
Katowice (Fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.23. „Okrętowa” architektura. Budynek Skanska,
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.24. Forma przetworzona. Budynek Hasselblad,
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.26. Sąsiedztwo ważnych budynków,
biurowce w Vancouver (fot. B. Kucharczyk-Brus)
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3.3.4. Przynależność obiektu do danego kręgu kulturowego
Powyższa informacja ma bardzo istotne znaczenie dla całokształtu percepcji dzieła
architektury, gdyż w znacznym stopniu decyduje o odbiorze emocjonalnym obiektu
(fot. 3.27 - 3.28). W kręgu kultury europejskiej tradycja ukształtowała pewien typ obiektu,
kojarzącego się z funkcją biurową. To jednak za mało. Informacja przekazywana przez elewa
cje powinna jednoznacznie określać przynależność obiektu do pewnego kręgu kulturowego.
Funkcję tę można rozumieć jako:
•

wpisywanie się w tradycję miejsca, w którym ma stanąć obiekt,

•

informowanie o tym, do jakiego kręgu kulturowego należy inwestor/właściciel/użytkow
nik lub też projektant (fot. 3.29).
Tak przynajmniej nakazuje tradycja architektoniczna. Czy jednak dotyczy to także

architektury biurowej, która w większości przypadków związana z biznesem (często nawet z
koncernami o zasięgu światowym), podlega pewnej unifikacji formalnej (fot. 3.30 - 3.31),
wyrażanej stosowaniem aktualnie modnych kształtów, detali czy materiałów wykończenio
wych niezależnie od lokalizacji? Odpowiedź chyba powinna brzmieć - tak. Jak pisze W. Bal
[2], „Chociaż telekomunikacja, podróżowanie i media ciągle odgrywają swoją rolę w
przełamywaniu narodowych stereotypów, to różnice ekonomiczne i polityczne, różne warunki
topograficzne oraz klimatyczne nadal tworzą trendy regionalne”.
Należy mieć świadomość, że uwzględnienie charakterystycznych dla danego miejsca
materiałów budowlanych, detali, podziałów elewacyjnych daje odpowiedź na potrzebę
manifestowania pewnych objawów niezależności kulturowej wynikłej z odczuwanej więzi z
miejscem zamieszkania. Przekonał się o tym sir Norman Foster14 przy okazji projektowania w
Warszawie biurowca Metropolitan (porównaj fot. 1.13 i 4.17). Przedstawiona propozycja
budziła obawy unifikacji, w miejscu o randze pomnika historii. Trzecia, przyjęta do realizacji
wersja, ma szklaną elewację z zamocowanymi prostopadle płytami z jasnoszarego granitu, co
stanowi kompromis pomiędzy „kamienną tradycją miejsca” a nowoczesnością.
Zupełnie inaczej przyjęto inny współcześnie zrealizowany warszawski biurowiec Focus - dzieło pracowni S. Kuryłowicza (fot. 3.32). W artykule zamieszczonym na łamach
„Architektury-Murator” W. Leśnikowski pisze: „choć widać w nim [gmachu] zastosowanie
szerokiego repertuaru środków hi-tech, pozostaje on budynkiem bardzo polskim. Malowniczość i swego rodzaju miękkość, podświadome dążenie do odrzucenia dogmatyczności są tu
stale obecne. Pomimo całego technologicznego ładu i wyrafinowania, budynek przyciąga swą
teatralnością, fragmentaryzmem czy dekoracyjnością, które to elementy nadają mu bardzo
swoisty, lokalny charakter'' (Leśnikowski W., 2001 [58]).
14 Fosterowi postawiono zresztą ju ż wcześniej podobny zarzut zbytniej unifikacji w stosunku do bryły i elewacji
biurowca Centrali Honkgkong and Shanghai Banking (1986), (Bartoszewicz D., 2002 [10]). Architekt odparł go
jednak udowadniając, że projekt przynależy do kręgu kultury Dalekiego Wschodu, gdyż został zorientowany
zgodnie z zasadami feng shui; w rozmowie z cyklu „Na nowy wiek” (Crowley D., 2003 [21]), uznaje zresztą że
jedne rzeczy są wspólne dla całego globu, a inne wyraźnie lokalne, i tej zasady należy przestrzegać w projekto
waniu.
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Przynależność do danego kręgu kulturowego

Fot. 3.27. Budynek kojarzący się z Koloseum
w Vancouver (fot. B. Kucharczyk-Brus)

Fot. 3.30. „Modne formy” - współczesna unifikacja,
Philips Warszawa (fot. M. Drozd)

Fot. 3.28. Obca kulturowo forma piramidy, hotel
w Tychach (fot. B. Tymkiewicz)

Fot. 3.31. Formy, które można spotkać także gdzie
indziej. Ericsson, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.29. Lekkość i naturalne materiały architek- Fot. 3.32. „Bardzo polski budynek Fokus, W arszawa
tury skandynawskiej - Hasselblad,
Göteborg
(fot■M. Drozd)
(fot. J. Gregorowicz)
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Drugi z aspektów omawianej funkcji (czyli informowanie o tym, do jakiego kręgu
kulturowego należy inwestor/właściciel/użytkownik lub projektant) jest cały czas obecny we
współczesnej architekturze biurowej. Przykładem mogą być dzieła architektów skandy
nawskich. Obiekty przez nich projektowane, dzięki lekkości konstrukcji, zastosowaniu
naturalnych materiałów (w tym powszechnemu użyciu drewna), prostocie i elegancji,
poszanowaniu dla środowiska naturalnego, są jednoznacznie przypisywane do tegoż właśnie
kręgu kulturowego. Z kolei Niemcy kojarzeni są z surowością i tendencją do przedkładania
funkcji nad formę, Anglicy z fragmentaryzmem rozwiązań i „luzem kompozycyjnym”
architektury hi-tech, Francuzi z elegancją i poetyckością a Holendrzy z budynkami „pełnymi
humoru i fantazji” (podano za: Bal W., 2002 [2], Leśnikowski W., 2001 [58]).
Chęć nawiązania do tradycji regionalnych, kolorytu, materiałów oraz tworzenie
charakterystycznego stylu pracowni deklarują także śląscy architekci (porównaj fot. 3.14 3.15, 4.1 - 4.5). Wielu z nich fascynuje się metalem, głównie stalą jako symbolem bliskiej
obecności przemysłu.
3.3.5. Czas powstania obiektu
Elewacja powinna kojarzyć się przede wszystkim z określonym stylem (nurtem,
kierunkiem) architektonicznym umiejscowionym w historii, na przykład: ratusz zwieńczony
attyką z renesansem, a przeszklony wieżowiec ze współczesnością. Zrozumienie przekazu
informacyjnego zależy jednak od poziomu wykształcenia i zasobu wiedzy odbiorców.
Prawidłowe datowanie obiektów występuje tylko w przypadku osób, które z przyczyn
zawodowych lub po amatorsku interesują się architekturą. W powszechnym odczuciu
egzystuje znacznie uproszczony schemat podziału na „stare”, „zabytkowe” budynki oraz
„oryginalne”, „ekskluzywne” współczesne biurowce. Bywa, że zabytkowy budynek, o świeżo
pomalowanej elewacji, jest uważany za „nowy”.
Wydaje się jednak, że w odróżnieniu od stylowego bogactwa historycznych budynków,
których umiejscowienie w czasie może być trudne dla przeciętnego odbiorcy, elewacje
reprezentujące tak powszechny w architekturze biurowej nurt modernistyczny, dosyć dobrze
informują o swojej nowoczesności. Dokładne rozpoznanie ich wieku wymaga jednak wiedzy
z zakresu technologii ścian osłonowych, a także zmieniających się trendów w projektowaniu
elewacji (np.: moda na kolorowe szyby - dawniej lustrzane, zielone, aktualnie bezbarwne,
stosowanie charakterystycznych „modnych” detali)1'.
Jak pisze J. Krenz [47] „Zapis idei zawsze dokonuje się w innym czasie, niejednokrotnie
w innym kontekście politycznym czy historycznym, niż je j odczytywanie. Dlatego pomiędzy
intencją twórcy a interpretacją odbiorcy istnieje rozdźwięk, mniejszy lub większy dystans

15 Przykłady i krótką charakterystykę współczesnych biurowców powstałych w różnych okresach przedstawiono,
w rozdziale 5.2.
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(intelektualny i czasowy). Niemniej jednak pewne obrazy czy symbole zawarte w formach są
trwałe, powszechnie znane i podobnie odczytywane w określonych kręgach kulturowych”.

3.4. Elementy kształtujące funkcję estetyczną elewacji
Cechą charakterystyczną współczesnej architektury jest różnorodność kierunków i
stylów. W zakresie architektury biurowej zadaniem współczesnego architekta jest przede
wszystkim sprostanie rosnącym wymaganiom inwestora, który angażuje swoje środki
finansowe z nadzieją przyszłego zysku. Ekonomiczny aspekt projektowania nabiera szczegól
nego znaczenia w przypadku elewacji, które stanowią swego rodzaju „opakowanie”, dzięki
któremu budynek może być łatwiej wynajęty, czy też sprzedany.
Projektując elewację należy mieć świadomość, że powinna ona przetrwać w
zadowalającym stanie technicznym około 20 lat, podczas gdy życie samej konstrukcja trwa
dłużej, średnio 50-60 lat16. W zakresie formy elewacji owe 20 lat to zbyt długo, aby ulegać
chwilowym modom w architekturze. Analizując współczesne realizacje obiektów biurowych
można stwierdzić, że bardziej awangardowych rozwiązań, np. dekonstruktywistycznych, jest
niewiele (np.: kompleks budynków biurowych w Dusseldorfie Franka O. Gehrego, centrum
kongresowo - wystawowe w Lille Rema Koolhaasa, siedziba krajowego Zakładu Ubezpie
czeń Guntera Behnischa). Można natomiast znaleźć wiele odwołań do dzieł klasyków moder
nizmu, które przetrwały próbę czasu i po wielu latach nadal się podobają lub przynajmniej
nie drażnią.
Dobra architektura modernistyczna to przede wszystkim prostota i elegancja formy oraz
doskonałe proporcje. W przypadku prostych brył bardzo duże znaczenie ma dobór
materiałów, ponieważ w sposób znaczący wpływa on na odbiór wizualny całego obiektu,
generując określone konotacje. Ta sama forma inaczej będzie wyglądała podzielona rastrem
wiązań

ceglanych,

inaczej

wykończona jasnym

tynkiem,

podkreślającym

kontrasty

światłocieniowe, a jeszcze inaczej pokryta połyskującymi, srebrzystymi panelami.
Istnieje ścisły związek pomiędzy estetyką budowli a jej siłą oddziaływania informacyj
nego, gdyż wysokie walory estetyczne pomagają przyswajać informacje, sprzyjają procesom
zapamiętywania i orientacji w środowisku zbudowanym.
Ocena funkcji estetycznej jest bardzo trudna. Kanonami piękna zajmowano się od
najdawniejszych czasów. W starożytności, próbując znaleźć przepis na doskonałe proporcje i
harmonię kompozycji, dawano wyraz „obiektywistycznemu” podejściu do architektury. Jego
przeciwieństwem jest podejście „subiektywne” (od XVIII w.), zakładające, że odczucie
piękna uzależnione jest od indywidualnych cech i preferencji człowieka. Wiek XX w
rozważania o subiektywnym odczuciu estetyki włączył psychologię, wraz z teorią „postaci”
(szerzej na ten temat w rozdziale 4).
16 Czas trwania konstrukcji i elewacji wg Stewarta Branda (How Buildings Learn. What happens after they’re
built, 1995), podano za E. Niezabitowską2004 [73] (porównaj przypis 1).
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Kłopoty z elewacjami

Fot. 3.33. Zaleganie śniegu, hotel w Tychach
(fot. G. Bachniak)

Fot. 3.36. Konieczność bieżącej wymiany elementów
uszkodzonych, (stłuczone szyby nad wejściem). Altus,
Katowice (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.34. Niekorzystne olśnienie. Skanska, Göte
borg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.35. Zacieki na elewacji. Ericsson, Göteborg
(fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.37. Relingi ułatwiające mycie elewacji. Wydział
Teologii, Katowice (fot. B. Komar)
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Elementami składowymi budującym jakość estetyczną obiektu i jego elewacji są:
•

ciekawa, niebanalna, dobra w proporcjach forma i skala obiektu,

•

optycznie wyważone, prawidłowo rozmieszczone na płaszczyznach ściany otwory okien
ne i drzwiowe (w tym wejście główne),

•

właściwie dobrany detal,

•

odpowiednia barwa i ciekawa helioplastyka elewacji oraz jej nocne oświetlenie (ważne
jest przewidywanie, jak elewacja będzie funkcjonować w różnych warunkach pogodo
wych) (fot. 3.33 - 3.35),

•

dobry stan techniczny i stan utrzymania (fot. 3.36 - 3.37).
Powyższe cechy (poza stanem technicznym) są trudne do zmierzenia, gdyż w przypad

ku oceny wartości estetycznych zawsze spotykamy się z problemami uzyskania obiektywnych
wyników. Określenia typu: „prawidłowe rozmieszczenie”, „właściwie dobrany detal” oraz
„dobre proporcje i skala” są mało konkretne i mogą być różnie interpretowane. W czasach
współczesnych wiele zasad estetycznych zostało zanegowanych. Odrzucono pion, kąt prosty,
czyste, gładkie powierzchnie, na rzecz dynamicznych, abstrakcyjnych form, pokrytych patyną
lub rdzą. Nie można już arbitralnie powiedzieć, że coś jest złe i brzydkie, a coś na pewno
dobre. Z historii znane są nawet próby skonstruowania matematycznej metody obliczania
wartości estetycznych (np.: Birkhoffa17), które nie doprowadziły jednak do zadowalającego
rozwiązania tegoż problemu. Ocena funkcji estetycznej wymaga przede wszystkim badań o
charakterze psychologicznym, o czym pisano już w rozdziale 3.1.
W ocenie wartości estetycznych pomocne mogą okazać się także opracowania teore
tyczne, zwłaszcza z dziedziny budowy formy architektonicznej, które mogą służyć jako po
moc metodologiczna w projektowaniu, ułatwiając podejmowanie właściwych wyborów mię
dzy rozwiązaniami. Najważniejsze zagadnienia związane z form ą kompozycją proporcjami i
detalem architektonicznym omówiono w dalszej części opracowania. W niniejszym rozdziale
skupiono się jedynie na materiałach elewacyjnych, barwie, helioplastyce i oświetleniu noc
nym elewacji - czyli elementach, których znaczenie bywa często niedoceniane lub pomniej
szane do roli „kosmetyki” budynku.
Oceniając estetykę obiektu należy brać pod uwagę fakt, że każdy budynek znajduje się
w pewnym otoczeniu, na które wpływa swoim wyglądem, skalą czy usytuowaniem na
działce. Nowy obiekt wstawiony w istniejącą zabudowę lub środowisko naturalne może
obniżyć jego walory poprzez:
•

zaburzenie czytelności, harmonii, uporządkowania istniejących elementów składowych,

17 Krytykę wprowadzonego przez Birkhoffa (1933) wzoru miary estetycznej (M) jako stosunku uporządkowania
(O) do złożoności (C): M =0:C przedstawił K.J. Lenartowicz (Czytanie Krampena, 1994 [54]); próbę roz
winięcia i poprawienia powyższej metody podjął K.H. Wojciechowski (Problemy percepcji i oceny estetycznej
krajobrazu, 1986 [111]), określając ocenę estetyczną (O) jako funkcję atrakcyjności (A): 0=f(A ), gdzie A jest
funkcją składowych poczucia bezpieczeństwa, harmonii, urozmaicenia, kompozycji i unikatowości.
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nadmierny kontrast kształtu, rozmiarów, barwy, faktury, przejrzystości, artykulacji i deko
racji powierzchni (porównaj kontrasty starej i nowej zabudowy - fot. 4.9 - 4.11),

•

zacienianie sąsiednich działek i ich zasobów,

•

zasłanianie, tworzenie barier widokowych,

•

powodowanie olśnienia słonecznego przez powierzchnie odbijające światło (szkło, metal),

•

wytwarzanie

znacznej

ilości

uciążliwego dla

otoczenia

światła sztucznego

(Niezabitowski A., 2003 [75]).
Wymienione powyżej elementy stanowią składnik metody badawczej, zwanej Visual
Impact Assessment (VIA). Jest ona pomocnym narzędziem służącym ocenie dopasowania
nowego obiektu do

warunków istniejących. Powyższą metodę wykorzystuje sięrównież do

ustalania zasad kształtowania estetyki budynków

w lokalnym prawie budowlanym

(Niezabitowski A., 2003 [75]).
3.4.1. Materiały elewacyjne
Obecnie

na rynku

istnieje

szeroka

gama

technologii

oraz

materiałów

wykończeniowych, które mają określone zalety i wady oraz ograniczenia, które należy
przewidzieć i uwzględnić już na etapie projektowania, gdyż od tego zależy jakość użytkowa i
estetyczna powłoki zewnętrznej. Stąd też o wyborze typu okładziny powinna decydować jej
cena, ale także trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, łatwość utrzymania w
czystości. Ważne jest zastosowanie środków antygraffiti, które podrażają inwestycję, ale w
dłuższym czasie przynoszą oszczędności.
Jednym z najstarszych i najdroższych materiałów są okładziny z kamieni naturalnych
(piaskowce, wapienie, dolomity, marmury, granity, sjenity). Powszechnie są one uważane za
tworzywo ekskluzywne, nadające budowli znamię prestiżu, elegancji, szlachetności, solid
ności, stabilności i bogactwa. Wysoką cenę tych materiałów rekompensują niezaprzeczalne
walory estetyczne, a także ich trwałość (zwiększona odpowiednimi impregnatami i środkami
antygraffiti) oraz łatwość utrzymania w czystości.
Na wyraz estetyczny elewacji pokrytej okładzinami z kamieni naturalnych wpływa
(oprócz barwy i faktury) kształt i wielkość płyt oraz sposób ich montażu. Długość płyt zależy
od producenta, lecz najczęściej przyjmuje się 50-150 cm, przy szerokości 15-120 cm. Taki
właśnie raster podziałów jest widoczny na elewacji. Inne stosowane sposoby montażu płyt za pomocą kotew ze stali nierdzewnej, klejenie oraz tradycyjna technologia „na zaprawę” nie
są uwidaczniane na elewacji (Chudzicki M., 2000 [20]).
Znamię nowoczesności elewacjom współczesnych obiektów biurowych nadają często
materiały wykończeniowe w postaci różnego typu paneli czy płytek, których zewnętrzną
warstwę stanowi na przykład połyskujące, srebrzyste aluminium, ceramika lub też laminat
„udający” marmur, drewno, czy też metal. Takie materiały mogą być stosowane jako: okła
dziny elewacyjne, przylegające do ścian zewnętrznych, powtarzające ich formę lub obudowy
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elewacyjne, które mogą na własnej konstrukcji przebiegać inaczej niż ściany zewnętrzne
(Bojęś A., 2003 [15])
Powyższe tworzywa nie posiadają szlachetności kamienia naturalnego, ale dzięki
niższej cenie, odporności na warunki atmosferyczne są alternatywą dla mniej zamożnych
inwestorów. Łatwość kształtowania umożliwia uzyskiwanie zróżnicowanych przestrzennie
form paneli, co pozwala na wykonanie wielu detali, np.: wykończenia okien, balkonów, attyk,
klatek schodowych, a także obudowy nowoczesnych systemów oświetleniowych. Dodatkową
zaletą płyt tego typu jest możliwość obróbki zewnętrznej poprzez malowanie, naklejanie
powłok samoprzylepnych oraz sitodruk (tylko na powierzchniach lakierowanych).
Sposoby montażu płyt (zależne od producenta) ogólnie można podzielić na widoczne na
fasadzie (np.: mocowanie na śruby i nity) oraz niewidoczne (np.: klejenie do podkonstrukcji
lub mocowanie za pomocą klipsów i zaczepów umieszczanych z tyłu płyty).
Wyznacznikiem nowoczesności w architekturze (zwłaszcza obiektów biurowych)
bardzo często staje się szklana ściana osłonowa, dająca duże możliwości plastycznego
kształtowania elewacji z wykorzystaniem rozwiązań tzw.:
•

standardowych,

•

z dominującymi liniami poziomymi lub pionowymi,

•

ze szkła strukturalnego.
Oprócz tego oferowane są przekrycia świetlików dachowych, pasaży (elementy proste i

gięte eliptycznie; wypełnienie ze szkła, pleksi, poliwęglanu, płyt akrylowych).
Walory estetyczne fasad szklanych znajdują swe najdobitniejsze odzwierciedlenie w
tzw. elewacjach podwójnych, czyli dwuwarstwowych ścianach szklanych, które stanowią
wyraz najnowszej technologii w architekturze (rys. 3.7). Elementami budującymi formę takiej
io

fasady są :
•

całkowicie przeszklona ściana zewnętrzna,

•

ściana wewnętrzna przeszklona lub pełna z otworami okiennymi (odsunięta od pierwszej
o kilkanaście centymetrów do 2,3 m),

•

rolety, żaluzje pionowe lub poziome, czyli ruchome osłony przeciwsłoneczne znajdujące
się w przestrzeni pomiędzy ścianami,

•

elementy łączące obie ściany.
Technologia

ścian

podwójnych

daje

bardzo

duże

możliwości

plastycznego

kształtowania bryły obiektu. Dla elewacji podwójnych jednorodnych (podwójna ściana ze
szkła) wysoką jakość estetyczną uzyskuje się przez: wrażenie trójwymiarowości elewacji,
tworzenie charakterystycznych efektów wizualnych (zacieranie się konturu budowli, de
materializacja), zastosowanie barwnych osłon przeciwsłonecznych oraz możliwość posługi

18 Wiadomości dotyczące fasad podwójnych opracowano głównie na podstawie: Zielonko - Jung K.,2002 [115].
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wania się elementami graficznymi (nadrukami kropek, liter, pasów, obrazów naniesionymi na
szkło) lub szkłem zmatowionym.
Elewacje jednorodne najczęściej stosowane są w budynkach wysokich, głównie o
funkcji biurowej. Ich elementy tworzą wyraźne linie poziome, nadające elewacji horyzontalny
charakter.
Oprócz opisanej powyżej elewacji jednorodnej, można stosować również tzw.
rozwiązania niejednorodne, takie jak:
•

zdwojone okno (dodatkowe szklenie licujące się z płaszczyzną ściany zewnętrznej lub
umieszczone przed nią),

•

szklany ekran (dodatkowe przeszklenie osłaniające fragment lub całą elewację),

•

element otaczający (dodatkowe przeszklenie pokrywające cały obwód budynku lub jego
część),

•

obudowa - klosz (dodatkowe przeszklenie pokrywające cały budynek lub nawet kompleks
obiektów) (Zielonko - Jung K.,2002 [115]).
W przypadku takich rozwiązań jakość estetyczną tworzy łączenie szklanych ekranów o

neutralnej barwie ze ścianami pełnymi wykończonymi różnorodnymi materiałami, np.:
drewnem, kamieniem, ceram iką

betonem.

Elewacje niejednorodne projektowane są

zwłaszcza dla budynków w mniejszej skali, modernizacji obiektów zabytkowych, związanych
z podniesieniem parametrów termicznych i akustycznych bez zatracenia pierwotnych
walorów estetycznych budowli (np.: Reichstag, Berlin, proj. Foster&Partners).
Decydując się na zastosowanie podwójnej fasady należy pamiętać o zasadności takiego
rozwiązania. Projektowanie tylko dla celów estetycznych jest błędem, gdyż tego typu
elewacja związana jest ściśle z technologią oraz z procesami fizycznym zachodzącymi w
budynku, wykorzystywanymi głównie w celu lepszej wentylacji, ochrony cieplnej i
akustycznej (porównaj rozdział 3.2). Powyższe uwarunkowania należy uwzględniać już na
etapie koncepcji. Wzorcowe pod tym względem jest biuro sir Normana Fostera, gdzie
obowiązuje zasada „okrągłego stołu” - czyli dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy
specjalistami z różnych dziedzin: architektury, inżynierii i ekonomii (Crowley D., 2003 [21]).
Kamienie naturalne, srebrzyste okładziny czy ogromne tafle przeszkleń to materiały elewacyjne chyba najbardziej kojarzące się z biurowcami. Jednak pośród najnowszych realizacji
są i takie, w których zastosowano tynk, cegłę, drewno, lub też połączono kilka typów materia
łów wykończeniowych. Przykładowe rozwiązania prezentują zdjęcia (fot. 3.38 - 3.43).
3.4.2. Barwa w kompozycji elewacji
W procesie percepcji dzieła architektur}' ogromne znaczenie ma barwa. Barwy w per
cepcji architektury są czynnikiem o decydującym znaczeniu dla większości ludzi. Operując
kompozycją barw (lub postrzegając ją) potrafimy wyzwolić różne skojarzenia emocjonalne.
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A ) Przykład zastosow ania fasady podwójnej
jednorodnej z system em osłon przeciw słonecz
nych

B) Konstrukcja i podziały elewacji szklanej
jako elem ent budujący estetykę wnętrza

C) Fasada podwójna niejednorodna w narożni
ku budynku biurowego

Rys. 3.7. A), B), C). Estetyka fasady podwójnej jednorodnej i niejednorodnej, projekt budynku biurowego
w Chorzowie (praca dyplomowa Katarzyny Jurusik)
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M ateriały elewacyjne

Kolorystyka elewacji biurowych

Fot. 3.38. Drewno na elewacji Agory, Warszawa
(fot. M. Drozd)

Fot. 3.41. Elewacja Bio Tech Center pokryta tynkiem
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.39. Elewacja z betonu. Bank Nordea, Göteborg
(fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.42. Narożnik z cegły klinkierowej. Ekelundsgatan, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.43. Paryż. La Defense. Przykład zastosowania
kolorowych okładzin na elementach wentylacyjnych
zespołu biurowego (fot. B. Komar)
Fot. 3.40. Szklana elewacja. Budynek LOT, W arsza
wa (fot. M. Drozd)
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Oko ludzkie, poza czernią i bielą reaguje na trzy barwy (czerwoną niebieską i żółtą).
Stanowią one tzw. trójkąt podstawowy, z którego teoretycznie poprzez mieszanie uzyskać
można wszystkie inne barwy (rys. 3.8).
...”Istnieją tylko trzy kolory, które są rzeczywiście podstawowe w naturze i które przy
połączeniu dwóch z nich dają trzy kolejne kolory złożone,

które można nazwać

w tórnym r...(Vincent Van Gogh w liście do brata Theo, Walter I.F., 1991 [105]).
Opierając się na właściwościach psychicznego oddziaływania barw można w z góry
zaplanowany konsekwentny sposób regulować kolorystyczny klimat przestrzeni miejskich,
zespołów wejściowych, pierzei ulicznych, wnętrz urbanistycznych, tworząc miejsca przyjazne
człowiekowi i środowisku bądź też nie. Należy jednak zawsze wziąć pod uwagę, iż ta sama
barwa bywa przez postrzegającego odbierana różnie w zależności od formy, rodzaju materiału
i faktury powierzchni obiektu, którego jedną z cech stanowi. Projekt kolorystyki elewacji
powinien uwzględniać inne warunki, wpływające na jej odbiór, takie jak: krajobraz, klimat,
nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, sąsiedztwo innych obiektów, czas oglądania
(podczas spaceru lub w czasie jazdy samochodem), a także niektóre zjawiska optyczne,
związane z odbiorem barw (rys. 3.9).
... ’’Problemy harmonii i równowagi w kompozycji zależą od rozdysponowania form i
ich nasilenia. Ale nawet najlepiej zintegrowaną kompozycją zachwieje i zniszczy mocny i
rezonujący kolor. Barwa ma ogromne znaczenie w architekturze. Istnieją bowiem kolory,
które pomagają lub przeszkadzają w pracy, budują lub psują nastrój, powodują uczucie
wilgoci lub zmęczenia, poprawiają atmosferę, dają głębię itp.”...( Mizia M., 1994 [67]).
Poza tym istnieją barwy - symbole, które niosą ze sobą dodatkowe informacje,
ostrzeżenia czy przesłania (np. czerwień = ogień = zagrożenie; żółć = słońce = radość; błękit
= przestrzeń = spokój).
Barwy dzielą się również ze względu na różne właściwości i tak wyróżnić można np.
barwy suche i mokre. Barwy ciepłe działają sucho, głównie żółto-brązowe, jak piasek pustyni,
zimne natomiast dają poczucie wilgoci, np. zielono-niebieska będzie zawsze zimna i mokra
jak topniejący lód.
Barwy można zestawiać statycznie i dynamicznie. Statyczne zestawienia to zestawienia
barw z bliskiej rodziny, dynamiczne natomiast to kontrastowe np. pomarańczowa z zielenią
czy niebieska z czerwoną - barwy o podobnej gęstości. Trzeba również pamiętać, że obcowa
nie z bardzo agresywnym kolorystycznie plakatem czy obrazem oddziałuje słabiej na psychi
kę człowieka niż barwa wnętrza o nawet bardzo niewielkim nasyceniu kolorem.
...’W akcie tworzenia dzieła stosowanie odpowiednich kontrastów też powinno być
dobrze przemyślane. Małe nieznaczne kontrasty barw działają miękko, powściągliwie, ale i
niepewnie, bojaźliwie, niezdecydowanie, bez wyrazu, matowo. Duże kontrasty natomiast
wywołują wrażenie czystości, zdecydowania, pewności, zaufania, napięcia i twardości. Duże
kontrasty tonów barw krzyczą, ale i podnoszą się wzajemnie. Struktura powierzchni nadaje
materiałom szczególną dynamikę. "...(Mizia M., 1994 [67]).
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Barwa w kompozycji elewacji
czerwona

zielona

-----------

trójkąt barw podstawowych
trójkąt barw pochodnych

Rys. 3.8. Naturalne koło barw wg E. Neufert ( 1998 [109]) ( rys. B. K om ar)

atrtvw na

pasyivna

Rys. 3.9.Schemat przedstawia zestawienia barw ciemnych-jasnych , ciężkich -lekkich .
( rys. B. Komar wg Neufert E,, 1998 [109] )
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Badania naukowe wykazały, że znaczniej bardziej działa na oglądającego barwa niż
forma, która odbierana jest w sposób bardziej racjonalny. Stąd działanie architekta w celu
uzyskania odpowiedniego efektu musi być bardzo solidnie przemyślane i nie może polegać
jedynie na doborze materiałów dla konkretnych barw, lecz głównie na świadomym ogranicze
niu ich ilości w celu osiągnięcia właściwego efektu wizualnego. Dlatego też działanie barwą
w architekturze jest zabiegiem ryzykownym, ale o bardzo istotnym znaczeniu.
Tabela 1
Efekt postrzegania poszczególnych barw (wg E. Neufert, 1998 [69])
Efekt postrzegania

Barwa
fizjologiczny

psychologiczny

psychofizyczny

pobudzenie do działania, pod
Czerwona

przyspieszenie tętna,

niecenie, dynamika, irytacja,

podniesienie ciśnienia

wzmożenie uwagi, mobilizacja

krwi

psychiczna, sugestia niebez

wywołanie złudzenia
powiększenia objętości

pieczeństwa,
Pomarańczowa

nużenie wzroku

podniecenie, euforia, radość,

wywołanie wrażenia ciepła,

optymizm, podnieta do

złudzenia powiększenia

działania,

objętości

wzmaganie aktywności, po
budzenie systemu nerwowe
Żółta

j.w.

go, zwracanie uwagi, wywo

j.w.

łanie nastroju radości i zado
wolenia

Zielona

regeneracja znużonego
wzroku

Niebieska

Fioletowa

uspokojenie, działanie kojące,

wywołanie wrażenia

odprężenie psychiczne, suges

świeżości, rześkości,

tia bezpieczeństwa

lekkości, chłodu, oddalenia

uspokojenie, ulga, odpoczy

obniżanie ciśnienia

nek, błogość

brak danych

wywołanie melancholii, dzia

wywołanie złudzenia

łanie usypiające

zmniejszenia objętości

działanie nużące, wywołanie
Biała

wywołanie wrażenia

zwalnianie tętna,

brak danych

wrażenia czystości, schlud

orzeźwienia, złudzenie
oddalenia

wywołanie złudzenia
zwiększenia objętości

ności
działanie przygnębiające,-znie
Czarna

brak danych

chęcające, budzące uczucie ża

wrażenie zwiększenia

łoby i smutku, sugerujące ele

ciężaru, zmniejszenia

gancję

Stosując zatem umiejętnie wiedzę o cechach właściwych różnym barwom i ich
kombinacjom, można w znaczny sposób wzbogacić wartość projektowanej architektury.
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Barwa elewacji nie powinna być dziełem przypadku (Mizia M.,1994 [67]). W percepcji
wzrokowej danej barwy obiekt nie może być wyabstrahowany ze środowiska, w którym się
znajduje. W związku z tym kolorystyczne rozwiązania fragmentów przestrzeni miejskiej nie
mogą być odnoszone do poszczególnych obiektów ich zabudowy, lecz muszą obejmować całe
przestrzenne środowisko (Szolginia W., 1981 [94]).
Zatem wszystkie rozważania o kolorystyce zespołu przestrzennego powinny być
prowadzone w kontekście cech barwnych środowiska istniejącego. Każde miasto, osiedle,
zespół urbanistyczny ma swój własny odrębny „koloryt lokalny”, powstający w wyniku
oddziaływania klimatu, cech geograficznych i przyrodniczych (fot. 3.44 - 3.48).
Należy dodać, że na kolorystykę architektury w zasadniczy sposób wpływają warunki
klimatyczne:
•

w strefach gorących decydują o białej barwie budynków, stanowiącej ochronę przeciw
słoneczną

•

w strefach opadów śniegu i deszczu - o stromych czerwonych lub szarych dachach budyn
ków,

•

w strefach dużego zanieczyszczenia powietrza, np. Śląsk - o stosowanej dawniej czerwo
nej i zielonej barwie otworów okiennych i drzwiowych.
Duże znaczenie w tworzeniu kolorytu lokalnego ma również wykorzystywanie miejsco

wych materiałów budowlanych lub przywiązanie do tradycji. Obecnie jednak w dobie roz
woju transportu i produkcji różnego typu materiałów budowlanych i ich powszechnej dostęp
ności, cechy te powoli zatracają się na rzecz powtarzalności i ujednolicenia.
Posługując się barwą można:
•

dynamizować formy architektoniczne,

•

nadawać wyrazistości przestrzeniom miejskim,

•

zrytmizować kompozycję (np. fasady),

•

zakłócać symetrię i jedność,

•

wprowadzać nieoczekiwane akcenty, czyli reżyserować „efekty barwne”,

•

ułatwiać orientację w przestrzeni miejskiej, poprzez różnicowanie złożonych układów
przestrzennych,

•

dostarczać bodźców psychicznych, będących źródłem satysfakcji estetycznej.
Oprócz wymienionych powyżej zadań, jakie spełnia kolor w architekturze, jest jeszcze

jedno, bazujące na zjawisku percepcji poszczególnych barw. Chodzi o korygowanie błędów
kompozycyjnych elewacji, co można uzyskać dzięki wrażeniu:
•

„wychodzenia do przodu” ciepłych tonacji i „cofania się w głąb” zimnych,

•

powiększania powierzchni przez biel i żółć,

•

spajania i „dociskania w dół” przez ciemne błękity, fiolety i czernie,

•

„wyostrzania” rysunku światłocieniowego przez jasne kolory.
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Koloryt lokalny

Fot. 3.44. Francja. Alzacja. Obemai. Ceglaste dachówki, jasne
ściany z widocznym układem ryglowym (fot. B. Komar)

Fot. 3.47. Luxembourg. W krajobrazie domi
nują grafitowe dachy i jasne ściany do
mów - barwy
zestawione
kontrastowo
(fot. B. Komar)

Fot. 3.45. Francja. Alzacją. Obemai. Charakterystyczny ciepły
koloryt krajobrazu (fot. B. Komar)

Fot. 3.46. Luxembourg. Luxembourg. Widok na stare miasto
(fot. B. Komar)

Fot. 3.48. Wrocław. Rynek. Przykład zastoso
wania mocnych, zdecydowanych kolorów do
renowacji elewacji zabytkowych kamienic
oraz porządkującego koloru białego stolarki
okiennej (fot. B. Komar)
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Odpowiednie zastosowanie barwy może zatem nadać elewacji pożądany układ: piono
wy lub poziomy, rozczłonkowany lub zwarty, ożywiony lub spokojny, masywny lub lekki, co
można spożytkować w celu wywołania u widza określonych odczuć i skojarzeń emocjonal
nych. Przykładowo oglądany budynek może wywierać na widzu wrażenie powagi lub pogo
dy, monotonii lub urozmaicenia, czystości lub zaniedbania. Przy czym „niewielkie różnice
odcieni barwnych są wyraźnie dostrzegalne tylko z niewielkich odległości; na znaczny dystans
wzrokowo przyswajalne są jedynie zdecydowane kontrasty barw ” (Szolginia W., 1981 [94]).
Wynika stąd, iż dobór nieznacznie różniących się tonów barw stosowany może być w
kształtowaniu obrazu np. pierzei ulicznej i odebrany zostanie jako kompozycja barw
spokojnych bez zbytniego wyróżniania poszczególnych elementów architektonicznych.
Zabieg taki zastosowany w odniesieniu do obiektów znajdujących się np. na rozległym
placu przyczyni się do wrażenia monotonii. W tym przypadku ważne jest więc zastosowanie
większych kontrastów i grupowanie oraz powtarzanie określonych zestawów barw w celu
osiągnięcia jedności kompozycyjnej.
Współczesne materiały wykończeniowe dają ogromne możliwości kształtowania
kolorystyki elewacji. W przypadku kamieni naturalnych gama kolorystyczna jest ograniczona
(porównaj tabela 2), ale już laminaty czy panele aluminiowe umożliwiają realizację wielu
wizji architekta. W sprzedaży jest kilkanaście kolorów standardowych i każdy dowolny na
zamówienie, o fakturze matowej lub metalicznej, a także w odcieniach masy perłowej.
Istniejątakże imitacje kamienia naturalnego (rys. 3.10, 3.11, 3.12).
Podobnie w przypadku szklanych ścian osłonowych wszystkie typy profili dostępne są
w pełnej gamie kolorów, matowych i błyszczących co zapewnia dużą swobodę w kształto
waniu estetyki elewacji.
Tabela 2
Barwa okładzin z kamieni naturalnych dla surowców krajowych
(opracowano na podstawie Tołkanowicz E. [97])
R o d z a je
k a m ie n ia

N a z w a (m ie j s c e w y d o b y c ia )

B a r w a i g r u b o ś ć z ia r e n

n a tu r a ln e g o

Piaskowce

Szydłowieckie

jasnoszare, kremowe, drobno i średnioziarniste

Wąchockie

ciemnowiśniowe

Tumlińskie

ciemnoczerwone

Dolnośląskie

jasnobeżowe, jasnoszare, różowawe, drobno i średnioziarniste

Karpackie

szarozielone i szaroniebieskie

Wapienie

Pińczowskie

jasnokremowe

Dolomity

Złoża z Górnego Śląska

kremowożółte, żółtoszare, poprzecinane siecią białych żyłek

Marmury

Złoża z Dolnego Śląska

białe, jasnożółte, jasnoniebieskie, ciemnoniebieskie i

właściwe
Granity
Sjenity

fioletowoszare
Strzegomski

jasnoszary, średnio- i gruboziarnisty

Strzeliński

drobnoziarnisty, szary z niebieskawym odcieniem

Z Kośmina i z Przedborowa

barwa: czarno-biała lub czarna z białymi ziarnami
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Rys. 3.10. Chłodne, metaliczne elewacje biu
rowca (praca semestralna M ariusza Kielesza)

Rys. 3.11. Szara kolorystyka kamienia natu
ralnego, proste, wynikające z funkcji, upo
rządkowane rytmicznie elewacje budynku
biurowego (praca semestralna Marcina
Sempki)

Rys. 3.12. Kolorowe elewacje budynku biu
rowego (praca semestralna Jolanty Pierzchawki)

67

68

3. Funkcje elewacji budynku biurowego
Ważne jest,

aby kolorystykę elewacji projektować równocześnie z formą, z

uwzględnieniem jej cech charakterystycznych, istniejących podziałów oraz tworzywa i
faktury. Sprowadzanie koloru w architekturze do roli tylko i wyłączne kosmetyki obiektu jest
podejściem niewłaściwym. Przykładowe rozwiązania przedstawiają fotografie (fot. 3.49 3.53).
3.4.3. Helioplastyka i oświetlenie nocne elewacji
W naszych warunkach klimatycznych, szczególnie w zanieczyszczonym środowisku
Górnego Śląska, barwy, niestety, nie odznaczają się trwałością, ulegając szybkiemu
spatynowaniu. Niezmiernie ważna staje się zatem helioplastyka projektu architektonicznego,
uwzględniająca rozrzeźbienie elewacji, fakturę ścian oraz sąsiedztwo innych budynków.
Szczególne bogate pod tym względem są obfitujące w finezyjne detale fasady
historyczne. Zróżnicowana faktura ścian (boniowanie, wątek matowej lub glazurowanej
cegły, szlachetny tynk) stanowi tło dla profilowanych gzymsów i rozrzeźbionych obramień
okiennych. Niestety, zdarza się, że ciekawa kompozycja ścian zewnętrznych przez cały dzień
pozostaje w cieniu, który niweczy jej plastykę. Powodem tego jest krytykowana przez
modernistów „fasadowość” historycznych układów i związany z nią brak różnicowania
charakteru elewacji zgodnie z warunkami nasłonecznienia.
Helioplastyka fasad obiektów historycznych, bogatych w detale, jest bardzo subtelna,
delikatna, w odróżnieniu od zdecydowanej gry świateł i cieni na elewacjach modernistycz
nych budynków. Największym bogactwem modelunku światłocieniowego charakteryzują się
„budynki - rzeźby”, których jednak w przypadku obiektów biurowych jest niewiele.
Powierzchnia współczesnych biurowców, o uproszczonej bryle, pokrytej najczęściej szkłem,
metalem, lub polerowanymi płytami kamiennymi, stwarza zupełnie odmienne warunki
kształtowania helioplastyki elewacji. Na płaskich elewacjach tworzy j ą delikatny raster
podziałów na płytki czy listwy, wzbogacony fakturą samego materiału. Możliwości jest wiele,
nawet w odniesieniu do jednej grupy - metalowych obudów, które mogą mieć formę listew i
kaset o perfekcyjnej geometrii, dających efekt mocno zarysowanej światłocieniowo bryły i
surowej

estetyki, łub płyt o pofałdowanej

fakturze lustra, dających efekt miękko

rozkładających się cieni i bogatej gry refleksów świetlnych (Bojęś A., 2003 [15]).
W praktyce projektowej należy mieć świadomość siły oddziaływania oświetlenia na
wyraz plastyczny obiektu architektonicznego. Naturalne oświetlenie ścian, cień własny oraz
kształty cienia rzuconego powinny być ciekawe w ciągu całego dnia, starannie przestudiowa
ne - ze świadomością że działanie architekta nie kończy się na zgodnym z normami, pra
widłowym, ustaleniu warunków zacienienia budynku.
Przykładem celowego wykorzystania możliwości światła są obiekty stanowiące swego
rodzaju narzędzia optyczne, manipulujące światłem w ten sposób, że staje się ono kreatyw
nym, samodzielnym elementem kompozycji przestrzennej, tworząc jej najważniejszą treść
(Białas-Jucha K., 1998 [12]).
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Barwa w kompozycji elewacji

Fot. 3.49. Luxembourg. Luxembourg. Spokojna piasko
wa fasada banku zdynamizowana przez dodanie zielo
nego szklanego narożnika (fot. B. Komar)

Fot. 3.52. Klasyczna biel elewacji ekspresjonistycznego budynku projektu E. Mendelssohna w Gli
wicach (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.50. Piaskowo - niebieskie elewacje biurowca
w Gliwicach (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 3.51. Ostre zestawienie kolorystyczne bieli i
czerwieni. GF Konsult, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.53. Zestawienie form ciepłych i zimnych,
Budynek banku w Tychach (fot. J. Tymkiewicz)

3. Funkcje elewacji budynku biurowego

70

W odniesieniu do obiektów biurowych, wewnątrz których przebiegają procesy pracy,
problem helioplastyki jest niezmiernie ważny i trudny do rozwiązania, gdyż efekt zewnętrzny
nie może wpływać negatywnie na kształtowanie wymaganych normami parametrów
oświetlenia wewnątrz.
Efekty światłocieniowe należy przewidywać także w odniesieniu do oświetlenia noc
nego - coraz popularniejszego sposobu uatrakcyjniania wizerunku miasta. Celem tego typu
iluminacji jest19:
• wydobycie dekoracyjności i podkreślenie walorów architektonicznych
•

bryły

obiektu,

zatuszowanie wad (np.: zmiana proporcji i kolorystyki budynku),

•

tworzenie obrazu nocnego miasta,

•

polepszenie orientacji w środowisku urbanistycznym (way finding),

•

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Należy dodać, że iluminacja może pozostawać w zgodzie z dziennym wizerunkiem

obiektu lub też może zmieniać barwy naturalnych materiałów i tworzyć nową scenografię
świetlną (rys. 3.13).
Podczas projektowania oświetlenia obiektu architektonicznego należy uwzględnić:
formę obiektu (układ bryły, tektonikę elewacji, fakturę i kolorystykę ścian zewnętrznych),
funkcję budynku oraz reprezentowane przez niego wzorce kulturowe.
W skład projektu całościowego oświetlenia elewacji wchodzą dwa typy oświetlenia, a
mianowicie: oświetlenie płaszczyznowe i oświetlenie punktowo-dekoracyjne (Czora G.,
2002 [23], Katrynicz M. 2003 [39]).
Oświetlenie płaszczyznowe - wydobywa kontur całego obiektu w kontekście najbliż
szego otoczenia oraz umieszcza go w panoramie miasta. Aby uzyskać odpowiedni efekt opra
wy, należy odsunąć je od płaszczyzny oświetlanego obiektu - stąd najczęściej umieszcza się
oświetlenia na sąsiednim budynku, slupie oświetleniowym lub w gruncie, np. w pasie
przyległej zieleni.
Oświetlenie punktowo-dekoracyjne tworzy natomiast nocny wizerunek obiektu,
ingerując w percepcję jego formy (uplastyczniają inaczej rozkłada akcenty kompozycyjne).
Jak wskazuje sama nazwa, oświetlane są fragmenty bryły, detale architektoniczne, co
wymusza umieszczanie opraw bezpośrednio przy elemencie, który ma być podkreślony.
Oświetlenie

tego

typu

powinno

być

stosowane

w

połączeniu

z

oświetleniem

płaszczyznowym. W przeciwnym razie mogą pojawić się ostre cienie, a sama płaszczyzna
fasady będzie wyglądała jak „poplamiona”, a nie „namalowana” światłem.

19 Informacje dotyczące sposobów iluminacji obiektów opracowano na podstawie: Czora G., 2002 [231,
Katrynicz M. 2003 [39].
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B)
Rys. 3.13. A), B). Oświetlenie nocne elewacji - próba kreowania scenografii świetlnej (praca dyplomowa
Marcina Sempki)

Rys. 3.14. Nocny wizerunek obiektu —oświetlanie budynku od wewnątrz: tafle przeszkleń i otwory okienne tworząjasne plamy na ciemnym tle, rozświetlone wnętrze ożywa nocą (praca semestralna Jolanty Pierzchawki)
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Podstawowe zasady iluminacji to:
•

wyraźne zaznaczenie krawędzi obiektu (tak, aby było widać, Ze to jest bryła); powyższy
efekt uzyskuje się umieszczając naświetlacze w ten sposób, że ściana bliżej obserwatora
powinna być ciemniejsza, a dalsza nieco rozjaśniona,

•

całościowe i spójne oświetlenie (tzn. tło z wydobytymi wszystkimi detalami architekto
nicznymi - bardzo niekorzystnie wyglądają pojedyncze plamy świetlne wydobywające z
mroków przypadkowe detale na elewacji),

•

symetria - w przypadku oświetlania brył o takim właśnie układzie (Czora G., 2002 [23],
Katrynicz M. 2003 [39]).
Łatwiej projektuje się oświetlenie budynków o bogatej tektonice i licznej ornamentacji,

o elewacjach wykonanych z materiałów matowych, dobrze i wielokierunkowo odbijających
światło. Takie warunki posiadają obiekty historyczne. M ogą być one oświetlane w sposób
kilkustopniowy. Tło świetlne stanowi wtedy oświetlenie przyległego terenu wraz z
oświetleniem ciągów pieszych. Elewacje mogą być oświetlane przez reflektory doziemne lub
na słupach oświetlenia ulicznego, natomiast wyższe partie fasady i wieże - przez reflektory
umieszczone na obiekcie. Elewacje o bogatej tektonice należy rozświetlać za pomocą co
najmniej

dwóch źródeł światła ustawionych krzyżowo, gdyż taki zabieg niweluje

niekorzystne głębokie cienie. Części ażurowe, jak na przykład arkady, sygnaturki, powinny
być rozświetlane od wnętrza, a dachy - światłem ślizgającym się po powierzchni. Detale
architektoniczne, jak już wspomniano oświetla się naświetlaczami punktowo-dekoracyjnymi
(Czora G„ 2002 [23]).
Barwa zastosowanego światła powinna zależeć od materiału licującego elewację.
Powyższą zależność prezentuje tabela 3.
Tabela 3
Dobór barwy światła w zależności od materiału licującego elewację
(opracowano na podstawie Czora G., 2002 [23])
Materiał
elewa cyjny

Rodzaj
oświetlenia

Kolor światła

Efekt oświetlenia

Cegła

lampy sodowe

pomarańczowy

uwypukla ciepłą barwę
cegły

Biały tynk

lampy
halogenowe
lampy
halogenowe

biały

podkreśla biel elewacji

Zielona,
spatynowana
miedź (np. dachy,
hełmy wież)

lampy
rtęciowe

biały
siwobiałe

podkreśla rzeczywisty
kolor spatynowanej
miedzi
eksponuje elementy
niebieskie lub zielone
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Helioplastyka i oświetlenie nocne elewacji

Fot. 3.54. Cienie rzucone przez systemy przesłon. GF
Consult, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.57. Dzienny wizerunek obiektu. Skaska,
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.55. Głębokie cienie budujące formę elewacji. Lindex, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 3.56. Ostry rysunek światłocieniowy na białych ełe- Fot. 3.58. Oświetlenie nocne. Skanska, Göteborg
wacjach. Basf, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)
(fot. J. Gregorowicz)
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Elewacje współczesnych biurowców, wykonane ze szkła, marmuru, aluminium, cera
miki odbijają światło jak lustro (światło reflektorów umieszczonych na dole jest odbijane do
góry i rozpraszane), przez co nie ma efektu dekoracyjnego.
Na płaskich fasadach trudno jest także umieszczać lampy wraz z oprzyrządowaniem,
rozświetlające wyższe partie fasady, natomiast źródło światła znajdujące się na dole nie jest w
stanie rozświetlić górnych kondygnacji, szczególnie w budynkach bardzo wysokich. Stąd też
iluminacja współczesnych biurowców polega głównie na rozświetleniu ich od wewnątrz
(rys. 3.14): światło większej mocy ustawia się wewnątrz przeszklonych powierzchni, tak aby
obserwator widział z zewnątrz nie tylko bryłę obiektu, lecz także jego wnętrze. Dodatkowy
efekt można osiągnąć przy zastosowaniu lamp o niewielkiej mocy, zamontowanych w oknach
od wewnątrz, ze źródłem światła skierowanym na zewnątrz, delikatnie oświetlającym całe
okno (Katrynicz M. 2003 [39]).
Przykłady obrazujące problematykę helioplastyki i oświetlenia nocnego elewacji pre
zentują fotografie (fot. 3.54 - 3.58).

Rozdział 4

FORMA ELEWACJI NA PRZYKŁADZIE BUDYNKÓW BIUROWYCH
4.1. Podstawowe definicje i właściwości formy architektonicznej
Mówiąc o formie architektonicznej, jako o zewnętrznym kształcie budynku, warto przy
pomnieć, że samo pojęcie formy, zajmujące przez wieki bardzo ważne miejsce w estetyce, ma
wiele znaczeń. W. Tatarkiewicz (Dzieje sześciu pojęć, 1975 [96]) wymienił aż pięć najważ
niejszych definicji, które rozróżniają:
•

formę - proporcje i układ,

•

formę - wygląd,

•

formę - rysunek,

•

formę - metafizyczną istotę danej

•

formę - właściwość umysłu narzuconą przez podmiot (forma aprioryczna).

rzeczy (forma substancjalna),

Forma to także synonim kształtu, który może być rozpatrywany z pominięciem całej
sfery emocjonalnej związanej z procesem percepcji. Podstawy systematyki kształtów
przestrzennych

występujących

w

różnych

obiektach

architektonicznych

opracował

A. Niezabitowski (O budowie przestrzennej dzieła architektury, 1979 [74]). Jak pisze autor,
jest to najniższy, najbardziej elementarny poziom percepcji, tworzący podstawy do dalszych
badań teoretycznych. Rozważania dotyczące zagadnień związanych z systemem przestrzen
nym obiektu architektonicznego określono mianem analizy morfotektonicznej (gr. morphe kształt, tektonike - sztuka budowania).
Z punktu widzenia morfotektoniki każde dzieło architektury jest tworem zajmującym w
przestrzeni określone miejsce, posiadającym określony kształt i rozmiary oraz pozostającym
w określonych relacjach przestrzennych względem innych obiektów
Najczęściej formę analizuje się jednak w powiązaniu ze sferą emocjonalną dotyczącą
przeżyć estetycznych związanych z problematyką rytmów, symetrii oraz zagadnień proporcji,
modułów, barwy i światła w architekturze.
Można zatem przyjąć, że forma architektoniczna to zewnętrzny kształt budynku,
posiadający cechy przestrzenności i trójwymiarowości. Składa się ona z płaszczyzn,
powierzchni krzywych, ma określoną barwę i fakturę (Krajewski K. [45], Źórawski J. [117]).
Ballenstedt J. [4] zauważa, że forma jest pojęciem uniwersalnym, które opisuje cały budynek
oraz jego części.
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Tak sformułowana definicja odnosi się zarówno do obiektów historycznych, jak i
współczesnych, chociaż aspekt trójwymiarowości w przypadku obiektów o podwójnych,
przezroczystych

fasadach

zyskuje

dodatkowe

znaczenie.

Budynek

jest

nie

tylko

trójwymiarowy ze względu na swą bryłę, ale również z powodu uwidocznionego wnętrza.
Forma architektoniczna współcześnie może stać się także tym, co do tej pory było jej
przeciwieństwem, a mianowicie „formą bez formy”. Przykładem takich rozwiązań są obiekty
mieszczące się pod ziem ią np.: projekty D. Perraulta - centrum konferencyjne tworzące
podświetlany plac, na którym stoi zabytkowy zameczek, czy Biblioteka Narodowa w Paryżu,
której narożne budynki okalają bryłę, której nie ma (Warchoł M. 2003 [107]). Jednak budynki
o funkcji ściśle biurowej, jak na razie pozostają widoczne.

4.2. Uwarunkowania projektu bryły i elewacji
Zagadnienie formy ściśle łączy się z funkcją estetyczną elewacji. Powłoka zewnętrzna
jest przecież oceniana przez obserwatorów głównie w kategoriach estetycznych. W procesie
dydaktycznym (a nieraz także i w projektach realizacyjnych) bywa jednak, że forma budynku
jest wynikiem funkcjonalnego rozplanowania rzutu, a elewacja kompozycją w pewnym
stopniu przypadkową Dosłowna interpretacja sloganu obowiązującego w architekturze od
początków modernizmu, że forma wynika z funkcji uniemożliwiłaby jednak powstanie
uznanych dzieł wybitnych architektów (zwłaszcza Franka Gehrego, Normana Fostera), w
przypadku których widać wcieloną w życie „ideę-formę”, nieraz nawet niestety kosztem
funkcjonalności wnętrza.
W obecnych czasach, dzięki właściwie nieograniczonym możliwościom technicznym,
można zaprojektować i zrealizować prawie każdą formę. Wykorzystują to sławni architekci,
tworząc obiekty pretendujące do rangi dominant nawet jeśli nimi być nie powinny. Coraz
częściej pojawia się wątpliwość, czy nowatorskie formy współczesnych biurowców są takie w
rzeczywistości, czy tylko przenoszą znane już formy wzornictwa przemysłowego (tostery,
miksery, ekspresy do kawy) na grunt architektoniczny. Najlepszym rozwiązaniem pozostają
jednak przemyślane decyzje, a czasem wręcz powściągliwość i umiar w projektowaniu
(Markiewicz-Baumann K., 2003 [64]).
Idea bryły architektonicznej oraz kompozycji elewacji (która nie ma być z założenia
uniwersalnym, modernistycznym pudełkiem) powinna wynikać z analiz lokalizacyjnych
(Staniszewski Z., 2004 [92]). Na ich podstawie powinno się określić:
•

charakter działki oraz ograniczenia, które należy uwzględnić (wielkość i pojemność dział
ki, w tym maksymalna ilość kondygnacji, wytyczne konserwatorskie, granica własności,
warunki nasłonecznienia, zacienienie) (rys. 4.1),
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a. działka z uwzględnieniem wysokości
maksymalnej
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b. wynik analizy “a" z uwzględnieniem odległości
od granic

W - 4.
V W

c. wynik analizy “b" z uwzględnieniem zacienienia
od zieleni znajdującej się w bliskim sąsiedztwie
wybranej lokalizacji
• 4 ^ - - wymagane doświetlenie

d. wynik analizy “c" - proponowany układ bryły
kierunek uderzenia istniejącej osi
^
jako wyznacznik kulminacji form na
elewacji -

bliskie kamienice
obiekty o ważnej funkcji
oś widokowa
zieleń

□

EZU

analiza zieleni i bliskości obiektów ważnych

Rys. 4.1. Graficzne zobrazowanie analiz lokalizacyjnych (praca semestralna Piotra Wagnera)
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•

kontekst urbanistyczny (skala i charakter otaczającej zabudowy, wartość historyczna
obiektów sąsiednich, akcenty przestrzenne, miejsca formalnie ważne, osie kompozycyne,
dominanty, naprowadzenia, kierunki oglądania obiektu), odległości od innych budynków,
infrastruktura techniczna, istniejąca zieleń), (fot. 4.1. - 4.5) (rys. 4.2).
W tym miejscu warto wspomnieć o wadze regulacji prawnych, które stwarzają pewne

ramy działania dla architektów. Przykładem może być centrum Vancouver (Kanada), którego
przestrzeń i reguły jej kształtowania zostały ściśle sprecyzowane. Jak pisze B. Kucharczyk Brus [49] ... "Do połowy lat dziewięćdziesiątych nie było restrykcyjnych wytycznych
dotyczących kolorystyki, materiałów wykończeniowych oraz form y nowo powstających budyn
ków. (...) Obecnie każdy projekt weryfikowany je st przez zespół planistów miejskich. Miasto
wprowadziło wytyczne dotyczące kolorystyki, form y

i sposobu zagospodarowywania

przestrzeni ścisłego centrum:
•

Budynki są wysokie - z oczywistego faktu wysokiej ceny jednostkowej gruntu(..).

•

Pierwsze trzy kondygnacje budynku są traktowane jako środek, który buduje pierzeję
odbieraną przez człowieka - przechodnia i ma stanowić o jego dobrym samopoczuciu w
przestrzeni miejskiej. Z uwagi na to część zabudowy przyziemia są to apartamenty
mieszkalne wysokiej klasy (zorganizowane na wzór zabudowy szeregowej), wejścia do
budynków ciekawie zaaranżowane wraz z małą architekturą, zielenią, sztucznymi sadzaw
kami. W niektórych obiektach (tych przy nabrzeżu) pierwsze dwie lub trzy kondygnacje
zawierają jedynie trzon komunikacyjny i techniczny pośrodku, a poza tym są całkowicie
przeszklone, bez szczególnej aranżacji, aby dać przechodniom widok na zatokę. Powyżej
budynek je st punktowcem wykorzystanym na biura lub mieszkania.

•

Materiały budowlane fasad: kamień i tynk szlachetny w odcieniach szarości, aluminium
anodowane w odcieniach szarości, szkło elewacyjne szare lub zielonoszare oraz elementy
z drewna lub podkreślane kolorem dla uwypuklenia określonych funkcji (np. podkreślenie
strefy wejściowej lub zwieńczenia budynku, attyki). Fasady są podświetlane nocą,
szczególnie parter i attyka.

•

Aby podkreślić indywidualny charakter każdego z budynków, szczególny nacisk kładzie się
na urozmaicenie form y ostatnich kondygnacji i jego zwieńczenia.
Budynki powstające obecnie mają bardzo podobny charakter, co je st wynikiem polityki

miasta, ja k również faktem, że powstaje wiele obiektów naraz, przez co używane są bardzo
podobne, modne aktualnie materiały budowlane. Daje to dobry efekt spójności zabudowy i
form y rozciągającej się wzdłuż całych pierzei i kwartałów" (fot. 4.6 - 4.8).
Po zaznajomieniu się z ograniczeniami wynikającymi z planów miejscowych i kontekstu ota
czającej zabudowy przychodzi czas na koncepcję, która powinna być nadrzędną ideą całego
projektu, uwzględniającą odpowiedni przekaz informacyjny oraz estetyczny.
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Dopasowanie obiektu do otoczenia

Fot. 4.3. Elewacja frontowa budynku ZUS w Zabrzu
(fot. B. Komar)

Fot. 4.1. Elewacja frontowa. Nawiązanie materia
łowe i kolorystyczne do otoczenia. ZUS, Zabrze
(fot. B. Komar)

Fot. 4.4. Fragment elewacji tylnej - w kontekście istnie
jącej śląskiej zabudowy. ZUS, Zabrze (fot. B. Komar)

Fot. 4.2. Detal elewacji. ZUS, Zabrze
(fot. B. Komar)

Fot. 4.5. Elewacja tylna budynku ZUS w Zabrzu
(fot. B. Komar)
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Połączenie architektury starej z
nową

i a z n„
Fot. 4.6. Biurowce w Vancouver
(f B K I
k B )

Fot. 4.9. Kontrast formy, skali, podziałow, materiału , ,
. ,
. .
budynek banku w Gliwicach (jot. J. Tymkiewicz)

Fot. 4.7. Biurowce w centrum Vancouver
(fot. B. Kucharczyk-Brus)

Fot. 4.10. Kontrast formy, materiałów elewacyjnych i
kolorystyki, zgodność skali, kontynuacja linii podzia
łów poziomych, bank, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)

r

Fot. 4,8. Biurowce w Vancouver
(fot. B. Kucharczyk-Brus)

Fot. 4.11. Kontrast formy i materiałów, zgodność
skali i gęstości podziałów szklanej elewacji. Oddział
banku w Gliwicach (fot. J. Tymkiewicz)
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Bywa jednak inaczej. Przykładowo w metodzie projektowania stosowanej w Coop
Himmelb(l)au „nie pojawia się analiza w naszym rozumieniu: analiza działki, kontekstu,
funkcji. Najpierw powstaje idea, która bierze się znikąd, jakiś błysk, akt strzelisty, inspiracja
światłem, rysunkiem, zdjęciem, muzykąr” (Łyżyczka M., 2004 [62]). Wybór czy wypracowanie
odpowiedniej metody są zatem często charakterystyczne dla danej pracowni, a skuteczność
działania można oceniać po efektach końcowych, czyli jakości budynku (rys. 4.3, 4.4).
Niezależnie od przyjętej metody, w projektowaniu elewacji bardzo przydatne okazują
się makiety, których przykłady pochodzące z prac studenckich zamieszczono na końcu
rozdziału (rys. 4.5).

4.3. Forma elewacji a teoria
Dyskusje o konieczności istnienia teorii w architekturze trwają od dawna. Wnioskiem
może być twierdzenie, że teoria oderwana od praktyki jest bezwartościowa i niewiarygodna,
ale też praktyka bez teorii może oznaczać niebezpieczeństwo popełniania błędów wynikają
cych z braku niezbędnej wiedzy.
Powyższe uwagi

nabierają szczególnego

znaczenia w

czasach

panującego

w

architekturze pluralizmu. Różnorodność oraz mnogość kierunków i stylów w połączeniu z
udogodnieniami, które niesie ze sobą komputer, mogą wprowadzać pewną dezorientację. Stąd
też zadaniem teorii powinno być porządkowanie wiedzy na temat formy architektonicznej i
sposobów jej postrzegania, gdyż wiedza ta może posłużyć za uzasadnienie przyjętych rozwią
zań projektowych.
Obiekt architektoniczny przez większość obserwatorów oglądany jest i oceniany
właśnie z zewnątrz. Trudno zaprojektować formę, która podobałaby się wszystkim.
Poprawność pewnych proporcji czy błędy kompozycyjne często odczuwane są intuicyjnie.
Czy można zatem ustalić pewne proporcje i zasady tak, aby projektowana forma była
pozytywnie odbierana? Problem ten przewijał się w historii, w związku z próbami określenia
wartości estetycznej danej formy oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie, na ile zależy ona od
własności obiektywnych, a w jakiej mierze od nas samych. Te dwa skrajnie różne poglądy
wyrażały odpowiednio postawę obiektywną i subiektywną.
Jak pisze W. Tatarkiewicz [96], postawa obiektywna odzwierciedlała nadrzędną rolę
„harmonii świata” w stosunku do mającego się jej tylko podporządkować człowieka.
Obiektywistami byli między innymi starożytni budowniczowie, dla których pewne formy i
proporcje były w oczywisty sposób doskonalsze od innych. Z zamiłowaniem stosowali zatem
reguły matematyczne w architekturze, w myśl zasady mówiącej, że wszystko można zapisać
liczbą.
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Rys. 4.3. A), B), C), D).
Bank w Gliwicach - Projekt
konkursowy
z
maksy
malnym
wykorzystaniem
powierzchni szklanych (praca
semestralna
konkursowa
Aleksandry Staroń i Marka
Paka)

A) schematyczne rysunki
autorskiej idei budynku
B), C), D) szklany budynek rzeźba
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Rys. 4.4. A), B), C). Budynek biurowy w Gliwicach - próba nawiązania układem przestrzennym i kolorystyką
do rzeźb Katarzyny Kobro (projekt semestralny Tomasza Małkowskiego): A) inspiracje - rzeźby Katarzyny
Kobro, B) widok w kierunku jednej z elewacji, C) rozczłonkowana, barwna bryła budynku
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Rys. 4.5. A) - G). Makiety obiektów biurowych jako sposób przestrzennego zobrazowania projektu elewacji prace pochodzące z projektów semestralnych: A) Agaty Wycisk, B) Barbary Wikarek, C) Piotra Klara,
D) Izabeli Rozmus, E) Małgorzaty Sitek, F) Magdaleny Kality, G) praca dyplomowa Izabeli Rozmus
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Odmienny

pogląd

prezentowali

przedstawiciele

postawy

subiektywnej,

która

rozpowszechniła się dopiero w XVIII wieku. Uważali oni, że upodobanie do pewnych form i
układów wynika z psychofizycznej budowy człowieka. Wiek XX rozwinął tę teorię poprzez
•20
wprowadzenie do psychologii i estetyki nowych pojęć związanych z psychologią postaci ,
której teza brzmiała: „Elementy form y są abstrakcjami, a tylko całości form y (postacie) są
realne” (Tatarkiewicz W., 1975 [96]). Zatem teoria zakładała całościowe postrzeganie
„formy” - czyli że w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na całość elewacji, a dopiero póź
niej na szczegóły, takie jak okna czy detale dekoracji.
Na gruncie polskim autorem teorii zbudowanej w oparciu o psychologię postaci był
Juliusz Żórawski. Odkrycie praw rządzących budową formy architektonicznej, a następnie
opublikowanie ich w książce noszącej tytuł „O budowie formy architektonicznej”, 1973 [117]
usystematyzowało wiedzę z zakresu kompozycji architektonicznej oraz otwarło możliwości
badań nad wpływem architektury na psychikę i zachowanie się człowieka, zwłaszcza że
przedstawione zasady, metody oceny i opisy procesów miały znamię uniwersalności. Należy
dodać, że tą dyscypliną wiedzy interesowało się wielu badaczy, z których warto wymienić R.
Arnheima (The Dynamics of Architectural Form, 1977 [1]), jednak praca J. Żórawskiego była
pierwsza i bardzo nowatorska, jak na owe czasy.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat badania jakości estetycznej skupiają się na
problemach wpływu ukształtowania środowiska życia człowieka na zachowanie ludzi. Bada
nia te, należące do dziedziny psychologii i estetyki środowiskowej, rozpatrują jakość w kate
goriach obiektywnych, poddając ocenie szereg cech fizycznych obiektu, takich jak: kształt,
rozmiary, barwa, faktura, proporcje, transparentność, artykulacja, dekoracja powierzchni itd.
(Niezabitowski A., 2003 [75]).

4.4. Zasady rządzące kompozycją elewacji
Pojęcie kompozycji, występujące w wielu dziedzinach sztuki, najogólniej można byłoby
określić jako sposób powiązania elementów formalnych. W odniesieniu do kompozycji
architektonicznej dotyczy ono między innymi: formy, linii, płaszczyzny, barwy, faktury
(pojęcia wspólne z kompozycją malarską) oraz rytmu, harmonii, dynamiki (pojęcia
identyczne z występującymi w kompozycji muzycznej) (Mizia M., 1994 [67]).
Dobra kompozycja powinna podporządkowywać się głównym zasadom rządzącym
budową formy architektonicznej, a w szczególności takim, jak: współgranie elementów,
spójność i kulminacja (Mizia M., 1994 [67]). Im większe bogactwo części składowych, tym
potrzebniejszy jest ład i porządek kompozycyjny. Nie oznacza to jednak, że tylko kompozycja

20 Psychologia postaci (gestaltyzm) - kierunek w psychologii XX w. głoszący, że życie psychiczne nie jest kom
pleksem zjawisk elementarnych, lecz składa się ze swoistych całości, zwanych postaciami (niem. Gestalt), bę
dących prymamymi danymi doświadczenia (zasada prymatu całości nad częścią), (Internetowa Encyklopedia
PWN).

4.4. Zasady rządzące kompozycją elewacji

87

złożona, skomplikowana może być piękna. W rozważaniach nad kompozycją pojawia się
pojęcie prostoty formy jako synonimu spokoju, pewności, zdecydowania, a także jedno
znaczności i bogactwa określeń formalnych (Żórawski J., [117]).
Z problematyką kompozycyjną ściśle wiąże się pojęcie kanonu architektonicznego,
czyli zasady obowiązującej w ubiegłych okresach rozwoju architektury, według której
projektowano także elewacje. Z pojęciem tym powiązane jest z kolei zagadnienie proporcji,
stanowiące wyraz panujących w danym czasie poglądów estetycznych. Ponieważ jak już
wspomniano, przez całe wieki dominowały poglądy obiektywistyczne, wiele uwagi poświę
cano badaniom matematycznych współzależności poszczególnych części elewacji do całości
kompozycji, które owocowały opracowaniem odpowiednich jednostek miary, czyli modułów.
Twórcą współczesnej architektonicznej jednostki miary, opartej na proporcjach ciała ludz
kiego i złotym podziale, był Le Corbusier. Modulor stanowił serię liczb mających w zało
żeniu ogarnąć wszystko, co nas otacza. Jednak wraz z zapoczątkowaniem modernizmu,
oprócz aspektów estetycznych, decydujących o harmonii kolejnych podziałów „od ogółu do
szczegółu”, słowo „moduł” zyskało nowe, konstrukcyjne znaczenie, wyznaczające drogę
odw rotną-„od szczegółu do ogółu”. Konsekwencją takiego podejścia była powszechna
standaryzacja i uprzemysłowienie budownictwa, dzięki czemu wzorniki stylów z przeszłości
zostały na długie lata zastąpione katalogami otwartych systemów prefabrykacji (Bielecki Cz.,
1978 [14]).
Proporcje są wyczuwane intuicyjnie. Obecnie, w wyniku badań naukowych , które
wykluczyły, aby jakiekolwiek stałe matematyczne (w tym złoty podział) same w sobie mogły
kreować piękno, proporcje mogą pozostać, jak pisze Cybis J., 2002 [22], „kategorią warszta
tową (praktyczną, a nie teoretyczną), której użyteczność polega na operowaniu uproszczony
mi i przybliżonymi wielkościami pomocnymi w określeniu intuicyjnie i subiektywnie odczuwa
nej form y architektonicznej
W

historii architektury powszechnie uznawana tendencja do linii prostych i

równoległości zmuszała budowniczych do podejmowania prób jak najlepszego powiązania
formalnego wszystkich elementów składowych, czego dobitnym przykładem są dzieła
renesansowych architektów. Tylko taka fasada, w której można znaleźć linie wiążące punkty
formalne ważne (np. naroża portali), mogła być uznana za dzieło skończone (rys. 4.6).
Pewne zasady porządkujące powinny pojawiać się także w architekturze współczesnej.
Przykładem mogą być projekty Le Corbusiera. Jak pisze J. Żórawski, w pracach tego
wybitnego architekta linie wiążące punkty formalnie ważne występują nie tylko w rysunku
elewacji, lecz także w układzie całej bryły budowli. Różnią się one jednak od tych, które
możemy wyprowadzić z kompozycji historycznych fasad, gdyż oprócz powiązania z
przekątnymi dowolnie obranego prostokąta (jak było np. w renesansie), występuje w nich

21 J. Cybis przytacza szereg badań na temat proporcji, w tym dzieło M. Neveux: Le Nombr d'or. Radiographie
d'un mythe/H.E. Huntley, Editions du Seuli, Paris 1995.
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wnioski:
- obiekt mocno zdyscypiinowanyi uporządkowany.
- jednolite rytmy (zaznaczono □ ), kierunkowość pionowa (zaznaczono {¡f ) oraz wyraźna symetria elewacji obiektu
czyni iż czyta się ją jako spójną, budzącą zaufanie, reprezentacyjną.
- detal w postaci mocnej linii gzymsu przed ostatnią elewacją (zaznaczono ——) dociąża dolną cześć budynku,
sprawiając jednocześnie iż dach czyta się jako lekki, wpływa to również na czytelność kierunków pionowych elewacji.
- kulminacja wszystkich form architektonicznych w centralnym punkcie elewacji oraz jej kontynuacja w postaci zegara ponad
ostatnią kondygnacją (zaznaczono , ).

Rys. 4.6. Analiza elewacji budynku historycznego - zdjęcia, grafika i komentarz stanowią fragment pracy se
mestralnej Piotra Wagnera
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uporządkowanie zależne od kąta nachylenia tych przekątnych do poziomu. Taka zasada
pozwala na większą swobodę projektowania, zapobiegając jednocześnie niekorzystnemu
wrażeniu „pływania” nie związanych elementów. Wydaje się jednak, że powyższe zabiegi
mają wartość jedynie teoretyczną, gdyż dowolne figury geometryczne czy linie wiążące
można poprowadzić właściwie na każdym rysunku elewacji.
Do czasów modernizmu uznawano nadrzędność kompozycji fasady w stosunku do
układu pomieszczeń. Szczególnie w renesansie ogromną uwagę zwracano na wzajemne
proporcje, podziały i piękno dekoracji, im podporządkowując układ funkcjonalny wnętrza
budynku. Sytuacja poprawiła się w budynkach z okresu rokoko. Dzięki rezygnacji z dawniej
pielęgnowanej symetrii i regularnego rytmu okien wymuszających amfiladowy układ
pomieszczeń, uzyskiwano wygodniejsze ich rozplanowanie.
Modernizm przyniósł nowe zasady komponowania elewacji, sformułowane w znacznej
mierze pod wpływem twórczości P. Mondriana. Generalną wytyczną neoplastycyzmu było
maksymalne uproszczenie, redukcja tego, co zbędne i przypadkowe. Za symbol powyższej
idei uznano przecięcie się linii horyzontalnej i wertykalnej rozumiane jako plastyczne
wyobrażenie wszechświata. Charakterystyczne dla twórczości P. Mondriana było także
komponowanie prostokątnych plam barwnych, a także uzyskiwanie równowagi przez
kontrasty dużych i małych płaszczyzn, a nie przez tradycyjną symetrię (HohenseeCiszewskaH., 1992 [34]).
Proces projektowania architektonicznego polega^na stałym i ciągłym kontynuowaniu
istniejących układów przez dodawanie i ujmowanie części (fot. 4.9 - 4.11). Dosyć częstym
zadaniem, przed którym stają współcześni architekci, jest konieczność przeprojektowania
fragmentów kompozycji historycznych fasad w związku z ich adaptacją do nowych funkcji.
Najwięcej ograniczeń przy kontynuacji występuje w przypadku fasad historycznych, gdzie
swobodne dodawanie nowych części, często nawiązujących do estetyki modernizmu
(uproszczone kształty), może doprowadzić do okaleczenia formy. Z taką sytuacją mamy do
czynienia najczęściej w przypadku usługowych parterów w zabytkowych kamienicach, gdzie
nowe witryny sklepowe, będące odzwierciedleniem aktualnej mody, mogą zaburzać
kompozycję fasady, osłabiając sferę oddziaływania historycznych detali.
Współczesna architektura biurowa zdominowana jest przez rozwiązania „inteligentne”.
W takich obiektach, jak wcześniej wspomniano, elewacje współuczestniczą w kształtowaniu
jakości funkcjonalnej (np.: mikroklimat pomieszczeń) oraz technicznej i ekonomicznej (roz
wiązania energooszczędne) budynku. Ograniczenia wynikające z konstrukcji i technologii w
pewnym stopniu determinują formę i kompozycję elewacji. Przykładowo, projektując elewa
cje podwójne należy zdawać sobie sprawę z pewnych problemów, do których należą:
•

utrudnienie przy projektowaniu kompozycji elewacji (problem podwójnego narożnika,
czyli harmonijne rozwiązanie dwóch przenikających się planów podziałów elewacyjnych),

•

konieczność uwzględnienia obecności elementów technologicznych, takich jak:
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o

otwory wlotu i wylotu powietrza umieszczone w zewnętrznej warstwie grupowane co
kondygnację na wysokości stropów,

o

pełne pasy ścian podokiennych zwiększających masę termiczną,

o

podziały przestrzeni wewnątrzfasadowej w postaci pełnych przegród lub ażurowych
pomostów komunikacyjnych (fot. 4.12 - 4.13),

o

żaluzje lub inne zabezpieczenia przeciwsłoneczne (Zielonko - Jung K., 2002 [115]).
Także przyjęty sposób wentylacji obiektu oraz aktywny lub pasywny sposób pozyski

wania energii słonecznej niosą wiele ograniczeń i nakazów wyrażających się w projekcie
bryły (np.: zwarta forma, określone szerokości traktów, orientacja względem kierunków
świata) i elewacji budynku (wielkość i nachylenie powierzchni przeszklenia). W przypadku
obiektów wysokich ograniczenia formalne dotyczą także charakterystycznych rozwiązań
konstrukcyjnych, wymuszających aerodynamiczną formę budynku. Należy pamiętać także o
zależnościach pomiędzy formą budynku, a zagadnieniami ochrony akustycznej czy też
uciążliwymi dla sąsiedztwa zjawiskami olśnienia (porównaj rozdział 3.2.).

4.5. Uporządkowanie elewacji - rytmy, symetria i kierunkowość
Przetransponowanie intencji twórcy, jego nadrzędnej idei, w formę architektoniczną
odbywa się poprzez ,,zastosowanie warsztatu kompozycyjnego, zasad budowy formy, takich
jak: symetria, rytm, kulminacja, ześrodkowanie, ciągłość, kontrast, itpT (Krenz J., [47]).
Elementami budującymi kompozycję elewacji są okna, drzwi, wszelkiego typu podpory
(słupy, kolumny, arkady), ale też łamacze światła oraz cała „maszyneria” związana z
technologią ścian podwójnych (pomosty, elementy montażowe ścian szklanych, żaluzje),
łącznie z podziałami i wyposażeniem wnętrz, widocznymi zwłaszcza w nocnej iluminacji.
Wszystkie

te

elementy

muszą być

rozmieszczone

w

sposób

mniej

lub

bardziej

uporządkowany, jednak ze świadomością tego, że wszystkie zabiegi formalne pociągają za
sobą konsekwencje ekonomiczne, a zatem, aby były trafne, należy przestrzegać zasad
rządzących postrzeganiem architektury.
W odniesieniu do elewacji można wyróżnić pewne zasady porządkujące kompozycję symetrię, rytmy i kierunkowość, które można rozpatrywać w aspektach: przestrzennych
(morfotektonika) lub formalno-kompozycyjnych (rys. 4.7).
Analizując zagadnienia rytmów z punktu widzenia morfotektoniki należy rozpatrzyć
relacje między elementami składowymi, które dzielą się na wewnętrzne (typu „element - inny
element” lub typu „element - całość”) oraz zewnętrzne (element lub całość systemu

22

a

otoczenie). Relacje przestrzenne pomiędzy elementami składowymi (zarówno wewnętrzne,

22 Jak pisze A. Niezabitowski 1979 [74], każdy obiekt przestrzenny, składający się co najmniej z dwóch elemen
tów, o określonych porządkujących relacjach przestrzennych między nimi, można nazwać systemem przestrzen
nym (morfotektonicznym).
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A) Monotonne rytmy typu „sznur pereł", brak podkreślenia
kierunkowości, słabe zróżnicowanie, artykulacja otworowa
(okna) i pręgowa (gzymsy)
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B) Rytmy złożone, słabo akcentowana oś symetrii, wzmoc
niona strefa przyziemia, artykulacja otworowa

fi
.m m .
C) Brak uporządkowania elementów składowych, kompozy
cja bardzo swobodna artykulacja uskokowa (elementy wysu
nięte z lica ściany)

E) Transparentna ścina szklana ukazująca podziały wnętrza
(artykulacja jamowa)

D) Zaznaczenie miejsca kulminacji formalnej w obszarze
wykusza mieszczącego wejście główne (artykulacja fałdowa)

F) Transparentna ściana szklana przysłonięta konstrukcją
żałuzji, nadających jej rytm (artykulacja pręgowa)

Rys. 4.7. A) - F). Schematy uporządkowania elewacji (fragment pracy semestralnej Piotra Wagnera)
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Uporządkowanie elewacji - rytmy

Elewacje podwójne

Fot. 4.14. Rytmiczne i swobodne rozmieszczenie
balkonów i okien. Budynek usługowo - mieszkalny,
Tychy (fot. B. Tymkiewicz)

Fot. 4.12. Fragment elewacji podwójnej w budynku
Agory (fot. M. Drozd)

Fot. 4.15. Pojedyncze rytmy podziałów szklanej fasady
i podwójne rytmy płyt marmurowych. Biurowiec,
Warszawa (fot. A. Tymkiewicz)

,.m Mafe Fot. 4.16. Złożone rytmy otworów okiennych i swobo
Fot. 4.13. Detal elewacji, Agora Warszawa
(fot. M. Drozd)

dne rozmieszczenie akcentów w formie wykuszy.
Fokus, Warszawa (fot. A. Tymkiewicz)
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jak i zewnętrzne) mogą być badane ze względu na odległość, kierunek, kąt nachylenia i
kolejność (Niezabitowski A., 1979 [74]).
Relacje dotyczące rozmieszczenia elementów (dyslokacji) w odniesieniu do całego
systemu stanowią rozwinięcie relacji przestrzennych układu artykulacyjnego (w tym
przypadku elewacji). Można badać je w aspektach wysokościowych, szerokościowych,
głębokościowych, kątowych, odległościowych, sytuacyjnych, kolejnościowych. Każdą z
wymienionych relacji należy określić mianem porządkującej dany układ, jeżeli podlega ona
uporządkowaniu zgodnie z określoną zasadą. Relacje porządkujące mogą dotyczyć oprócz
dyslokacji, także cech głównych (kardynalnych), którymi są kształt i rozmiar. Zbiór
wszystkich relacji porządkujących system nazywano jego organizacją, natomiast układ, który
wykazuje

wszystkie

typy

relacji

porządkujących

oznaczono

mianem

maksymalnie

uporządkowanego (Niezabitowski A., 1979 [74]). Analiza morfotektoniczna, ze względu na
obiektywizm opisywania materiału badawczego, jest bardzo przydatnym narzędziem,
wykorzystywanym w pracach naukowych (Tymkiewicz J., 1999 [101]).
W analizie zagadnień formalnych nie można pominąć historycznego już dzieła Juliusza
Żórawskiego [117], któiy tym właśnie problemom poświęcił bardzo wiele uwagi. Wydaje się,
że mimo upływu czasu, pewne spostrzeżenia zaopatrzone współczesnym komentarzem warte
są przypomnienia, co uczyniono poniżej.
Pojęcie rytmu znane jest przede wszystkim z muzyki, gdzie oznacza zorganizowany
ruch dźwięków, o różnej długości trwania, które następują po sobie tworząc szereg ruchowy
(Wikipedia, [118]). Rytm występuje także w tańcu, malarstwie, literaturze i oczywiście w
architekturze. Jak pisze M. Mizia [67], precyzyjnie mieszczą się w nim wielkości posiadające
różną wartość, tworząc harmonijną kompozycję lub w sposób zamierzony odbiegając od
harmonii. Muzyka i związane z nią rytmy mogą stać się też inspiracją architektury, do czego
przyznawał się na przykład Erich Mendelsohn (porównaj fot. 3.52). W początkowej fazie
projektowania słuchał on utworów Bacha, które pobudzały jego wyobraźnię twórczą
(Rasmussen S.E., 1999 [87]).
Z rytmem mamy do czynienia wtedy, gdy operuje się elementem powtarzanym wielo
krotnie zgodnie z określoną zasadą. Jako rytmy odczytujemy formy, które ustawione są w
jednym ciągu, m ają zbliżoną wielkość i podobny kształt (Żórawski J., 1973 [117]).
W budowaniu rytmów należy brać pod uwagę charakterystyczną dla procesu postrze
gania tendencję do liczby ograniczonej, która powoduje przechodzenie symetrii w rytmy. W
odniesieniu do elewacji oznacza to na przykład, że krótkie rytmy okien (złożone z 3 lub 5
elementów) odbieramy jako symetrie, natomiast długie wyłącznie jako rytmy, z których naj
prostszy jest tzw. „sznur pereł”, czyli rytm jednakowych elementów ustawionych w równych
odległościach (Żórawski J., 1973 [117]).
Najprostszy z rytmów, polegający na powtarzaniu tych samych elementów, np.: bryły i
pustki, jest monotonny i dla wielu odbiorców postrzegany jako nudny, jednak jak pisze
S. E. Rasmussen [87], stanowi on „klasyczny przykład wkładu człowieka w porządek”,
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reprezentując regularność i precyzję nie istniejącą w przyrodzie. Z takim właśnie, najbardziej
swobodnym z rytmów, można się spotkać przy okazji modernizacji obiektów wielko
płytowych, połączonej często ze zmianą funkcji (np.: z hotelowej na biurową).
Modernizm przyzwyczaił nas do długich, jednostajnych rytmów. Przy okazji
modernizacji budynków wielkopłytowych istnieje często potrzeba złamania monotonii
elewacji. Można osiągnąć to poprzez:
•

ograniczenie liczby powtarzanych elementów (np.: jednakowe otwory okienne można
połączyć detalem architektonicznym lub/i odpowiednio zastosowanym kolorem w rytm
złożony, np.: „dwójek” lub „trójek”),

•

narzucenie symetrii (dodanie nowych silnych elementów - detali architektonicznych, na
osi elewacji).
Komponując rytmy należy mieć świadomość, że piony złożone z form jednakowych są

łatwiej zapamiętywane niż poziomy zestawione z różnych form (przykładowo szybciej
zapamiętamy na elewacji „wieżowca” rytm pokrywających się w pionie jednakowych form,
niż

występujący

naprzemiennie

w

poziomie

zestaw

różnych

otworów

okiennych)

(Żórawski J„ 1973 [117]).
Forma architektoniczna przeważnie wymaga optycznego zamknięcia, dlatego bardzo
istotna jest znajomość sposobów kończenia rytmu. W budynkach historycznych starano się
zadbać o odpowiednie zakończenie rytmu, poprzez rozsuwanie (czasem oderwanie) skrajnych
członów i dodatkowe akcentowanie ich ryzalitami lub też odsunięcie od krawędzi ściany. Dla
współczesnych elewacji uważano za właściwe zmniejszanie krańcowych rozstawów, w celu
prawidłowego zakończenia rytmu. W praktyce architektonicznej najczęściej stosuje się
odsunięcie naroża budynku od skrajnych okien. Niezamykanie rytmu w żaden sposób
umożliwia rozciąganie układu w nieskończoność (Żórawski J., [117]). Jeśli architekt czyni to
świadomie, nie oznacza to błędu formalnego. Współczesna technologia dała nową możliwość
rozwiązania problemu narożnika i zamknięcia rytmów. W przypadku biurowców o
podwójnych, transparentnych fasadach, dzięki zdwojonym szklanym narożnikom następuje
optyczne zacieranie się granic budynku, przez co staje się on bardziej ulotny, nieraz wręcz
niematerialny.

Rytm

nie

zostaje

zamknięty,

lecz

niejako

rozmyty,

uciekający

w

nieskończoność. Rytm staje się także trójwymiarowy, gdyż tworzą go powtarzalne elementy
obu szklanych powłok (Tymkiewicz J., 2003 [100]).
Kolejna zasada porządkująca - symetria, to analogia i równomierne położenie w
przestrzeni elementów w stosunku do pewnej osi. Jest ona bardzo rygorystyczną zasadą
która, jak podkreśla Ballenstedt [4], determinuje stopień uporządkowania całej elewacji.
Rozwiązanie

najbardziej

oczywiste

i jednoznaczne,

to

uporządkowanie

wszystkich

elementów, analogicznie po obu stronach osi. Oś symetrii powinna w takim przypadku
przebiegać przez wzmocnione formalnie elementy fasady (takie jak np.: wieża, ryzalit
środkowy, okna o silniejszym niż inne polu działania formalnego, wejście).
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Symetria ma hierarchiczną skalę. W odniesieniu do elewacji można rozróżnić symetrię
całej kompozycji fasady, symetrię pomiędzy poszczególnymi elementami oraz symetrię
samych elementów (Neumann N.S., 1986 [70]).
Dla dawnych budowniczych symetria z mocnym akcentowaniem osi była wewnętrznym
nakazem. Przekonać się o tym można idąc ulicami, przy których stoją kamienice z przełomu
XIX i XX wieku. W architekturze współczesnej symetria jest często krytykowana, jako
„nudna”, „monumentalna”, mechanicznie odwzorowująca elementy po obu stronach osi.
Jednak

współcześni

architekci

stosują

symetrię,

chociaż

w

zdecydowanie

mniej

rygorystycznym wydaniu. Przykładem mogą być symetryczne elewacje, na których
nieoczekiwanie pojawia się jakiś wykusz, okno lub inny element łamiący powagę symetrii.
Inną zasadą uporządkowania jest kierunkowość, czyli podkreślanie narastania form
zgodnie z wytycznymi konstrukcji. Jest to zatem wznoszenie się, piętrzenie elewacji
(Żórawski J., 1973 [117]).
W historii architektury, do czasów modernizmu, fasady komponowane były na zasadzie
tzw. „stosu kamieni”, z wyraźnym zaakcentowaniem miejsc szczególnie ważnych, jakimi są
dół i góra budowli. Jak pisze J. Sławińska [91], „ekspresja sił w architekturze polega bądź na
wyrażeniu ciążenia, bądź na pozornej jego negacji.

W architekturze historycznej

przeważało dążenie do wyrażania statyczności i ciążenia form, ale i nie brakło tendencji
przeciwnych
Zabiegiem, który stosowano przez wieki w celu uzyskania wrażenia „narastania” fasady
z dołu do góry, była zmiana wagi form na każdej kondygnacji - od najcięższych u podstawy,
ku najlżejszym na szczycie. Zamierzony efekt uzyskiwano dzięki:
•

zmianie porządków oraz przekrojów półkolumn, pilastrów,

•

zróżnicowaniu wymiarów, kształtów i dekoracji otworów okiennych,

•

stosowaniu cokołów o ciężkim rysunku boniowania w przyziemiu, subtelnej faktury ścian
na piętrach oraz lekkich gzymsów, attyk, szczytów czy daszków w zwieńczeniu,

•

zmniejszaniu wysokości wyższych kondygnacji.
W budynkach historycznych podkreślanie najniższej części elewacji miało za zadanie

optyczne związanie budowli z otoczeniem, z podłożem, na którym ją zbudowano, a także
zaznaczenie jej ciężaru. Modernistyczni projektanci natomiast chętnie „odrywali” budynek od
ziemi, wykorzystując fakt uwolnienia elewacji od funkcji nośnej. Budynki o dużych taflach
przeszklenia miały ściany wycofane w parterze lub były wręcz posadowione na słupach z
prześwitem w strefie przyziemia. Lekkości prostej bryle mogły dodawać akcenty wieńczące
budynek, w postaci dynamicznie wywiniętych, „skrzydlatych” daszków (żagielków, płetw)
lub innych rzeźbiarsko opracowanych elementów kryjących urządzenia techniczne.
We współczesnych obiektach biurowych można z pewnością zauważyć elementy
podkreślające kierunkowość elewacji. Przeważnie są to zabiegi formalne zgodne z językiem
architektury modernistycznej, a więc nie dodawane „na siłę”, lecz uzasadniane konstrukcją
czy względami użytkowymi. Na ogół powtarzalność nie dotyczy pierwszej i ostatniej
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kondygnacji, które nawet w przypadku fasady podwójnej uzyskują indywidualne rozwiązanie
(np.: zmiana podziałów przeszklenia na optycznie lżejsze).
Wiele spośród współczesnych realizacji biurowych ma uporządkowaną rytmicznie lub
symetrycznie kompozycję, podkreśloną strefę przyziemia oraz zaakcentowane zwieńczenie, a
także punkty główne i kulminację form, zwłaszcza w strefie wejścia. Dowodzi to wysokiego
poziomu warsztatu architektonicznego, którego źródłem jest solidna wiedza z zakresu
kompozycji architektonicznej lub doskonała intuicja twórców.
Problematykę

rytmów,

symetrii

i

kierunkowości

jako

zasad

porządkujących

kompozycję elewacji ilustrują zdjęcia wybranych obiektów (fot. 4.14 - 4.21).

4.6. Kompozycja brył
We współczesnej architekturze biurowej coraz większym zainteresowaniem cieszą się
tak zwane parki biznesu, które oprócz specyficznej lokalizacji (głównie poza ścisłym centrum
miasta, często

na obszarach postindustrialnych23) oraz ujednoliconej

funkcji, mają

charakterystyczne cechy formalne. Podstawową jest zunifikowana forma obiektów obiekty w parku mogą być zaprojektowane kompleksowo i to jest zazwyczaj przyjęty sposób
postępowania, ale mogą również narastać stopniowo (jak drzewa w parku) - powinny wtedy
nawiązywać swoją formą do obiektów już występujących i charakteru całego kompleksu. Aby
w ogóle można było mówić o parku - podobnie jak w typowym parku przyrodniczym —
wydaje się, że należałoby przyjąć minimalną ilość obiektów równą 3. Według pierwo
wzorów amerykańskich, obiekty biurowe powinny być otoczone przez specjalnie w tym celu
zaprojektowane tereny zielone. Idea parków biznesu wywodzi się w pewnej mierze z
amerykańskich campusów uniwersyteckich od lat projektowanych z myślą nie tylko o pracy,
lecz również o zdrowym trybie życia.
Obecnie w strefy publiczne parków biznesu wprowadzane są różnego typu zabiegi
artystyczne - rzeźby, mozaiki, kolor, dzięki czemu przestrzenie te stają się prestiżowymi
galeriami sztuki, mającymi przyciągać ludzi i przeciwdziałać pustoszeniu tychże miejsc po
upływie godzin pracy. Projektanci skłaniają się również do projektowania parków w bardziej
ludzkiej skali i rezygnują z drapaczy chmur na rzecz rozczłonkowanych form horyzontalnych.
Do najbardziej znanych parków biznesu zaliczyć można: paryskie La Defense,
londyńskie Canary W harf (Nabrzeże Kanaryjskie z wieżowcem Canada Tower).
La Defense (fot. 4.22 - 4.26) - centrum szklanych drapaczy chmur na przedłużeniu
głównej osi Paryża, które zajmuje powierzchnię 80 ha, jest obecnie największą dzielnicą
biznesową

w

Europie.

Pomysł

wybudowania

nowego

City

dla

francuskich

i

międzynarodowych przedsiębiorstw powstał w końcu lat 50. XX w. W 1989 roku w centrum
kompleksu stanął La Grand Arche (Wielki Łuk) - gigantyczny, wydrążony sześcian autorstwa
2J O sukcesie takich rozwiązań decydowała bliskość do dróg wyjazdowych z miast, autostrad, lotnisk, a nade
wszystko niska cena gruntów.
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Rytmy, symetria, kierunkowość

Fot. 4.19. Mocno podkreślona symetria i kierunkowość
elewacji
eklektycznych
kamienic,
Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 4.17. Rytmy porządkujące elewację i jej przed
pole. Metropolitan, Warszawa (fot. A. Tymkiewicz)

Fot. 4.20. Symetria środkowej części bryły biurowca. Bio
Tech Center, Göteborg (fot. J. Gregorowicz)

Fot. 4.18. Symetryczny układ przełamany swobod
nym rozmieszczeniem okien i balkonów. Budynek
mieszkalno-usługowy, Tychy (fot. J. Tymkiewicz)

Fot. 4.21. Symetria elewacji wejściowej, mocno akcen
towana kierunkowość. Zmodernizowany budynek wyż
szej uczelni, Tychy (fot. J. Tymkiewicz)
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Kompozycja brył. Paryż La Défense

Fot. 4.22. Widok z Wielkiego Łuku na cala
nicę La Defense. Różnorodność zabudowy
wej: budynki wysokie i niskie oraz rozległe
użyteczności publicznej (fot. B. Komar)

Fot. 4.24. Widok od ..Pająka" Caldera
w
stronę
wysokich
budynków biurowych dzielnicy
(fot B. Komar)

Dziel- Fot. 4.23. Przykład humanizacji przestrzeni wspólnej
biuro- dzielnicy pracy - rzeźba pt.: „Czerwony Pająk” Caldera
tereny (fot. B. Komar)

Fot. 4.25. Wielki Łuk projektu Otto
von Spreckelsena - serce La
Défense (fot. B. Komar)

Fot. 4.26. Wnętrze Wielkiego Łuku
wraz z konstrukcją baldachimu
(fot. B. Komar)

duńskiego architekta Otto von Spreckelsena. Wybudowano go w ramach Grand Travaux Wielkich Robót, zainicjowanych przez prezydenta Mitteranda. We wnętrzu Wielkiego Łuku
mieszczą się sale ekspozycyjne i centrum konferencyjne. Liczne skwery La Défense zgodnie
z artystycznym programem są muzeami pod gołym niebem. M ają tu swoje prace: Cesar,
Silva, Calder, Deveme. Jest tu również akcent polski w postaci realizacji Adamczewskiej i
Igora Mitoraja (zobacz również: Komar B., 1996 [42]).
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Nabrzeże Kanaryjskie (fot.4.27 - 4.31) powstało natomiast na miejscu doków londyń
skich zamkniętych w latach 1960-1980, kiedy ich funkcję przejął port kontenerowy Tilbury.
Za datę rozpoczęcia działalności C.W. przyjmuje się rok 1991, kiedy to do 250-metrowego
biurowca Canada Tower projektu Cesara Pełli wprowadzili się użytkownicy. Ośrodek
wyposażony jest obecnie w 21 biurowców - jednak o zdecydowanie bardziej horyzontalnej i
zróżnicowanej formie niż La Defense - oraz wiele sklepów i obiektów rekreacyjnych. Od
strony Tamizy wybudowano nawet apartamentowce, które stały się w krótkim czasie bardzo
modnym miejscem do zamieszkania. Specyficzny charakter miejsca podkreślają kładki piesze
przerzucone nad uregulowaną wodą dawnych doków oraz cumujące u nabrzeża jachty i
żaglowce.
W Polsce boom przeżywa obecnie Warszawa, gdzie można wymienić takie inwestycje,
jak: Wiśniowy

Business Park, Mokotów Business Park, Centrum Biurowe Optimus,

Al. Jerozolimskie Business Park, Platan Park, Ursynów Business Park, Saski Business Park,
Diamond Business Park, Batory Building, Centrum Biurowe Kopernik, Flanders Business
Park24.
Jednym natomiast z wzorcowych polskich parków biznesu jest Wiśniowy Business Park
ulokowany według zasad wypracowanych i sprawdzonych wcześniej w modelach brytyjskich.
Cały kompleks znajduje się w pobliżu terminalu lotniczego, obok arterii łączącej centrum
miasta z Okęciem. Składa się z 4 głównych obiektów zgrupowanych w modułowym,
powtarzalnym układzie. Poszczególne obiekty mają po 5 kondygnacji, z czego najniższą
stanowi otwarta kondygnacja garażowa. Budynki zwrócone są wejściami w stronę
wewnętrznej uliczki parkingowej, będącej osią całego układu. Drugą prostopadłą oś zamyka
pawilon historyzujący, typowy dla brytyjskich pierwowzorów, nie natomiast dla współczesnej
architektury biurowej w Polsce. Architektura Wiśniowego Parku Biznesu prezentuje
rozpowszechniony w świecie anglosaskim współczesny tradycjonalizm, który zgodny był z
wyobrażeniami użytkowników kompleksu (głównie dużych międzynarodowych kooperacji) o
obiekcie biurowym. W samym kompleksie brak również specjalnie zaprojektowanej zieleni
(w pierwowzorach brytyjskich projektuje się nawet pola golfowe) ze względu na
występowanie rekompensującego ten brak niezabudowanego otoczenia obiektu.
Ciekawym przykładem warszawskim jest także Mokotów Business Park, który powstał
na miejscu dawnej fabryki Unitra Cemi. Kompleks składa się z ośmiu zróżnicowanych pod
względem wielkości i wysokości biurowców' o charakterystycznych nazwach: Neptun, Sirius,
Orion, Jupiter, Galaxy, Saturn i Mars. Dzięki zaprojektowaniu podobnych do siebie
kosmiczno-aluminiowych elewacji poszczególnych obiektów całość sprawia wrażenie
futurystycznego kompleksu (Wojtuch M., 2000 [112]).

24 Trzeba tu jednak wspomnieć, że nie wszystkie z warszawskich parków biznesu rzeczywiście m ogą do tej
nazwy pretendować. Zawodzi tu głównie lokalizacja. Większość inwestycji powstaje w prawie ścisłym centrum
miasta. Dodając do tego wysokie ceny gruntów nie realizuje się ani założeń zielonych, ani większej ilości
budynków biurowych.
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Kompozycja brył. Londyn Wybrzeże Kanaryjskie

Fot. 4.27. Widok od stacji metra
w stronę
najwyższego budyn
ku
dzielnicy - Canada
Tower
(fot. B. Komar)

Fot. 4.28. Budynek Canada Tower.
Strefa przyziemia (fot. B. Komar)

Fot. 4.30. Charakterystyczne kładki piesze przerzucone nad w odą (fot. B. Komar)

Fot. 4.29. Typowy zaułek dzielnicy biurowej (fot. B. Komar)

Fot. 4.31. Zabudowa mieszkaniowa nad Tamizą. Na
drugim planie budynek Canada Tower (fot. B. Komar)

Powyższy przykład doskonale ilustruje zasadę odnoszącą się do parków biznesu, gdzie
rytmom lub symetrii podporządkowane są nie tylko ujednolicone elewacje, ale też kompo
zycja urbanistyczna oparta na rytmie lub symetrii powtarzalnych brył.

Rozdział 5

BADANIA FUNKCJI, FORMY I SPOSOBU POSTRZEGANIA
ELEWACJI BUDYNKÓW BIUROWYCH
5.1. Ocena funkcji elewacji - studium przypadku jednego z warszawskich
biurowców. W ayfinding - odnajdywanie drogi do obiektu
architektonicznego (biurowego)
Możliwości postrzegania oraz wizualnej percepcji pieszego, który porusza się
względnie powoli, mogąc się w każdej chwili zatrzymać, są całkowicie różne od możliwości
człowieka j adącego.
Skala

wnętrz

urbanistycznych

zdeterminowana jest

rodzajem

poruszania

się

obserwatora. Pieszy ma w zasadzie nieograniczoną możliwość podejścia do obiektu, który go
zainteresował, zatrzymania się przy nim i jego dokładnego obejrzenia. Możliwość ta odnosi
się również do danej przestrzeni miejskiej w całości, którą obserwator może ogarnąć z
wybranego miejsca obserwacji. Jest to więc kwestia skali oglądanych obiektów: w pierwszym
wypadku - mikroskali, w drugim - makroskali - skomponowanej z drobnych szczegółów
pierwszego planu oraz .większych obiektów planów dalszych.
Można stwierdzić, iż pas informacyjny obiektu, postrzegany przez widza, wzrasta
wprost proporcjonalnie do zwiększania się odległości pomiędzy obiektem a obserwatorem.
Urbanista Kevin Lynch (Lynch K., [61]) jako pierwszy wyróżnił obrazotwórczą rolę
forum miejskiego i wskazał dwie cechy krajobrazu miejskiego: czytelność i obrazowość.
Czytelność miasta sprawia, że postrzegający je człowiek może z dużą łatwością rozpoznawać
jego

poszczególne

części

-

dzielnice,

charakterystyczne

budowle,

przestrzenie,

i

komponować w spójną całość.
Czytelność miasta przyczynia się do jego zapamiętywania, czyli tworzenia myślowych
obrazów miasta, będących produktem bezpośrednich przeżyć, jak i poprzednich doświadczeń
obserwatora, ułatwiających poruszanie się po mieście oraz odnajdywanie określonych celów miejsc.
Im przestrzeń miasta jest mniej skomplikowana (a lepiej wyposażona w punkty
orientacyjne, węzły, granice, drogi, dzielnice), tym jej pamięciowy obraz jest jaśniejszy i
bardziej przejrzysty, czyli prostszy do zapamiętania. Lynch wskazuje tu również na
dwukierunkowość procesu pomiędzy obserwatorem a jego środowiskiem fizycznym.
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Środowisko sugeruje wyróżnienie pewnych swoich elementów i zależności między
nimi, natomiast obserwator mając na uwadze swoje cele, selekcjonuje je, organizuje i nadaje
znaczenie temu, co obserwuje.
Poglądy Lyncha zgodne są poglądami polskiego urbanisty i architekta K. Wejcherta,
(Wejchert K., 1984 [109]), który jako elementy najłatwiej identyfikowane i zapamiętane
przez mieszkańców przestrzeni zurbanizowanych, podaje:
•

elementy krystalizujące plan miasta,

•

ulice,

•

rejony,

•

linie i pasma graniczne,

•

dominanty układu przestrzennego,

•

wybitne elementy krajobrazu,

•

punkty węzłowe,

•

znaki szczególne.
Wejchert wskazuje również na istnienie w przestrzeni miejskiej licznych linii i

płaszczyzn, kierujących wzrok obserwatora ku danym obiektom i pomagającym mu w
orientacji przestrzennej. Elementy te to np.: linie dróg, chodników, krawężników, gzymsów,
stopni schodów, płaszczyzny schodów, placów, posadzek itp.
Wyróżnić można dwa rodzaje linii:
•

linie równoległe do kierunku patrzenia, czyli linie prowadzące lub wyprowadzające wzrok
obserwatora,

• linie prostopadłe do spojrzenia obserwatora, czyli linie zatrzymujące (rys. 5.1).
Aby przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, w 2002 roku w Warszawie zostało
przeprowadzone krótkie doświadczenie25, które miało na celu uświadomienie odbiorcom
możliwości odczytu informacji zawartych w przestrzeni urbanistycznej miasta oraz w samym
poszukiwanym obiekcie architektonicznym (biurowym).
Za cel posłużył jeden z nowocześniejszych budynków biurowych stolicy. Autorki
(B. Komar i B. Kucharczyk-Brus) przedstawiły drogę prowadzącą od Dworca Centralnego do
wymienionego budynku.
Wyróżnione zostały elementy, które sprzyjają odnajdywaniu drogi do /wejścia do/
obiektu architektonicznego:
1) elementy urbanistyczne, takie jak:
• charakterystyczne punkty zabudowy naprowadzającej - np. landmarki, czyli obiekty o
spektakularnym wyglądzie lub inne punkty orientacyjne, wykorzystywane jako punkt
odniesienia,

2S Autorstwa Beaty Komar i Beaty Kucharczyk - Brus zaprezentowane następnie na Konferencji Facility Mana
gement - lipiec 2002 Warszawa oraz PAN październik 2003.
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Możliwości postrzegania obiektów architektonicznych przez człowieka

R y s . 5 .1 . S c h e m a t p rzed sta w ia : a) lin ie p r o w a d z ą c e w z r o k
|| o b ser w a to r

b ) lin ie z a trz y m u ją c e w z ro k

(rys. B. Komar n a p o d s t. K. Wejchert [1 0 9 ])

~ 5 ,1 5 m

R y s . 5 .2 . S c h e m a t ob ra zu ją cy m o ż liw o ś c i p o strz eg a n ia p asa in fo r m a c y jn e g o e le w a c ji ob iek tu p r z ez w id z a
w m ia rę p r z y b liż a n ia s ię g o d o o g lą d a n e g o o b ie k tu
d o str z e g a

p as

e le w a c ji

(rys. B. Komar): w id z p o str o n ie u lic y , p o której s ię p oru sza

d o w y s . ~ 2 ,2 5 m , w id z p o p r z ec iw n e j str o n ie u lic y p o strz eg a p as e le w a c ji d o w y s .

- 5 , 1 5 m , w id z , o b ie k ty o d d a lo n e o d n ie g o o d y sta n s w ię k s z y n iż 10 m d o str z e g a w c a ło ś c i (lu b p ra w ie w
c a ło ś c i; u z a le ż n io n e j e s t to od w y s o k o ś c i ty c h o b ie k tó w )

•

odpowiednio oznakowane drogi - czyli dobrze wyeksponowane, czytelne tablice z
nazwami ulic i placów,

•

odpowiednio urządzone przedpole szukanego obiektu - czyli parkingi, place o
ciekawej posadzce, mała architektura,

2) elementy architektoniczne, dotyczące samego obiektu będącego celem poszukiwań, czyli:
•

budynek, a właściwie jego forma z określonymi jednoznacznie elementami denotacyjnymi - charakterystycznymi dla danej funkcji użytkowej - innymi dla biurowca, in
nymi dla teatru czy ratusza miejskiego,

•

odpowiednio wyeksponowane wejście główne do budynku - jego usytuowanie na ele
wacji oraz forma,
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•

hall z recepcją i innymi punktami informacyjnymi,

•

odpowiednie oznakowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej - czyli informacja wi
zualna na zewnątrz i wewnątrz budynku.

5.2.

Postrzeganie obiektu architektonicznego w sytuacji urbanistycznej
W przeprowadzonym doświadczeniu z racji obranej drogi najpierw mamy do czynienia

z makroskalą przestrzeni miejskiej, czyli poszukiwany obiekt możemy oglądać w całości, nie
dostrzegamy jednak zbyt wielu szczegółów.
Zaistniały przypadek można opisać posługując się przedstawionymi już. wcześniej na
wykresie 2.1 (oraz rys. 5.2) zależnościami, czyli:
•

w sytuacji A - widz może oglądać cały lub prawie cały obiekt, obserwować wszystkie
jego przesłanki również w kontekście przestrzeni urbanistycznej, w którą jest wpisany;
należy tu jednak dodać, iż ich czytelność będzie maleć w miarę wzrastania dystansu widzobiekt,

•

w sytuacji B - widz postrzega obiekt do około drugiego piętra, obserwuje podziały
elewacji (parter, pierwsze piętro), zwraca uwagę na partery w sposób całościowy, czyta
większe reklamy, obserwuje przedpole obiektu,

•

w sytuacji C - postrzegane są przez obserwatora partery i one też stanowią źródło
informacji

o

oglądanym

obiekcie.

Widz

może

dokładnie

obserwować

detale

architektoniczne, strefy wejściowe, czytać reklamy itp.
Na podstawie przedstawionych sytuacji można jednak wysnuć jeden wspólny wniosek:
istnieją dwa rodzaje informacji związanych z budynkiem:
•

informacja architektoniczna - budynek został zaprojektowany z myślą o konkretnym
przeznaczeniu, sygnalizuje o tym jego bryła, skala, detale, podziały, miejsce umieszczenia
wejścia itp.,

•

informacja wizualna - szata informacyjna: tablice informujące, reklamy itp. (tu należy
zauważyć, iż występujące na elewacji reklamy nie zawsze informują o danym obiekcie,
mogą np. reklamować produkt), taka forma informacji może potwierdzić poprawne
odczytanie denotacji funkcji obiektu lub też je zaburzyć.
Współzależność obu rodzajów informacji jest czynnikiem koniecznym do przekazu

jednoznacznych informacji o obiekcie architektonicznym.
...”Architektura je st podstawowym elementem otoczenia, który informuje ludzi o
kierunku, ja k i należy obrać. Jeśli jednak przestrzeń, w której porusza się człowiek, je st w
pewnym stopniu skomplikowana, to architektura pozostaje tylko jednym z elementów
orientujących, a informacja w form ie znaków, strzałek i werbalnych objaśnień staje się
konieczna. Taki stopień komplikacji z całą pewnością występuje we współczesnym mieście,
które je st zbyt dużym i złożonym organizmem, by być czytelne p o d wzglądem planu,
architektury i funkcji dla przeciętnego użytkownika. Niezależnie od ogromnej ilości i
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różnorodności elementów składowych, miasto stanowić ma zintegrowaną całość. Przy
wszystkich wątpliwościach na ile kompleksowy i zintegrowany powinien być system
informacji miejskiej, należy zadać pytanie, czy informacja może czy nie powinna stać się
elementem scalającym to, co w istocie nie jest dostatecznie zintegrowane'1' ( Passini R., 1992
[82]).
Tworzenie

systemu

informacji,

określenie

stopnia zależności pomiędzy jego

kolejnymi elementami, projektowanie formy i treści przekazu - wszystkie te działania
zmierzają do jednego celu: nadawany komunikat musi być jasny dla odbiorcy. „Jasny”
znaczy nie tylko obiektywnie logiczny, spójny, czytelny. „Jasny” znaczy przede wszystkim
zgodny z właściwą ludziom orientacją w otoczeniu, zgodny z wyobrażeniem, jakie mają
mieszkańcy o swoim mieście. Dzieje się tak dlatego, że niezależnie od roli inwestora i
projektanta, właściwym nadawcą komunikatu jest miasto, projektowana informacja jest tylko
jego nośnikiem.
Rozpatrzmy teraz pod względem przekazu informacji przedstawione wyżej trzy
sytuacje.
5.2.1. Percepcja elewacji w dużej odległości od obiektu (sytuacja A)
W sytuacji A (fot. 5.1-5.2) idący ulicą obserwator ogląda większość obiektów w
całości. Obserwuje więc obiekty oddalone od niego na taką odległość, że cała ich wysokość
mieści się w polu jego widzenia. M ogą być to obiekty wolno stojące lub też części pierzei
ulicznych oraz obiekty tworzące płaszczyzny zatrzymania wzroku obserwatora, czyli obiekty
znajdujące się w płaszczyźnie prostopadłej do linii i płaszczyzn prowadzenia wzroku, stojące
zazwyczaj na zamknięciu ulic, którymi podąża widz.
Obserwator zdobywa wiele informacji. Obserwuje całe płaszczyzny budynków,
miejsce umieszczenia wejścia w stosunku do całej elewacji (o ile to już możliwe), jego udział
procentowy w przestrzeni fasady, relacje parter - elewacja, podziały elewacji. Odczytuje
także informację wizualną umieszczoną na obiekcie, jednak tylko tą, która jest, oczywiście
,stosunkowo duża. Może również obserwować otoczenie danego obiektu lub też porównywać
go z innymi obiektami znajdującymi się w polu jego widzenia, co może pomóc mu w
odczytaniu jego funkcji.
W sytuacji A ważne stają się płaszczyzny i linie prowadzenia ku obiektowi,
ponieważ pomiędzy obserwatorem a obiektem pojawia się dystans potrzebny do ich lepszego
odbioru i interpretacji.
Odległość od budynku w sytuacji A jest aspektem decydującym o jego rozpoznaniu.
Obserwator ogląda makroskalę przestrzeni miejskiej. Wyróżnić może elementy w niej
dominujące, jednak bez odczytania dużej ilości detali.
W sytuacji A ważnym czynnikiem jest czynnik urbanistyczny. W przedstawionym
doświadczeniu w sytuacji A, z racji usytuowania obiektu na działce, cała elewacja
południowa badanego budynku znalazła się w polu widzenia obserwatora.
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Ocena funkcji elewacji - studium przypadku jednego z warszawskich
biurowców

015*

Percepcja elewacji w dużej odległości od obiektu (sytuacja A)

F o t . 5 .1 , 5 .2 . B u d y n e k w id o c z n y ja k o b ryła w p r z estrzen i m iejsk iej

(fot. B. Komar)

F o t. 5 .3 , 5 .4 . W id o c z n y c h co ra z w ię c e j s z c z e g ó łó w

(fot. B. Komar)
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Ważnym obiektem w przestrzeni urbanistycznej okazał się Pałac Kultury i Nauki,
spełniający rolę

oznacznika przestrzeni.

W

sąsiedztwie

interesującego

nas

obiektu

zaobserwowano również dużą ilość wolnej przestrzeni wraz z placem budowy oraz zabudowę
mieszkaniową - niskie bloki z lat 60-70. XXw. W tym otoczeniu „nasz” obiekt pełni rolę
solisty w przestrzeni urbanistycznej.
Informacja wizualna w sytuacji A
W makroskali przestrzeni miejskiej, ze względu na odległość dzielącą widza od
obiektu, nie mogą być odczytywane informacje o małych rozmiarach, natomiast ważne stają
się informacje gabarytowo duże: billboardy, napisy na budynkach, ogromne reklamy. Widz
nie dostrzeże małych tablic informacyjnych przy samych wejściach, może ewentualnie
odczytać większe nazwy np. sklepów w parterach obiektów.
Nasz obiekt również wyposażony jest w informację słowną na budynku - jest to
reklama jednego z zagranicznych banków - w tym wypadku jednak jest to napis mylący.
Informacja architektoniczna w sytuacji A
Brak właściwej informacji wizualnej na budynku może zniechęcić do dalszej drogi lub
też zachęcić do analizy architektonicznej obiektu. W sytuacji A można również obserwować
relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi częściami budynku, ponieważ postrzega się
obiekty jako całości, a nie oddzielne elementy. Forma badanego budynku, jego skala, powta
rzalne podziały szklanej elewacji na tle opisanej wcześniej przestrzeni zdają się potwierdzać
jego funkcję biurową.
5.2.2. Percepcja elewacji w średniej odległości od obiektu (sytuacja B)
W sytuacji B (fot. 5.3-5.4) obserwator (bez podnoszenia głowy) nie postrzega już
całego obiektu (chyba, że jest to obiekt stosunkowo niski). Górna granica jego obserwacji
przebiega na wysokości około 5,15 m. Może ogarnąć wzrokiem parter i pierwsze piętro
pierzei ulicznej, co pozwala mu na zaobserwowanie odbieranych informacji w większym
kontekście i przypisanie ich konkretnym sytuacjom. Taki odbiór informacji przyczynia się do
bardziej

drobiazgowego

zinterpretowania

funkcji

poszczególnych

obiektów

niż

to

występowało w sytuacji A.
Zbliżając się do budynku, który uważamy za obiekt przez nas poszukiwany,
obserwujemy wyraźne zróżnicowanie elewacji parterowej w stosunku do wyższych pięter większe przeszklenia, innego typu materiały, zadbane otoczenie obiektu w porównaniu z
wcześniej mijaną przestrzenią.
Informacja wizualna B
W informacji wizualnej obserwator zauważa informacje znane z sytuacji A, może
również obserwować informacje, których nie mógł zobaczyć wcześniej. Może np. czytać
napisy nad wejściami, co na pewno ułatwi mu orientację. Może również obserwować sposób
wpisywania informacji w istniejące podziały architektoniczne.
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...” Z formalnego punktu widzenia stosunek szaty informacyjnej do architektury je st

dwojaki. Przez pierwsze stulecia, aż po wiek XIX, informacja podkreślała zwykle funkcją bądź
przynależność budowli, a w czasach nam bliższych także charakter parteru lub pierwszego
piętra. Poprzednikami interesującego nas zjawiska były herby na bramach zamków i
pałaców, znaki tawern i zajazdów, symbole cechów na domach rzemieślników. Liczne napisy i
malowidła, jakie u schyłku X IX wieku zdobiły fasady paryskich restauracji i magazynów, były
wkomponowane w ramy zakreślone przez architektoniczne podziały. Nawet jeżeli napisy
pokrywały górne piętra budynków - stawały się integralną częścią fasady. Do dnia
dzisiejszego informacje funkcjonalne związane z budowlą bywają dostosowane do tworzonych
przez nią ram plastycznych. Reklama Citroena na szczycie wieży Eiffla była w r. 1980 jeżeli
nie jedną z pierwszych, to na pewno jedną z bardziej znanych informacji nie związanych z
charakterem budowli. Takie traktowanie przekazów stało się w połowie naszego stulecia (a
może i wcześniej) powszechne .”... (Wallis A., 1997 [104]).
Architektura historyczna, biorąc pod uwagę jej artykulacje, w porównaniu ze
współczesną stwarza mniejsze możliwości eksponowania szaty informacyjnej. Liczne
artykulacje historyczne, wypełniające nawet w całości fasady, nie pozostawiają miejsca na
swobodne umieszczanie współczesnych informacji. Z drugiej strony architektura historyczna
dominuje w polskich miastach, ona więc stanowi tło dla informacji wizualnej.
Swobodne

operowanie

szatą

informacyjną

bez

uwzględniania

możliwości

ekspozycyjnych poszczególnych obiektów historycznych nie wpływa w sposób korzystny ani
na przekaz, ani na odbiór informacji.
Ważnym czynnikiem w ochronie architektury historycznej przed natarczywością
reklamy jest wprowadzenie słusznych ograniczeń ekspansji informacyjnej (np. zakaz
plakatowania budynków mieszkalnych Paryża z XIX wieku). Zakazem w wielu krajach
objęto również liczne budowle sakralne i budowle użyteczności publicznej.
Architektura współczesna z uboższymi artykulacjami lub artykulacjami innego typu
(duże podziały ścian, przeszklenia itp. - architektura główcie biurowa) oferuje nowe i inne
miejsca ekspozycyjne reklamie i informacji. Rzadko jednak zdarza się, aby miejsca te
faktycznie zostały wykorzystane.
Wydaje się, że przyczyną tego zjawiska może być nowa estetyka, wprowadzona przez
współczesną architekturę, której zaburzenie przypadkową reklamą zagłuszyłoby wydźwięk
architektoniczny obiektu. Duże płaszczyzny przeszkleń czy też ścian osłonowych nie
stwarzają konkretnych miejsc ekspozycji informacji (chyba że je przysłaniając). Dobrym
rozwiązaniem jest więc równoczesne projektowanie informacji w:raz z całym nowym
obiektem architektonicznym.
W

naszym

przypadku

informacja

słowna

potraktowana

jest

w

sposób

minimalistyczny. Od strony, którą podążamy, brak napisów informujących. Jednak w polu
widzenia od prostopadłej ulicy pojawia się stella z informacją - jednak będzie ona dopiero
dobrze widoczna w sytuacji C.
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Informacja architektoniczna B
Obserwator w sytuacji B ma inne możliwości poznawcze niż w sytuacji A. Poznał już
makroskalę obiektu, teraz podąża ku jego mikroskali. Powoli skupia się więc na

nie

zauważanych wcześniej szczegółach.
Obserwuje zespoły detali. Postrzega dalej więcej elementów jako całości, stara się
jednak rozróżniać już ich części. Ma możliwość oglądania niektórych całych zespołów
wejściowych, jeżeli nie są bardzo rozbudowane wertykalnie.
Obserwator postrzega również dobrze liczne cofnięcia i wysunięcia obiektów z linii
pierzei ulicznej, płaszczyzny prowadzenia, sposób naprowadzenia ku wejściu oraz miejsce
umieszczenia wejścia w całości parteru obiektu, co przekazywać mu może kolejne informacje
0 obiekcie. Sytuacja B jest również interesująca z tego względu, że obserwator może ,jednym
spojrzeniem „objąć kilka wejść do tego samego obiektu, co sugerować mu może następną
informację.
Jak wiemy, żadna forma architektoniczna nie występuje w próżni. Obserwator ma
możliwość przeprowadzenia porównań formy parteru z obserwowaną wyższą częścią obiektu
1 wysnucia na tej podstawie wniosków. Może na przykład zaobserwować, iż podziały elewacji
sugerują wyraźne zróżnicowanie funkcji parteru i pozostałej części budynku lub wprost
przeciwnie, parter pełni taką samą funkcję, jak wyższe kondygnacje - jest to np. budynek biu
rowy, a wejście prowadzi do całego obiektu, nie tylko do jego części parterowej (np. handlo
wej).
Duże znaczenie odgrywa tu również skala wejścia czy też całego zespołu
wejściowego; mniejsza może być rozpoznana jako skala wejścia do funkcji parterowych,
większa do obiektów, których funkcja wypełnia wszystkie kondygnacje lub wskazuje na ich
wielofunkcyjność. Skala wejścia może również sugerować otwarty lub zamknięty charakter
funkcji obiektu (rys. 5.3).
Zbliżając się do naszego budynku widzimy daszek wejścia, słupki chodnikowe,
określające w pewnym sensie granice działki obiektu, maszty z flagami, bardzo zadbany
chodnik. Wyraźnie odczuwa się tu wzrost prestiżu okolicy w porównaniu z tą którą
mijaliśmy wcześniej.
Powoli możemy również obserwować bardzo prostą geometryczną i elegancką formę
samego wejścia do obiektu, otoczoną pasem czarnego cokołu. Zmienia się również sam
chodnik w strefie wejściowej - teraz jego pasy przypominają rozłożony przed wejściem
dywan. Budynek posiada jedno główne wejście od ulicy, którą podążamy.
Można ogólnie stwierdzić, że sytuacja B - to sytuacja strefy wejściowej do obiektu,
gdyż ona jest tu najlepiej postrzega i jest nośnikiem głównych informacji.
Poprzez analizę sytuacji B można wysnuć następujące wnioski:
•

na podstawie skali wejścia lub zespołu wejściowego wnioskować można publiczny
charakter funkcji obiektu lub też mieszkaniowy (wejścia do obiektów użyteczności
publicznej są zasadniczo większe od wejść do obiektów o funkcji mieszkaniowej),
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Rys. 5.3. S c h e m a t p r z e d sta w ia z a le ż n o ś c i p o m ię d z y p o s z c z e g ó ln y m i e le m e n ta m i a c a ło ś c ią e le w a c ji; a) parter
m a m a ły p r o c e n to w y u d z ia ł w c a ło ś c i e le w a c ji, b ) tz w . w y s o k i parter sta n o w ić m o ż e n p .1 /3 w y s o k o ś c i e le w a c ji,
c ) z e s p ó ł w e j ś c io w y w całej w y s o k o ś c i e le w a c ji

(rys. B. Komar)

Rys. 5.4. S c h e m a t p r z e d sta w ia p r z y k ła d o w y parter p ie rz ei m ie jsk ie j z w y r ó ż n ie n ie m : e le m e n tó w k o d ó w s e m a n 
ty c z n y c h (rys. B. Komar):
--------------

e le m e n ty z n a c z e n io w e fu n k cji p r y m a m y c h ,
e le m e n ty z n a c z e n io w e fu n k cji s y m b o lic z n y c h , se k u n d a m y c h

sy tu a cja ( a)

sy tu a cja (b )
sy tu a cja (c )

o b ser w a to r

Rys. 5.5. S c h e m a t p r z ed sta w ia m o ż liw o ś c i o b se r w a c y jn e w id z a w sy tu a cji (a ) z u w z g lę d n ie n ie m sy tu a cji (b i c )
O b serw a to r, p o str o n ie p o której s ię p o r u sza , og lą d a : partery o b ie k tó w , w d a le k im o d d a le n iu c a łe e le w a c je , a le
b e z m o ż liw o ś c i d o str z e ż e n ia ich s z c z e g ó łó w , p o str o n ie p r z ec iw n e j: parter i p ie r w sz e p iętro p ie rz ei u lic z n e j,
r ó w n ie ż c a łe e le w a c je o b ie k tó w z m o ż liw o ś c ią d o str z e ż e n ia w ię k s z e j ilo ś c i ic h s z c z e g ó łó w o raz p ła s z c z y z n y
z a trz y m a n ia w z ro k u (rys. B. Komar)
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•

rozbudowana oprawa plastyczna wejścia określa rangę i prestiż jego funkcji,

•

wejście rozbudowane w fasadzie obiektu jest z daleka widoczne, przez co postrzegane jest
jako wejście dostępne dla wszystkich; funkcja budynku ważna w mieście,

•

wejście o „przyciszonej” formie informować może o elitarnym charakterze obiektu, o
funkcji mieszkaniowej lub np. o miejscu niebezpiecznym (magazyny materiałów
wybuchowych, rozdzielnie elektryczne, gazowe, zakłady przemysłowe),

•

jasne linie i płaszczyzny naprowadzające ku wejściu stanowić mogą o publicznej funkcji
obiektu, wejściu zapraszającym,

•

czytelne zaproszenie do wejścia może być kształtowane poprzez:

•

stworzenie celowego dystansu pomiędzy widzem a obiektem,

•

stosowanie odpowiednich form samego wejścia (np. portale schodkowe),

•

używanie odpowiedniej skali zespołu wejściowego: np. świadome przeskalowanie
zespołów wejściowych w elewacjach,

•

cofnięcia, wysunięcia itp. obiektów lub samych zespołów wejściowych w pierzejach
ulicznych, placach,

•

sposób usytuowania wejścia w parterze przekazuje informacje o charakterze obiektu, np.:
o

wejścia równoważne: funkcja obiektu otwarta dla wszystkich, zapraszająca - teatr,
kino, centrum handlowe,

o

jedno wejście główne, umieszczone centralnie - również charakter zapraszający,
ważna funkcja obiektu, funkcja rzadka, np. Urząd Stanu Cywilnego,

o

wejścia asymetryczne na elewacji - w przypadku obiektów o nowoczesnej formie wejście takie stanowić może również dominantę w bryle obiektu, wtedy ma charakter
otwarty i informuje o wejściu do obiektu użyteczności publicznej; jeżeli natomiast
asymetria wynika z przypadkowości - wejście takie wskazuje na mało istotną funkcję
obiektu.
Przedstawione wnioski skłaniają do ogólnego stwierdzenia, że jedną z głównych

funkcji wejścia do obiektu jest: w sposób jasny i precyzyjny przekazywanie sygnalizacyjnych
informacji o tym obiekcie, jego przeznaczeniu i dostępności.
Wejście ze zrozumiałych przyczyn (poprzez swoją formę, udział procentowy w ele
wacji obiektu, powtarzalność) nie może w pełni przekazywać informacji o budynku. Wejście
(samo w sobie) nie denotuje funkcji budynku w sposób jednoznaczny; o tym decydują inne
czynniki i jest to problem bardziej złożony. (Wyjątek stanowić mogą zespoły wejściowe
zajmujące 100% elewacji budynku, np. wejścia do świątyń).
W dzisiejszym świecie biznesu, w świecie uproszczenia formy i jej powtarzalności,
informacja architektoniczna wejścia poparta być musi jasną informacją w izualną ponieważ
tylko w ten sposób funkcja obiektu może być poprawnie odczytana.
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5.2.3. Percepcja elewacji w bliskiej odległości od obiektu (sytuacja C)
Możliwości percepcyjne człowieka, oglądającego stronę ulicy, po której się porusza,
są bardzo duże. Dostrzega on nawet najmniejsze detale, może się zatrzymać, podejść do
miejsca, które go szczególnie zainteresowało. Spostrzega wszystko znakomicie, co znajduje
się w polu jego dobrego widzenia (fot. 5.5-5.9). Obiekty znajdujące się poza tym obszarem
oglądać będzie poprzez opuszczenie lub podniesienie głowy.
Wśród informacji architektonicznych wyróżni przede wszystkim detale, podziały
parteru, strefy wejściowe, okna, halle obiektów biurowych itp.
W informacji na budynku zauważy nazwy ulic, numery domów, napisy informujące,
nazwy przedsiębiorstw itp., czyli będzie oglądać szatę informacyjną miasta.
Wydaje się, iż w rozpatrywanej sytuacji C szata informacyjna, ze względu na swój
często krzykliwy charakter, a nie informacja architektoniczna, będzie pierwszym elementem
zauważonym przez odbiorcę.
Informacja wizualna C
Szata informacyjna miasta to wg definicji Wallisa A. (1997 [104]): zespół
eksponowanych w mieście plakatów, reklam, napisów, nalepek, graficznych i świetlnych
znaków, malowideł, rysunków na ścianach i jezdniach, nazw i numerów ulicznych. Jest
odrębnym rodzajem informacji, na który składają się setki czy nawet tysiące pojedynczych
elementów. Szata informacyjna tworzy pewną zamkniętą całość w scenerii miasta, a
zwłaszcza jego parterów.
Pojedyncze reklamy, afisze itp. powstają w wyniku zamówienia i zaprojektowania, są
przykładem

jednostkowego

poszukiwania

najlepszego

tworzywa,

formy

graficznej,

charakteru. Niektóre z nich stanowić mogą nawet dzieła sztuki, jeżeli zostaną zaprojektowane
przez wysokiej klasy twórców. Dążą do uzyskania własnego stylu i doskonałości, chociaż
zazwyczaj są tylko dobrym rozplanowaniem informacji czy łogo firmy. Cała szata
informacyjna jest wynikiem nakładających się pojedynczych „wykrzykników informacji,,.
Powstaje więc w wyniku procesów spontanicznych i przypadkowych. Jej ogólny charakter nie
zostaje zaprojektowany. Twórca może mieć wpływ tylko na własne dzieło.
Kody przekazów są zazwyczaj uniwersalne, podporządkowane możliwościom odbioru
każdego przechodnia; ich ważną cechą jest również powtarzalność.
...„ Każdy przekaz szaty informacyjnej je st z powołania solistą, to znaczy je st tak
skomponowany, by nie został zagłuszony przez pozostałe komunikaty, lecz by sam je
z a g ł u s z a ł Wallis A., 1997 [104]).
Jak wiemy, dwa, trzy, cztery elementy są przez człowieka we wszystkich przypadkach
spostrzegane natychmiast; pięć , sześć rzadziej, a elementy, których jest ponad sześć widzimy
zawsze jako wiele (Żórawski J., 1973 [117]). Dotyczy to, oczywiście, również reklam.
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Percepcja elewacji w bliskiej odległości od obiektu (sytuacja C)

F o t . 5 .5 . B u d y n e k m o ż n a u z n a ć z a o d n a le z io n y

(fot. B. Komar)

F o t. 5 .8 . A d re s o b ie k tu

F o t. 5 .6 . S trefa w e j ś c io w a

(fot. B. Komar)

(fot. B. Komar)

F o t . 5 .7 . S te lla z n a z w ą o b ie k tu

(fot. B. Komar)

F o t . 5 .9 . W e jś c ie d o o b ie k tu . H all

(fot. B. Komar)
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Człowiek idący ulicą miejską może mieć więc kłopoty z odczytaniem poszczególnych
informacji. Chaos informacji, tymczasowość i płynność stanowią swego rodzaju opozycję w
stosunku do architektury. Mnogość reklamowanych zjawisk i wydarzeń skłania do ustępstwa
dominacji architektury na rzecz wizualnej dominacji szaty informacyjnej.
Brak zdecydowanych ustaleń prawnych w tym zakresie pozwala na swobodne
wykorzystywanie przekazów reklamowych i umieszczanie ich w dowolnych miejscach, nawet
w zabudowie historycznej.
Urzędy miast wydając zgodę na umieszczenie reklamy biorą pod uwagę: zgodę
właściciela obiektu, na którym ma zostać umieszczona, jej wielkość, wysokość zawieszenia
(w aspekcie bezpieczeństwa przechodzących pod nią ludzi), nie decydują jednak i nie
zatwierdzają jej formy (lub tylko w sposób ogólny) i kolorystyki (na podst. wywiadu w
Urzędzie Miasta Gliwice). Powołują się na Dziennik Ustaw, który mówi również o markizach
i wystawach sklepowych. Zakazy umieszczania reklam, plakatów, ogłoszeń, które pojawiają
się na niektórych obiektach, wydawane są przez właścicieli tych obiektów i nie wynikają z
ustaleń prawnych.
Na początku lat 90. dla uregulowania kwestii niekontrolowanej reklamy wiele
próbował zrobić architekt Henryk Drzewiecki (ówczesny architekt miejski Warszawy), „który
chciał, niestety, bezskuteczne wprowadzić kodeks reklamowy. Zgodnie z tym kodeksem na
reklamy miał być wykorzystany tylko parter domów, bo właśnie na tej wysokości znajduje się
nasze podstawowe pole widzenia. Na szczycie budynków dopuszczanoby tylko reklamy
neonowe, a cały korpus między parterem a dachem powinien być w o ln y” (Zamojska M., w
art. Rolińskiej J. Architektura-Murator 4/1998 [114]) „Drzewiecki był autorem bardzo
rygorystycznego zarządzenia, które spotkało się z ostrym sprzeciwem środowiska reklamowe
go” (Piątkowska J., Architektura - Murator 4/1998 [84]).
Brak tego zarządzenia, brak jakichkolwiek konkretnych przepisów prawnych regulujących w
sposób zasadniczy i jednoznaczny kwestię reklam przyczyniają się do chaotycznej i nie
kontrolowanej budowy ładu przestrzennego, który jest przecież „świadectwem kultury
społeczeństwa „.
...” Urzędnik nie ma obecnie żadnych środków kontroli zjawisk w przestrzeni p o d
kątem ich jakości artystycznej oraz harmonii z otoczeniem. Prawo mówi o tym bardzo
ogólnie. Jedynym organem, który je st władny skutecznie redukować szczególnie rażące
zjawiska, pozostaje Urząd Konserwacji Zabytków. Podstawą jego działalności je st wówczas
Ustawa o Ochronie Dóbr Kultury”... (Dętko P., Rolińska J., Architektura - Murator 4/1998
[24])
W przypadku naszego obiektu szata informacyjna sprowadzona jest do koniecznego
minimum.

Od strony ulicy, prostopadłej

do tej, którą idziemy, umieszczona jest

zaprojektowana w konwencji całego obiektu Stella z nazwą obiektu. Niedaleko wejścia na
czarnym cokole umieszczony jest adres budynku. Natomiast w obrębie już wewnętrznej strefy
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wejściowej wita petentów dywan również z nazwą budynku. Całość stanowi zabieg prosty i
niezmiernie elegancki.
Recepcja obiektu natomiast wyposażona jest w wielką księgę ze spisem urzędujących
w budynku firm, co ułatwia orientację. Można tu również zasięgnąć informacji werbalnej. W
hallu okazuje się również , że budynek posiada jeszcze jedno wejście - boczne.
Informacja architektoniczna C
Badania przeprowadzone przez polskich i zagranicznych urbanistów i socjologów
wskazują na doniosłość wrażeń wywoływanych przez fizyczne środowisko centrum - a
zwłaszcza atrakcyjność jego życiowej strefy. „Strefa ta je st przyziemna, parterowa,
ponieważ, ja k ju ż wspomniano, niemal całe dostrzegalne przez użytkowników śródmiejskie
„teatrum" rozciąga się w poziomej płaszczyźnie ich poła widzenia"... (Szolgina W.,
1981 [94]).
Architektura tkanki śródmiejskiej powyżej poziomu pierwszego piętra budynków
odgrywa w procesie percepcji użytkowników centrum bardzo często rolę drugoplanową.
Wynika to zazwyczaj zarówno ze ścieśnienia tej zabudowy, jak i szczególnej w większości
przypadków atrakcyjności właśnie jej partii najniższych.
To, co się dzieje ponad polem widzenia użytkowników centrum, odbierają oni (z
reguły podświadomie) za pośrednictwem odczucia ilości światła dziennego - tutaj, jak już
wspomniano, decydujące znaczenie odgrywa wartość kąta środkowego wnętrza urbanistycz
nego. Taki czy inny pod względem natężenia dopływ światła jest przez nich przypisywany
wyczuwanej wysokości i zagęszczeniu płaszczyzn zabudowy. Natomiast już układ górujących
ponad użytkownikami brył zabudowy jest oceniany rzadko, ponieważ do obserwowania go
wymagana jest, po pierwsze, odpowiednia perspektywa, a po drugie, specjalne skupienie
uwagi. Na tak specyficznym strukturalnie i emocjonalnie obszarze, jakim jest centrum, zdarza
się to nieczęsto.
Człowiek idący ulicą miejską postrzega więc najlepiej partery. Wyróżniliśmy już
informacje wizualne, jakie znajdują się w polu jego widzenia. Informacje te oglądane są na
pewnym tle, i tłem tym jest, oczywiście, architektura. Jak zostało już również wspomniane,
informacja wizualna ze względu na swoją formę, kolorystykę, częstotliwość występowania
niekiedy zagłusza informację architektoniczną.
Nauka o systemach znaków i kodach - semiología - wykazuje, iż obiekty architekto
niczne coś komunikują, a nie tylko funkcjonują; architekturę można traktować jako system
znaków.
Obserwator w rozpatrywanej sytuacji C nie ma jednak możliwości zobaczenia całego
obiektu architektonicznego, jego uwaga skupia się na parterze. Czy w związku z tym odbiera
wystarczającą ilość informacji, aby zrozumieć poprawnie funkcję obiektu?
Wydaje się, iż na to pytanie istnieją dwie odpowiedzi: jedna pozytywna, ponieważ
obserwator bardzo dobrze może np. rozpoznać funkcje handlowe i mieszkaniowe, ale często
również i biurowe - jeżeli zostały czytelnie zasygnalizowane (strefa wejścia, informacja
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wizualna). Natomiast pewne trudności mogą sprawiać mu budynki, które pełnią inne funkcje,
a ich wejścia np. nie są dostatecznie oznaczone (funkcja jest odczytywana na wyższych
kondygnacjach: poprzez podziały okienne, podziały całej kondygnacji, skałę).
Można tu więc stwierdzić, że obserwator lepiej rozróżni i zrozumie komunikaty tych
obiektów, które w całości znajdą się w polu jego widzenia, stąd nie będzie miał np. trudności
z rozpoznaniem sklepów.
Wśród elementów architektonicznych, które występują na poziomie parteru, a które
stanowić mogą pierwsze przesłanki informacyjne o obiekcie, postrzegane w sytuacji C,
wyróżnić należy: podjazdy, schody, cokoły, portale, detale architektoniczne, podziały okienne
i drzwiowe i inne artykulacje.
Biorąc pod uwagę klasyfikację kodów architektonicznych, elementy te można
zaliczyć do kodów semantycznych.
Według U. Eco (1996 [25]) i A. Bańki (1998 [6]), wyróżniamy dwa podziały kodów:
•

•

podział na elementy architektoniczne z uwzględnieniem:
o

elementów znaczeniowych funkcji prymarnych (denotowanych),

o

elementów znaczeniowych funkcji symbolicznych, sekundarnych (konotowanych),

podział na gatunki typologiczne, gdzie wyróżnić można:
o

typy społeczne: biurowiec, szpital, willa, zamek, pałac, dworzec, itp.,

o

typy przestrzenne: np. świątynia o planie okrągłym, na planie krzyża itp.
...”Architektura posiada naturą dwoistą - prymarną i sekundarną. Pierwszą prymarną

wyznacza przeistoczony z ładu psychicznego ład fizyczno-przestrzenny. Drugą sekundarną
wyznacza emanujący ze zrealizowanej fizycznej form y architektonicznej ład psychicz
ny "...(Bańka A., 1998 [6]).
W przedstawionym schemacie przykładowej pierzei miejskiej (rys. 5.4) wyróżnione
zostały elementy znaczeniowe funkcji prymarnych - czyli oznaczniki użyteczności, np.:
wejścia, podziały okienne, oraz elementy znaczeniowe funkcji sekundarnych - czyli prze
kazy wszelkich innych komunikatów, np.: tympanon, kolumny, elementy zdobnicze, detale.
Na tej podstawie odczytane zostały pierwsze informacje o funkcjach poszczególnych
obiektów (np. handlowe, mieszkalne, biurowe), jak również ich konotacje, m.in.: po
wszechność, kameralność, otwartość, domowość.
Podział na gatunki typologiczne w sytuacji C nie zawsze będzie miał zastosowanie ze
względu na możliwości percepcyjne obserwatora. Wydaje się jednak, iż większe znaczenie
poznawcze mogą mieć w tym wypadku typy społeczne (czyli rozróżnienie obiektów na
podstawie ich zewnętrznych przesłanek znaczeniowych) niż typy przestrzenne (które
klasyfikują obiekty na podstawie ich budowy wewnętrznej - obiekt na planie otwartym, na
planie krzyża itp.), które wymagają innego pola widzenia.
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Typy społeczne są łatwiejsze do odczytania ze względu na swoją powszechność
występowania. Typy przestrzenne wymagają również większej wiedzy potencjalnego
odbiorcy.
Na pewno łatwiej jest odczytać w sytuacji C, że dany obiekt jest świątynią, niż że jest
świątynią na przykład na planie krzyża greckiego.
W parterze budynku umieszczone są również informacje dotyczące jego dostępności.
Kilka wejść, szerokie schody, podjazdy, ich duża skala itp. sugerować będą zawsze
powszechność, otwartość funkcji obiektu, np.: szkoła, kościół; jedno wejście, słabo
oznaczone lub oznaczone w sposób zrozumiały tylko dla nielicznych sugerować będzie
funkcję tylko dla wybranych.
Nasz obiekt posiada jedno wejście główne (i jedno boczne z innej strony budynku), a
sposób ich zasygnalizowania zarówno architektoniczny, jak i słowny, wizualny, jest na tyle
oszczędny, iż można przypuszczać, że sugeruje to obiekt prestiżowy, otwarty tylko dla
pracowników i określonej grupy klientów.
Określone typy społeczne charakteryzują się takimi zakodowanymi cechami, które
odczytane nawet tylko w parterze przyczynić się mogą do poprawnego zinterpretowania
funkcji obiektu.
W każdym obiekcie architektonicznym wyróżnić można charakterystyczne dla niego
artykulacje. Artykulacja (łac. articulus - część, articulatio - rozczłonkowanie) to zjawisko
wyodrębniania

skończonych jednostek

z

nieograniczonego

continuum.

Zjawisko

to

analogiczne jest do tego, jakim jest np. w mowie „różnicowanie jednolitego strumienia
dźwięków przez wydobywanie poszczególnych głosek, sylab, słów, wreszcie budowanie z tych
ostatnich całych zdań i tekstów”. (Niezabitowski A., 1979 [74]).
Podstawowymi rodzajami artykulacji są: makroartykulacje i mikroartykulacje.
Makroartykulacją nazwiemy proces, w wyniku którego powstają części układu o najwięk
szych rozmiarach, determinujące ogólny kształt całości. W wyniku natomiast mikro-artykulacji powstają części nie posiadające decydującego znaczenia we współokreślaniu ogólnego
kształtu całości, a pełniące włącznie rolę podrzędną.
W parterach budynków wyróżnić można oba te zjawiska, jednak ze względu na
sposób ich postrzegania w sytuacji C ważniejsze wydają się mikroartykulacje, które tylko w
niektórych przypadkach grupują się w makroartykulacje i całości.
Dobrym przykładem ilustrującym to zjawisko mogą być portale, gdzie obserwator
oglądać może ich liczne detale, jak również całe obiekty. Ilość mikroartykulacji w danym
obiekcie informować też może o jego randze i prestiżu, funkcji publicznej lub też prywatnej.
Obserwator w sytuacji C postrzega więc, dużą ilość (wstępnych lub też wystarczają
cych) informacji potrzebnych do rozpoznania przeznaczenia obiektów.
O rozpoznawalności obiektów w przestrzeni architektonicznej decydują również inne
czynniki, jak podaje A. Niezabitowski (tamże):
•

częstotliwość kontaktu obserwatora z obiektem,
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•

charakterystyczna forma,

•

nasilenie emocji związanych z funkcją którą dany obiekt reprezentuje.
W każdej z przedstawionych sytuacji A, B, C obserwator ma możliwość odczytywania

innych informacji o obiekcie architektonicznym (rys. 5.5), które prowadzić mogą do
rozpoznania jego funkcji. Możliwości te uzależnione są w dużej mierze od odległości
dzielącej obserwatora od obiektu, postrzegania mikroskali lub też makroskali przestrzeni
miejskiej.
W rozpatrywanych sytuacjach obserwator posługuje się porównaniem, abstraho
waniem, wyróżnianiem i swoją wiedzą z wielu dziedzin (historia architektury, semiología
itp.), aby móc w poprawny sposób zrozumieć informacje przekazywane mu przez konkretne
obiekty architektoniczne.
Poznanie to prowadzi do stwierdzenia, iż partery i wejścia do budynków rzeczywiście
mogą być nośnikami informacji zarówno architektonicznych, jak i wizualnych.
Każda z przedstawionych sytuacji wykazała również, w jakim stopniu parter i wejście
do budynku denotująjego funkcję:
sytuacja A -

obserwacja całości bryły obiektu, w tym udział procentowy zespołu

wejściowego i parteru w bryle mogą być nośnikami informacji o funkcji obiektu, jej
prestiżu i charakterze,
sytuacja B - obserwator na podstawie porównywania parteru obiektu z jego wyższymi
kondygnacjami może rozpoznać funkcję obiektu (porównywanie artykulacji, podziałów
okiennych itp.), zaobserwowanie liczby wejść oraz sposobu i miejsca ich umieszczenia w
elewacji sugerować może powszechność - dostępność funkcji lub też jej charakter
elitarny, zamknięty,
sytuacja C - parter i wejście denotują w największym stopniu te funkcje, które są w całości
zawarte w parterach obiektów lub też są tak dobrze znane obserwatorowi np. przez częsty
z nimi kontakt, że nawet na podstawie ich wejść i samych parterów obserwator może je
rozpoznać, np. funkcje mieszkaniowe i handlowe; obserwacja detali wskazywać może na
funkcję prestiżową lub powszechną.
Każda z przedstawionych analiz wykazała również, że o możliwościach odbioru
informacji o budynku decyduje usytuowanie widza w stosunku do danego obiektu.
Przedstawiony w doświadczeniu obiekt rozpoznany został poprawnie. Informacje o
budynku zwielokrotniały się w miarę przybliżania się obserwatora do obiektu. Zastrzeżenia
można mieć jedynie do braku jednoznacznej informacji na szczycie obiektu.

5.3.

Jakość informacyjna wybranych obiektów biurowych miasta Katowic
Hans - Georg Gadamer w swojej rozprawie „Aktualność piękna” (1993 [27]) pisze o

symbolu jako o narzędziu do rozpoznaw7ania, reprezentancie znaczenia. I tak jest w istocie.
Każdy obiekt architektoniczny jest nośnikiem symbolu, nie każdy jednak nosi właściwy
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symbol lub też symbol w nowoczesnych środkach wyrazu jest tak ukryty, że nie sposób go
już rozpoznać. Znane nam symbole wraz z rozwojem nowoczesnych technologii przybierają
inne kształty, przez co obiekty architektoniczne nabierają innego wymiaru i właściwie
musimy od nowa nauczyć się je rozpoznawać.
Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Projektowania Obiektów
Biurowych i Strategii Projektowania (kierownik katedry - prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta
Niezabitowska), na jednym z ćwiczeń przeprowadzone zostało sondażowe badanie ankietowe,
dotyczące elementów denotacyjnych obiektu biurowego.
Badanie przeprowadzono na jednej grupie studenckiej liczącej 15 osób. Wśród
zadanych pytań pojawiły się dwa następujące:
Pyt. 1. Jakie elementy architektoniczne wydają się pani/panu najważniejsze przy projektowa
niu elewacji obiektu biurowego:
•

wygląd całej bryły obiektu,

•

elewacja wejściowa,

•

zespół wejściowy,

•

rozmieszczenie okien,

•

kolor elewacji (jaki?),

•

użyte materiały (jakie?),

•

inne (jakie?).

Pyt. 2. Jakie elementy elewacji obiektu biurowego wg pani/pana denotująjego funkcję:
•

pasy okien,

•

szklane fasady,

•

nieskomplikowana bryła obiektu,

•

skala obiektu - obiekt duży,

•

wejście do obiektu,

•

inne (jakie?).
Otrzymano następujące odpowiedzi, zestawione w tabeli 4.
Tabela 4
Odpowiedzi na pytania ankietowe
(opracowanie B. Komar)
Jakie elementy architektoniczne wydają się Pani/Panu najważniejsze przy projektowaniu elewacji
obiektu biurowego?

W y g lą d całej

ele w a c ja

zesp ół

R o z m ie s z c z e 

k o lo r e le w a c ji

b ryły ob iek tu

w e jś c io w a

w e jś c io w y

n ie ok ien

(jaki?)

100%

-

80%

10%

30%
zw ra ca ją cy
u w agę,
n ie a g r e sy w n y ,

użyte
m ateriały

inne (jak ie?)

(ja k ie? )
80%
sz k ło , stal,
now oczesne,

10%
w p isa n ie w
przestrzeń

dobrej

działk i i

k o lo r y c ie p łe ,

ja k o ś c i,

o to c ze n ia

zap raszające

sz la ch etn e,

d o w n ętrza
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Można tu zauważyć pewną interesującą tendencję wśród otrzymanych odpowiedzi: w
projektowaniu obiektu architektonicznego studenci zwrócili uwagę na problem w ujęciu
całościowym, ważny wydał im się zespół wejściowy, natomiast bardzo mało uwagi poświęcili
rozmieszczeniu okien. Główne zainteresowanie skupili na użytych materiałach, co wydaje się
logiczne ze względu na ich powszechną dostępność, wysoką jakość i duże możliwości
techniczne wykonania zaprojektowanych, nieraz skomplikowanych form. Tu też leży
odpowiedź na pytanie: dlaczego studenci nie zwrócili uwagi na rozmieszczenie okien - tak
charakterystyczny element dla obiektu biurowego - nie zwrócili uwagi, ponieważ fasada
obiektu biurowego kojarzy im się obecnie z fasadą szklaną.
Tabela 5
Odpowiedzi na pytania ankietowe
(opracowanie B. Komar)
Jakie elementy elewacji obiektu biurowego wg Pani/Pana denotują jego funkcję?
n ie sk o m p lik o 
P asy ok ien

sz k la n e fasad y

w a n a bryła
ob iek tu

20%

50%

sk a la ob iek tu -

w e jś c ie do

o b ie k t d u ży

ob iek tu

20%

10%

40%

inne J a k ie ?

40%
in d y w id u a ln o ść
p o w o d u ją ca
sk o ja rz en ia z
fir m ą której
biura m ie s z c z ą
się w tym
bu dyn ku ; u ż y te
m ateriały

Odpowiedź na to pytanie potwierdza rzeczywiście komentarz do pytania 1 - szklane
fasady najczęściej były wymieniane jako elementy denotujące funkcję obiektu, podobnie jak
użyte materiały, którym studenci poświęcili dużo uwagi. Wśród elementów denotujących
funkcję obiektu zauważyli również wejście.
Aby móc dokładnie zilustrować przedstawione powyżej zagadnienia, wybrano
istniejące przykłady z miasta Katowice w kategorii „administracja i zarządzanie” 2 typy
podstawowe - biurowiec i bank.
Do analizy dodano drugi typ podstawowy: bank, ze względu na wysoką częstotliwość
występowania tego typu obiektu architektonicznego w mieście. Można tu nawet stwierdzić,
że najczęściej obecnie powstają obiekty spełniające właśnie tę funkcję.
Budynek Biura Studiów i Projektów Górniczych
Data powstania: ok. Ipoł. lat 50. XX\v.
Autor: arch. Janusz Ballenstedt
Przedstawiony budynek Biura Studiów i Projektów Górniczych (przyjęto „historyczną”
nazwę obiektu) (fot. 5.10-5.11) należy do typu obiektów architektury monumentalnej. Już z
daleka widać, że to obiekt ważny w mieście. Można nawet dodać reprezentacyjny, chociaż
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Fot. 5 .1 0 . B iu r o S tu d ió w i P ro je k tó w G ó r n ic z y c h
W id o k o g ó ln y (fot. B. Komar)

Fot. 5 .1 3 . Sep arator o b e c n ie K o rfa n teg o 2. W id o k
w s p ó łc z e s n y (fot. B. Komar)

Fot. 5 .1 1 . B iu ro S tu d ió w i P ro je k tó w G ó r n ic z y c h .
S trefa w e jś c io w a (fot. B. Komar)

Fot. 5 .1 4 . K o rfa n teg o 2 . W id o k str efy w e jśc io w e j
g Komar)

Fot. 5 .1 5 . K o rfa n teg o 2 . T ran sp aren tn e w e jś c ie do
O b iek tu (fot. B. Komar)
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pełniona przez niego funkcja biurowa taka nie jest. Informuje nas jednak o tym skala obiektu,
jego otoczenie (głównie wolna, a nie zabudowana przestrzeń, która nie dotyczy obiektu w
sposób bezpośredni - jest to bowiem galeria artystów wśród zieleni - pełni jednak rolę
naprowadzenia wizualnego na budynek, także skala wejścia jednoznacznie określonego na
elewacji.
Charakterystyczne powtarzalne rzędy okien sugerują funkcję biurową. Bliższy kontakt z
obiektem to potwierdza.
Zespół wejściowy - w przypadku tego obiektu wejście to nie tylko drzwi, lecz
dodatkowo: pasy okien, filary, schody i balkon - wyposażony jest w szereg tablic informa
cyjnych przedsiębiorstw mających tu swoje siedziby.
Przed budynkiem znajduje się również parking oraz rzeźba. Reasumując - elementy
informacji architektonicznej to:
•

skala obiektu,

•

powtarzalne pasy okien,

•

zespół wejściowy,

•

otoczenie obiektu (inf. urbanistyczna).

Elementy informacji wizualnej to:
•

tablice informacyjne (obiekt nie posiada jednej głównej nazwy) - czytelne dopiero przy

samym wejściu.

Separator - Korfantego 2
Data powstania: lata 60-70. XXw.
Autorzy: arch. S. Kwaśniewicz, arch. M. Król
Budynek o przyjętej nazwie SEPARATOR - obecnie „Korfantego 2”, powstał w
Katowicach (fot. 5.12) jako jeden z elementów ogromnego kompleksu architektonicznego
przy Al. Korfantego. I w tamtych czasach uznawany był za przykład nowoczesnego obiektu
biurowego. Analizując go, rzeczywiście można dojść do wniosku, że spełniał wszystkie
zasady obiektu biurowego, miał również interesująco rozbudowany parter i zaznaczoną strefę
wejściową - w tej części podniesiony był na słupach.
Miał również swoją nazwę - dobrą informację w izualną która wpisała się w przestrzeń
miasta i egzystuje po dziś dzień, ale już tylko w przekazach słownych.
Właściwie patrząc od strony architektonicznej nic się nie zmieniło (fot. 5.13 - 5.15).
Elementy denotacyjne - powtarzalne pasy okien, bryła obiektu, skala dalej informują o funk
cji biurowej.
Pojawił się jednak nowy element - informacja architektoniczna została wręcz „przy
kryta” informacją wizualną. Porównując zdjęcia archiwalne i współczesne obiektu, można
tylko odczuć efekt zaśmiecenia architektury natłokiem kolorowych reklam, natłokiem infor
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macji, który w żadnym wypadku nie pomaga w odbiorze komunikatów przekazywanych
przez architekturę budynku.
Kolejna „wizja lokalna” obiektu (wiosna 2005) przyniosła nowe spostrzeżenia.
Budynek zyskał nowego właściciela, a tym samym został poddany gruntownemu remontowi
zwłaszcza wewnątrz. Zmiany wizualne na elewacji można już natomiast obserwować w
strefie wejściowej, która zyskała zupełnie nową jakość dzięki zastosowaniu wysokiej klasy
materiałów budowlanych (fot. 5.15) Pozbyto się też kilkunastu tabliczek informacyjnych na
rzecz recepcji z informacją werbalną i tablicy informacyjnej wewnątrz obiektu. Całościowy
projekt nowych elewacji jest aktualnie w opracowaniu.

Bipromet SA
Data powstania: Firma Bipromet powstała w 1950 roku
Obecny budynek to typowy obiekt biurowy (fot. 5.21-5.22). Informują o tym
jednostajne ciągi powtarzalnych okien, płaskie elewacje. Budynek, jakich wiele w naszym
otoczeniu. Zwraca jednak uwagę odnowioną elewacją. W przeciwieństwie również do obiektu
poprzedniego, ma określoną nazwę, wypisaną na zadaszeniu wejścia i górnej części elewacji.
(Czyżby powrót do lepszych wzorców?) Jest to więc informacja wizualna widoczna z daleka.
Samo wejście wyposażone jest jeszcze dodatkowo w tablice informacyjne.
A teraz przykłady trzech nowocześniejszych biurowców Katowic.

City Bank Handlowy w Warszawie S.A./o Katowice
Data powstania: 1993-1995
Autorzy: arch. L. Łękawa, K. Kittel, M. Machnacz, M. Gudak, W. Głaczyński, R. Hubicka,
I. Huryk, D. Kowalski, D. Leitner, G. Leitner, D. Lukas, L. Mikuła, J. Pasikowski, W. Nie
wiadomski; konstrukcja: mgr inż. T. Badora
Pow. użytkowa: 8 182 m

i

Kubatura: 34 955 m3
Wybudowany w sąsiedztwie „Superjednostki” zaskakuje swoją formą. Przy monoton
nym bloku mieszkalnym wydaje się (i jest) bardzo dynamiczną figurą. Każda jego elewacja
jest inna (fot. 5.23-5.24). Utrzymany w szarej konwencji nie zaskakuje kontrastami kolorów,
lecz kontrastami form. Samo wejście (fot. 5.25) to przykład uformowania swobodnego
różnorodnych, przenikających się form wyrazu. Można by tu zadać pytanie: czy gdyby obiekt
ten nie był wyposażony w informację w izualną wiedzielibyśmy, jaką pełni funkcję? Jego
lokalizacja sprawia, iż w zasadzie główne jego elewacje widoczne są w całości. To pomaga w
określeniu funkcji. Dynamizm bryły, brak dużych napisów informacyjnych, nie skłaniają nas
do odczytaniu tu funkcji handlowej. Nie dopatrujemy się też funkcji rekreacyjnej - brak tu
kolorowych efektów wizualnych, wielu wejść. Czyli jednak wysoka jakość wykonania bryły,
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elegancja - prestiż, dynamizm oraz dyskretna informacja wizualna (potwierdzająca nasze
przypuszczenia) skłaniają nas do odczytu funkcji bankowej.

BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Katowice
Data powstania: 1997-1999
Autorzy: arch.arch. J. Lelątko, P. Pawłowski, Z. Stanik, J. Czarnecki, A. Pietras współautor koncepcji; konstrukcja: mgr inż. St. Lintner
Pow. netto: 7 440 m2
Kubatura: 34 600 m3
Obiekt ten zlokalizowany jest w sąsiedztwie nowych gmachów Biblioteki Śląskiej oraz
Banku PKO BP S.A. W swoich szklanych elewacjach odbija sąsiednie budynki, chmury i
drzewa. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu. Z daleka przypomina okręt (fot. 5.165.20). W przeciwieństwie do obiektu poprzedniego zbudowanego ze zgeometryzowanych,
przenikających się brył, skonstruowany jest z linii krzywych. Dominują szklane fasady, które
obecnie kojarzą się zasadniczo z obiektem biurowym. Brak powtarzalności w formie
budynku, wysoka jakość wykonania, rozległe przedpole obiektu wskazują na funkcję bardziej
prestiżową od funkcji biurowej - czyli np. bankową. Informacja wizualna - przy wejściu to
potwierdza. Budynek w nocy iluminowany.

Centrum Banku Śląskiego ING, Chorzowska 50
Data powstania: 1998-2000
Autorzy: Denton Coker Marshall sp.z o.o.
arch. M. Kubaczka, arch. S. Jones, arch. J. Kubaczka, arch. J. Wróbel
współpraca : arch.arch. B. Marshall, Z. Bujniewicz, W. Badowski, G. Agnelli,
A. Białkowska, A. Drewniak, P. Gusack, J. Sorokin, M. Hyams, B. Keane, J. Ways,
G. Grabowski, G. Mountford
Pow. całkowita: 27 905 m2
Kubatura: 125 233 m3
Budynek ten

należy

do najnowocześniejszych

w

architekturze

Katowic.

Jest

przykładem połączenia funkcji biurowej i bankowej z obsługą klientów. Ze względu jednak
na centralę banku, funkcja biurowa stanowi część dominującą. Cały zespół składa się z dwóch
niezależnych obiektów, stanowiących wizualną całość, połączonych lekkim baldachimem,
(fot. 5.26-5.30). Budynek od ul. Sokolskiej to biura banku. Część od ulicy Chorzowskiej
przeznaczona jest na funkcje biurowo-handlowe. Oba obiekty charakteryzuje bardzo wysoka
jakość wykonania, interesujący dobór kolorów - szare bryły dwóch budynków i kolorowe
połacie

zespołów

bankowej.

wejściowych

oraz

zielona

bryła

sali

audytoryjnej

w

części
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Jakość informacyjna obiektów biurowych miasta Katowice
BRE Bank - Oddział Regionalny Katowice

Fot. 5.16. W id o k o g ó ln y b u d y n k u w k o n te k śc ie z a b u d o w y
(fot. B. Komar)

Fot. 5.19. W id o k b r y ły ob iek tu (fot. B. Komar)

Fot. 5.17. W id o k e le w a c ji w e jś c io w e j (fot. B. Komar)

ai<,m>u w

Fot. 5.18. E le w a c ja w e j ś c io w a z lo g o ban ku
(fot. B. Komar)

mci 1

Fot. 5.20. W id o k b r y ły ob iek tu (fot. B. Komar)
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Bipromet SA

Fot. 5.21. W e jśc ie d o o b ie k tu (fot. B. Kowar)

Fot

w j d o k o g ó ln y o b ie k tu

(fot B Komar)

City Bank Handlowy w W arszawie SA o/Katowice

Fot. 5.23. W id o k o g ó ln y (Fot. B. Komar)

Fot. 5.24. E le w a c ja ty ln a (fot. B. Komar)

Fot. 5.25. D e ta l w e jś c ia (fot. B. Komar)
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Centrum Banku Śląskiego ING Chorzowska 50

Fot. 5.26. W id o k o g ó ln y {fot. B. Komar)

Fot. 5.28. W id o k b u d yn k u od stron y ul. C h o rz o w sk iej
(fot. B. Komar)

(fot. B. Komar)
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Informacja wizualna, graficzna została umieszczona z boku budynku na terenie zielonym.
Jego skala, bryła, sposób rozmieszczenia okien informują o funkcji biurowej obiektu.
Analizując przedstawiony przegląd obiektów biurowych i bankowych w architekturze
Katowic można wysnuć następujące wnioski.
•

obiekty biurowe z lat 50., 60., 70., 80. XX w.:
o

posiadają jednoznacznie określone elementy denotacyjne: powtarzalne pasy okien,
dużą skalę, jasno określone wejście,

o

ich informacja wizualna sprowadza się do nagromadzenia dużej ilości tablic
informacyjnych przy wejściu do budynku,

o

obiekty te - o formie spotykanej w innych miastach polskich - są rozpoznawalne
poprzez swoją powtarzalność w przestrzeni miejskiej,

o
•

w kolorystyce elewacji dominują barwy stonowane,

obiekty biurowe z lat 90. XX w. i początku XXI w.:
o

nie posiadająjednoznacznie określonych elementów denotacyjnych,

o

charakterystyczne pasy okien zazwyczaj zamienione zostają na szklane fasady

o

pod względem formy bryły współczesne obiekty biurowe odgrywają rolę „solisty” w
przestrzeni miejskiej, są wizytówkami przedsiębiorstw, których są siedzibami,

o

informacja wizualna to zazwyczaj jedna tablica z logo całego obiektu, w kolorystyce
elewacji dominują barwy chłodne aluminium i szkła, obserwuje się również wprowa
dzanie elementów bardziej „energetyzujących” kolorystycznie.

Rozdział 6

PODSUMOWANIE
6.1. Wnioski końcowe
Françoise Fromonot

9A

•

w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

•

stwierdziła, iż o

architekturze nie można mówić, że jest ładna, brzydka, szpeci czy upiększa, natomiast
powinno się pytać, czy spełnia potrzeby użytkowników.
W odniesieniu do elewacji potrzeby te są realizowane, jeśli powłoka prawidłowo
wypełnia

przynależne jej

funkcje:

osłaniająco-zabezpieczającą

i

informacyjną.

Jak

wspomniano, współcześnie tę właśnie funkcję elewacji (także budynku biurowego) można
rozpatrywać

w

aspektach

zabezpieczenia wnętrza

przed

niekorzystnymi

wpływami

środowiska i aktywnego wpływu na kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń. O prawidło
wym jej wypełnieniu decydują parametry zastosowanych materiałów budowlanych, ich
izolacyjność termiczna, hydrologiczna i akustyczna, ale także kształt powłoki - np.: zwarta
bryła lub liczne uskoki, loggie, balkony, generujące powstawanie kolejnych mostków
termicznych czy też nachylenie lub wygięcie elewacji pociągające skutki akustyczne w
postaci rozpraszania lub wzmacniania fali dźwiękowej (Celadyn W., 2003 [18]).
Dbając o realizacje potrzeb użytkowników w zakresie funkcji informacyjnej, należy
projektować elewację tak, aby z łatwością można było rozpoznać przeznaczenie obiektu. Ten
aspekt informacji wydaje się priorytetowy dla przeciętnych użytkowników - mieszkańców
miast, przechodniów, turystów, interesantów, tak jak priorytetem dla wielu inwestorów jest
informacja o statusie i prestiżu obiektu. Bryla i elewacje budynku powinny również być
nośnikami przekazu symbolicznego, związanego z emocjami, których doznajemy w kontakcie
z obiektem i które powinny być stosownie „zaprogramowane” przez architekta. Projektując
elewacje należy mieć świadomość uwarunkowań związanych z percepcją elewacji. Stąd też
odpowiednią uwagę należy poświęcić projektowi strefy wejściowej. Stosując pewne zabiegi
można w sposób świadomy kształtować odbiór całego obiektu - przykładowo prestiż i status
budynku podkreślają umieszczone przed wejściem ogólnodostępne place, skwery zwiększające dystans między obserwatorem a obiektem. Skala kompozycji tworzącej wejście
może także sugerować funkcję - na przykład rozbudowana forma, kilka równoważnych wejść
stanowi zaproszenie do wnętrza obiektów handlowych, w odróżnieniu od jednego, elitarnego

26 A rch itek t, w y k ła d o w c a teo rii arch itektu ry na u c z eln ia c h fran cu sk ich , au striack ich i h olen d ersk ich ; w c ze rw cu
2 0 0 4 na z a p r o sz en ie S A R P o d w ie d z iła K a to w ice .
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wejścia dla klientów urzędu (Komar B., 1999 [43]). Informację o funkcji, wynikającą z
zastosowanych zabiegów formalnych (skala, podziały, detale), powinna wspierać odpowied
nio opracowana, prawidłowo wkomponowana, czytelna informacja graficzna.
Odnośnie do

funkcji estetycznej

popularny

wśród wielu

architektów pogląd,

podkreślający dominację funkcji nad form ą należy zaopatrzyć w komentarz przypominający,
iż istnieją także potrzeby behawioralne (w tym estetyczne), których nie można pominąć w
projekcie elewacji. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Ralpha Erskine: ”Zdecydowanie
>>27
jestem funkcjonałistą, ale istnieje funkcja praktyczna i funkcja duchowa”
.

To, jak użytkownicy będą czuć się w zaprojektowanym przez architekta środowisku, a
więc, czy zostaną zaspokojone ich potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa,
wrażeniami estetycznymi, orientacją w przestrzeni miejskiej czy nawet komfortem użytkowa
nia wnętrz, decyduje często właśnie powłoka zewnętrzna budynku. Zatem być może warto
podbudować twórczą intuicję wiedzą z zakresu formy, zasad porządkujących kompozycję
architektoniczną pamiętając także o roli barwy i światła w projekcie elewacji.
Leon Krier (2001 [48]), architekt luksemburski, wypowiedział kiedyś zdanie, nad
którym również warto się zastanowić: ”Zmiana form y może zachodzić wyłącznie na skutek
wprowadzenia nowego funkcjonalnego typu, ponieważ jednak dzieje się to niesłychanie
rzadko, nie ma znaczenia jako zasada w codziennej praktyce artystycznej”. Można
przypuszczać, że nie chodzi tu wyłącznie o tworzenie bezbarwnej powtarzalnej architektury,
lecz o czerpanie wzorców i zasad z całego bogatego potencjału, który może pomóc przecięt
nemu odbiorcy w odczytaniu i zrozumieniu architektury „globalnej wioski”. Współczesne
miasta prześcigają się w budowaniu obiektów o wyszukanych formach, które stają się
wizytówkami świata biznesu. Prowadzone są liczne polemiki nad formą obiektu biurowego
XXI wieku. Powoli drapacze chmur stają się „demode”, a do głosu dochodzą formy z jednej
strony bardziej horyzontalne - wyciszone, z drugiej jeszcze bardziej kontrowersyjne.
Przedstawiona praca nie daje gotowych przepisów, lecz stanowi głos w dyskusji nad
rolą powłoki zewnętrznej w kształtowaniu jakości obiektu biurowego. Każdy z problemów
cząstkowych - na przykład energooszczędność, akustyka, barwa, kompozycja są tematami
bardzo obszernymi, których wyczerpujące omówienie wykracza poza zakres niniejszej
publikacji. Praca jedynie sygnalizuje złożoność problematyki zawiązanej z projektem
elewacji. Prezentowany tekst stanowi podsumowanie dotychczasowych badań, które w
zamierzeniu autorek będą kontynuowane w celu uszczegółowienia wybranych zagadnień
związanych z elewacjami.

27 W y p o w ie d ź p o c h o d z i z w y w ia d u d la te le w iz y jn e g o m a g a z y n u „ S ty le W o rld ” .

Rozdział 7

ANEKS
7.1. Przykłady badania formy i rozróżniania funkcji obiektów
architektonicznych
...” Z chwilą powstania społeczeństwa wszelkie użycie czegokolwiek staje się swym własnym
znakiem „...(Barthes R., 1965 [9]).
Przedstawione w kolejnych rozdziałach rozważania teoretyczne o formie, odbiorze
wizualnym, kolorystyce elewacji zdają się potwierdzać to cytowanie. Architektura staje się
zbiorem znaków, które powinny ją uczytelniać, pomagać w odbiorze. Ale czy tak jest
rzeczywiście? Na koniec tych rozważań warto zapoznać się z przeprowadzonymi na ten temat
badaniami.
W sumie autorka przeprowadziła 3 badania:
•

Ankieta I: „Sygnały denotacyjne i konotacyjne wejść do obiektów architektonicznych a
ich odbiór wizualny - na przykładzie nowego wejścia do Urzędu Miejskiego w
Gliwicach” (fot. 7.1-7.2) - opublikowane w I tomie FM„ Jakość przestrzeni zbudowanej”
1998.

•

Badanie sondażowe o charakterze otwartym, w którym materiałem badawczym były
zdjęcia zespołów wejściowych, całych elewacji oraz pierzei ulicznych, na podstawie
którego została skonstruowana ankieta II.

•

Ankieta II - skonstruowana na podstawie badania sondażowego, które wyłoniło dwa
warianty porównawcze:
o

informacje o funkcji obiektu odczytane na podstawie tylko jego wejścia, bez
możliwości zobaczenia całej elewacji,

o

informacje odczytane na podstawie (tego samego) wejścia w kontekście całej fasady
czy też bryły budynku28.
Badania przeprowadzone zostały na dwóch grupach respondentów: związanych z

architekturą i z nią nie związanych.

28 W sz y stk ie w s p o m n ia n e tu b ad an ia z o sta ły o p u b lik o w a n e w pracy d ok torskiej autorki pt.: Parter i w e jśc ie d o
bu dyn ku . F unk cja, form a, o d b ió r w iz u a ln y . P o l. Ś l., G liw ic e 1 9 9 9 [4 3 ],
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7.1.1. Badanie sondażowe
Ankieta złożona została z dwóch części: W części pierwszej przedmiotem badań było
10 zdjęć: kościół św. Anny w Zabrzu (cała elewacja wejściowa fot. 7.7), Biblioteka Śląska w
Katowicach (wejście w kontekście części elewacji, fot. 7.3), budynek ZUS-u w Zabrzu
(zespół wejściowy, fot. 7.9), Bank PKO w Katowicach (część elewacji z wejściem, fot. 7.6),
Dom Towarowy „Skarbek” w Katowicach (cała elewacja z wejściem, fot. 7.8), Teatr im.
Słowackiego w Krakowie (zespół wejściowy - cała elewacja, fot. 7.4), Urząd Wojewódzki w
Katowicach (zespól wejściowy, fot. 7.5), dworzec kolejowy w Metz (cała bryła obiektu),
centrum handlowe „Auchan” w Luxembourgu (cała elewacja wejściowa, wejście), hala
f

29

sportowa w Bercy, Paryż (cała bryła obiektu, wejście - fot. 7.10-7.11) .
Do każdego z tych obiektów dołączone zostały następujące pytania:
1. Czy przedstawiony obiekt architektoniczny je st wg Pani/Pana nośnikiem informacji, jeśli
tak, proszą wskazać, jakie to są informacje i gdzie je można odczytać?
2. Czy oglądając dany obiekt architektoniczny potrafi Pani/Pan rozpoznać jego funkcją?
Jaka to funkcja?
3. Jakie skojarzenia, odczucia wywołuje u Pani/Pana przedstawione wejście(pozytywne,
negatywne)?
4. Jaki rodzaj informacji można odczytać na podstawie przedstawionego wejścia?
5. Czy na podstawie odczytanych informacji można określić czas powstania obiektu oraz
jego właściciela?
6. Czy ma Pani/Pan ochotą wejść do wnętrza przedstawionego obiektu? Proszą uzasadnić
odpowiedź.
W drugiej części badania przedstawiono 4 pierzeje uliczne z następujących miast:
Metz, Wrocław, Poznań, Amsterdam oraz zadano następujące pytania:
1. Proszą wskazać, który element przedstawionej pierzei ulicznej zwrócił Pani/Pana
szczególną uwagę i dlaczego?
2. Który element najbardziej się Pani/Panu podoba? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Przeprowadzone badania sondażowe wykazały, jakie informacje przekazuje obiekt
architektoniczny i jego wejście. W 100% rozpoznany został tylko obiekt sakralny ze względu
na swoje jednoznaczne denotacje.
Wiemy, że na rozpoznanie funkcji obiektu ma wpływ: częstotliwość kontaktu obser
watora z obiektem, charakterystyczna forma, nasilenie emocji związanych z funkcją,
którą dany obiekt reprezentuje. Możemy teraz dodać na podstawie przeprowadzonych badań
jeszcze jeden aspekt, a mianowicie - długość okresu egzystencji obiektu i jego funkcji w
tkance miejskiej.
29 R o z r ó ż n ie n ie e le w a c ji w e jśc io w e j i z e s p o łu w e jś c io w e g o n a stą p iło w sp o só b z a m ie r z o n y , p o n ie w a ż e le w a c ja
w e jś c io w a n ie z a w s z e c a ła sta n o w i z e s p ó ł w e jś c io w y , a m o ż e b y ć ty lk o m ie js c e m j e g o w y s tę p o w a n ia . N a to 
m iast z e s p ó ł w e j ś c io w y z a jm o w a ć m o ż e np. c a łą e le w a c ję .
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Przykłady badania formy
i rozróżniania funkcji
obiektów architektonicznych

Badanie sondażowe

Fot. 7.3. K a to w ic e . B ib lio te k a Ś ląsk a
(fot. B. Komar)

Fot. 7.4. K rak ów . T eatr im . S ło w a c k ie g o
(fot. B. Komar)

Fot. 7.1. N o w e w e j ś c ie d o U rzęd u M ie js k ie g o

Fot. 7.5. K a to w ic e . W e jśc ie d o U rzęd u
W o je w ó d z k ie g o (fot. B. Komar)

Fot. 7.2. N o w e w e j ś c ie d o U r zę d u M ie js k ie g o
w G liw ic a c h (fot. B. Komar)
Fot. 7.6. K a to w ic e . B a n k P K O
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Badanie sondażowe

Fot. 7.9. Z ab rze. B u d y n e k Z U S -u (fot. B. Komar)
Fot. 7.7. Z ab rze. K o ś c ió ł św . A n n y (fot. B. Komar)

Fot. 7.10. P aryż. H a la sp o rto w a B e r c y
(fot. B. Komar)

Fot. 7.8. K a to w ic e . DH „ S k a rb ek ” (fot. B. Komar)

Fot. 7.11. P aryż. H a la sp o rto w a B e r c y - p rzyk ład
(fot. B. Komar)

w e j ś c ia
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Respondenci o wiele lepiej rozpoznawali obiekty starsze (teatr, kościół) o formach
tradycyjnych, niż nowsze o formach współczesnych (hala sportowa, centrum handlowe).
Wejścia do obiektów nie informowały dokładnie o ich funkcji, lecz w sposób
sygnalizacyjny wskazywały na funkcję powszechną, elitarną, prestiżową, dostęp do obiektu.
Budziły określone emocje, które kreowały odpowiednie reakcje behawioralne.
Łatwiej można było również odczytać funkcję obiektu, jeśli respondenci mogli
zaobserwować cały obiekt, a nie tylko jego wejście.
Obserwacja pierzei ulicznych nasuwa natomiast wniosek, iż łatwe do zaobserwowania są
te elementy, które posiadają silną, powtarzalną formę, zdecydowany kolor, wpływają na
klimat całej ulicy i go kształtują.
7.1.2. Badanie ankietowe
Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wniosków została skonstruowa
na ankieta, która posłużyła do dokładniejszej analizy opracowywanego tematu.
„Ankieta II” przeprowadzona została w dwóch równolicznych grupach respondentów
- związanych i nie związanych zawodowo z architekturą - studentach Wydziału Architektury
Polit. SI. oraz Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej.
W badaniu wzięły udział dwie grupy respondentów w przedziale wiekowym 20-30 lat,
pierwsza - związana (zawodowo) z architekturą (studenci Wydziału Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach) oraz druga - nie związana z architekturą (studenci Wydziału Automa
tyki Polit. Śl. w Gliwicach). Obu grupom przedstawione zostały te same zestawy pytań.
Ankieta podzielona została na dwie części:
•

część I - dotyczyła informacji zawartych w wejściu do budynku bez możliwości
zaobserwowania całej elewacji wejściowej - materiał badań: zdjęcie (lub slajd) wybranego
wejścia;

•

część II - zawierała pytania dotyczące informacji zawartych w wejściu do obiektu w
kontekście elewacji wejściowej;

•

materiał badań: zdjęcie (lub slajd) tego samego wejścia w elewacji wejściowej.
Respondenci odpowiadając na postawione w ankiecie pytania mieli do dyspozycji

więcej niż jedną odpowiedź do wyboru. Wynikało to z ilości informacji przekazywanych
przez badane wejście do obiektu i elewację wejściową, będących nośnikami nie zawsze
jednoznacznych wniosków.
Analizie poddano 10 następujących obiektów architektonicznych: Urząd Wojewódzki
w Katowicach; Halę Sportową w Bercy, Paryż; City Bank Handlowy w Katowicach;
Bibliotekę Śląską w Katowicach; Urząd Gminy w Ornontowicach; Szkołę Podstawową w
Przyszowicach; ZUS w Zabrzu; Urząd Miejski w Gliwicach; Budynek administracyjny Glaxo
Wellcome w Poznaniu; Budynek biurowy Zielona Point w Warszawie.

7. Aneks

136
7.1.3. Analiza wyników ankiet (część I)
Przeprowadzona

analiza

wyników

ankiet

wykazała

interesujące

zbieżności

postrzegania i odbioru informacji przekazywanych przez badane obiekty - u dwóch grup
respondentów. Zwróciła również uwagę na wyróżnianie przez każdą z grup informacji,
niedostrzeganych przez grupę drugą
Dla części I badań dokładna analiza otrzymanych wyników przedstawia się
następująco:
Pytanie 1: Do jakiego typu obiektu prowadzi wg Pani/Pana przedstawione wejście?
Grupa 1 nie miała trudności z rozpoznaniem 6 obiektów, jako obiektów użyteczności
publicznej. Trudność sprawiły jej 4 obiekty - CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach,
budynek administracyjny Glaxo Wellcome w Poznaniu oraz biurowiec Zielona w Point
Warszawie.
Pewne zdziwienie budzić może fakt, iż -34% respondentów - UG Ornontowice oraz
10% respondentów - biurowiec Zielona Point Warszawa, rozpoznało jako obiekty mieszkalne.
Powstaje tu pytanie: czy rzeczywiście obiekty te mają tak niesprecyzowane przesłanki
denotacyjne, że ich wejścia mogą kojarzyć się z wejściami do obiektów mieszkalnych? Czy
też wynika to np. z pewnego rodzaju standaryzacji współczesnej przestrzeni architekto
nicznej, gdzie czasem rzeczywiście można mieć trudności z jednoznacznym rozróżnieniem
wejść do obiektów użyteczności publicznej i wejść do obiektów mieszkalnych Przemyślenia
nasunęły jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu - możliwe, że takich odpowiedzi udzielili
respondenci zamieszkujący blokowiska, nie kreujące poczucia domowości i swojskości - stąd
przebywanie na co dzień w takim środowisku przyczyniło się do udzielenia przez nich
powyższych odpowiedzi.
Grupa 2 rozpoznała 10 obiektów, jako obiekty użyteczności publicznej, w tym: w
przypadku CBH Katowice, udzielono 10% odpowiedzi „nie wiem”.
Wydaje się więc, iż pewne trudności mogą stwarzać obiekty nowoczesne o rozbudo
wanej bryle, niepowtarzalne w tkance miejskiej, których elementy znaczeniowe nie mogły
być obserwowane na innych przykładach.
Pytanie 2: Czy przedstawione wejście prowadzi do obiektu o funkcji powszechnej (szeroko
dostępnej dla każdego)?
Pytanie to grupie 1 nie sprawiło trudności w przypadku 6 obiektów: UW w
Katowicach, Hali Sportowej w Paryżu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, UM w Gliwicach,
Glaxo Wellcome w Poznaniu oraz Zielona Point w Warszawie.
Problem sprawiły wejścia do CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach, ZUS-u w
Zabrzu, Szkoły Podst. W Przyszowicach, gdzie respondenci nie potrafili jednoznacznie
odpowiedzieć „tak lub nie”. Aż 50% respondentów odpowiedziało „nie wiem,, w przypadku
UG w Ornontowicach.
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Grupa 2 udzieliła odpowiedzi 100% „tak”- zbieżnych z odpowiedziami 1 grupy - w
przypadku: UW w Katowicch, Hali Sportowej w Paryżu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach
oraz UM w Gliwicach.
Pewne trudności sprawiły jej wejścia do CBH w Katowicach, ZUS-u w Zabrzu, G.W.
w Poznaniu oraz Zielona Point w Warszawie. W przypadku Szk. Podst. W Przyszowicach
udzielono identycznych odpowiedzi w obu grupach.
Pytanie 3: Jeśli tak, to które jego elementy o tym informują?
Wśród najczęściej typowanych przez obie grupy elementów wyróżnić należy: liczbę
drzwi, skalę wejścia oraz schody, jeżeli badany obiekt je posiadał.
W skali procentowej, oprócz UW i Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz w UM
Gliwicach, nie uzyskano zbieżnych wyników w obu badanych grupach.
Interesujące rozbieżności dotyczyły również rubryki „inne”: respondenci związani z
architekturą wskazywali na: detale wejścia, podkreślenie osi wejścia, dojście do obiektu,
formę wejścia, informację słowną.
Respondenci nie związani z architekturą wymieniali: przeszklenia, automatycznie
otwierane drzwi, podjazd dla niepełnosprawnych, efekt przestrzenności, sugerowali również
zastosowanie w drzwiach fotokomórki.
Wydaje się, iż obie grupy respondentów wymieniły te elementy, które najbardziej są
im bliskie ze względu na ich zainteresowania zawodowe (architektura i automatyka).
Dziwić może tylko fakt, iż grupa związana z architekturą nie zauważyła np. podjazdu
dla niepełnosprawnych, który na pewno jest elementem istotnym w przekazywaniu informacji
o powszechnym dostępie obiektu.
Pytanie 4: Czy na podstawie pokazanego wejścia można w przybliżeniu określić czas
powstania obiektu?
Przybliżone określenie czasu powstania obiektu na podstawie jego wejścia okazało się
łatwe w większości przypadków w obu grupach.
W grupie 1 tylko 7% respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem,, w przypadku
UW w Katowicach oraz 33% odpowiedzi „nie” w przypadku UM w Gliwicach, co wydaje się
zrozumiałe ze względu na datę powstania wejścia w stosunku do całej elewacji (patrz: ankie
ta I).
W grupie 2 odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 10% respondentów w przypadku UG w
Ornontowicach i Szkoły Podstawowej w Przyszowicach.
Podobnie również jak w grupie 1 trudności sprawiło wejście do UM w Gliwicach.
Wydaje się oczywiste, iż określenie czasu powstania obiektu na podstawie jego
wejścia jest łatwiejsze, jeżeli wejście to nie stanowi elementu nowego w stosunku do bryły
obiektu i powstało równocześnie z całym obiektem.
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Pytanie 5: Jeśli tak, to czy je st to obiekt: współczesny, historyczny?
W obu grupach ankietowanym sprawił problem budynek UW w Katowicach:
•

w grupie 1 - 77% badanych zakwalifikowało go jako obiekt współczesny, 23% jako
obiekt historyczny;

•

w grupie 2 - 3 3 % badanych zakwalifikowało go jako obiekt współczesny, 67%jako obiekt
historyczny.
Jaka jest właściwa odpowiedź? W potocznym rozumieniu określenia „historyczny”

mieszczą się wszystkie te skojarzenia wywołane przez detale i ogólny wygląd bryły obiektu,
które wskazują na powstanie obiektu w stylach historycznych, których rozkwit przypadł na
lata przed 1900 rokiem.
Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż w naszym stuleciu powstawały również
obiekty, których ogólny wygląd mógł sugerować wcześniejszą datę ich powstania, do których
niewątpliwie zaliczyć można rozpatrywany obiekt.
Z drugiej strony, w historii architektury obiekty powstałe w XX wieku określa się
mianem współczesne, co z kolei nie dla wszystkich (spoza środowiska architektonicznego)
może być wiadome - budynek UW powstał w latach 1925-27.
Z tego wynikają więc następujące wnioski: obie grupy respondentów właściwie
rozpoznały badany obiekt, tylko z różnych punktów widzenia: grupa 1 bardziej skłoniła się w
stronę określenia „współczesny” ze względu na datę jego powstania; grupa 2 w stronę
określenia „historyczny” z powodu skojarzeń, wywoływanych przez jego historyzujące
detale.
Podobny problem w obu grupach dotyczył UM w Gliwicach. W grupie 2 - 7% respon
dentów Szkołę Podst. W Paniówkach rozpoznało również jako obiekt historyczny, co w tym
wypadku należy już uznać za błąd. Pozostałe obiekty obie grupy zakwalifikowały poprawnie.
Pytanie 6: Czy oglądając to wejście odnosi Pani/Pan wrażenie, że obiekt, który je posiada
pełni elitarną, prestiżową funkcją?
Za obiekty o prestiżowej funkcji w grupie 1 uznano: UW, CBH, Bibliotekę Śląską w
Katowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach, Biurowiec Zielona Point w Warszawie oraz w
mniejszym stopniu: Halę Sportową w Paryżu i Glaxo Wellcome w Poznaniu.
Jako obiekty o funkcji nie prestiżowej podano: UG w Ornontowicach i Szkołę Podst.
w Przyszowicach.
Grupa 2 za obiekty o funkcji prestiżowej jednoznacznie uznała tylko 2: Bibliotekę
Śląską oraz UM w Gliwicach. W mniejszym stopniu pozostałe.
Podobne wyniki jak w grupie

1 uzyskano w przypadku Szkoły Podst. w

Przyszowicach i UG w Ornontowicach.
Co to znaczy, że obiekt pełni elitarną prestiżową funkcję? Elitarny - znaczy dostępny
wybranym, uprzywilejowany, ekskluzywny. Prestiżowy - czyli znaczący, poważany, wpły
wowy, z autorytetem.
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Czy wszystkie przedstawione tu obiekty pełnią w takim samym stopniu prestiżową
funkcję? Na pewno porównywalny i najwyższy stopień prestiżu posiadają wszystkie badane
urzędy; mniejszy biblioteka i hala sportowa oraz najmniejszy biurowce. Z badań wynika, iż
respondenci rozpoznali te zależności w dużym stopniu poprawnie. Zastrzeżenia można mieć
tylko do UG w Ornontowicach, który rozpoznany został jako obiekt o funkcji nie prestiżowej.
Wynika to prawdopodobnie stąd, iż obiekt ten powstały w małej gminnej społeczności, nie
mógł być wybudowany w myśl zasad budowy ratuszy miejskich, ponieważ stanowiłby
dysonans urbanistyczny i architektoniczny w swoim środowisku. Z drugiej strony wydaje się,
iż dobrze spełnia swoją rolę z takimi przesłankami denotacyjnymi, jakie posiada.
Pytanie 7: Jeśli tak, proszą wskazać elementy wejścia, które o tym decydują: detale, spokojną
kolorystyką, szerokie schody, inne (można wpisać swoje spostrzeżenia).
Decydującymi o prestiżowej funkcji obiektu okazały się w badanych obiektach
następujące elementy:
W grupie 1
•

UW w Katowicach - szerokie schody,

•

Hala Sportowa w Paryżu - w rubryce inne - ekspresyjna forma wejścia,

•

CBH w Katowicach - detale,

•

UG w Ornontowicach - nie znaleziono jednoznacznych elementów,

•

Biblioteka Śląska w Katowicach - szerokie schody,

•

Szkoła Podst. W Przyszowicach - nie znaleziono jednoznacznych elementów,

•

ZUS w Zabrzu - detale,

•

UM w Gliwicach - detale, inne - przeszklenia,

•

Glaxo Wellcome w Poznaniu - detale,

•

Zielona Point w Warszawie - nie znaleziono jednoznacznych elementów, w rubryce in
ne - skala wejścia.
W grupie 2

•

UW w Katowicach - szerokie schody,

•

Hala Sportowa w Paryżu - nie wskazano jednoznacznych elementów; w rubryce inne przeszklenia,

•

CBH w Katowicach - detale, spokojna kolorystyka,

•

UG w Ornontowicach - nie wskazano jednoznacznych elementów, chociaż detale zdobyły
tu 40% tj o 20% więcej niż w grupie 1,

•

Biblioteka Śląska w Katowicach - szerokie schody,

•

Szkoła Podst. w Przyszowicach - nie wytypowano takich elementów,

•

ZUS w Zabrzu - nie wytypowano jednoznacznych elementów; w rubryce inne - skala
wejścia,
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•

UM w Gliwicach - detale,

•

GIaxo Wellcome w Poznaniu - detale,

•

Zielona Point w Warszawie - nie wytypowano takich elementów.

Pytanie 8: Czy na podstawie posiadanych informacji można określić funkcją obiektu?
Grupa 1 rozpoznała poprawnie funkcję Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Szkoły
Podst. w Przyszowicach, ZUS-u w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu,
Zielonej Point w Poznaniu, BH w Katowicach (chociaż w tym wypadku

funkcje: biurowa i

usługowo-handlowa zdobyły po 50%).
W UG w Ornontowicach i Zielonej Point w Warszawie dopatrywano się funkcji
mieszkaniowej, w UW w Katowicach - funkcji kulturalno-oświatowej, chociaż wskazano tu
także funkcję administracyjną i sądowniczą.
Grupa 2 poprawnie rozpoznała funkcję Hali Sportowej w Paryżu, Biblioteki Śląskiej w
Katowicach, UG w Ornontowicach, Szkoły Podst. w Przyszowicach, ZUS-u w Zabrzu, UM w
Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu, Zielonej Point w Warszawie, CBH w Katowicach
(chociaż bez rozpoznania siedziby banku).
UW Katowice przypisano funkcję kulturalno-oświatową.
W UM Gliwice zauważono, iż parter może pełnić inną funkcję niż reszta obiektu wynikało to prawdopodobnie z różnic stylowych zachodzących pomiędzy nowoczesnym
parterem a pozostałą, starszą częścią obiektu.
7.1.4. Analiza wyników ankiet - część II
Pytanie 1: Jaką procentową część elewacji (w przybliżeniu) zajmuje wg Pani/Pana wejście do
tego obiektu?
W obu ankietowanych grupach uzyskano podobne wyniki, podające rzeczywisty
procentowy udział wejścia w elewacji badanego obiektu, tj, najczęściej około 20-40%.
W przypadku Hali Sportowej w Paryżu zasugerowano 50% udział wejścia w bryle
obiektu, co wydaje się słuszne ze względu na jej charakter oraz formę bryły.
Pytanie 2: Czy taki „udziałprocentowy wejścia” w całej elewacji może być nośnikiem infor
macji o funkcji tego obiektu?
Grupa 1 we wszystkich rozpatrywanych przypadkach odpowiedziała pozytywnie.
Grupa 2 zawahała się tylko w przypadku Szkoły Podst. w Przyszowicach, która po analizie
pierwszej części ankiety wydaje się obiektem „trudnym” pod względem znaczeniowym.
Pytanie 3: Jeśli tak, proszę wskazać jakie informacje można na tej podstawie odczytać
Respondenci mieli do wyboru następujące informacje: obiekt mieszkalny, obiekt
użyteczności publicznej, obiekt dostępny powszechnie, obiekt nie dostępny dla każdego,
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obiekt pełni ważną funkcję w mieście, obiekt nie spełnia ważnej funkcji w mieście, inne jakie ?
Grupa 1 zauważyła, że wszystkie obiekty, oprócz: UG w Ornontowicach, Szkoły
Podst. w Przyszowicach oraz Glaxo Wellcome w Poznaniu - to obiekty użyteczności
publicznej - rozpoznanie to w tych wypadkach okazało się więc mylne. Grupa zasugerowała
również, że Biurowiec Zielona Point w Warszawie może być obiektem mieszkalnym. Za
obiekty dostępne powszechnie uznane zostały: Hala Sportowa w Paryżu, Biblioteka Śląska w
Katowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach. Obiektem niedostępnym dla każdego okazała
się Szkoła Podst. w Przyszowicach. Za obiekty pełniące ważne funkcje w mieście uznano:
UW w Katowicach, Halę Sportową w Paryżu, Bibliotekę Śląską w Katowicach, ZUS w
Zabrzu oraz UM w Gliwicach.
Grupa 2, oprócz Szkoły Podst. w Paniówkach, wszystkie obiekty uznała za obiekty
użyteczności publicznej. Jako obiekty dostępne powszechnie podała: UW w Katowicach,
CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach, Bibliotekę Śląską w Katowicach, ZUS w Zabrzu,
UM w Gliwicach - co wydaje się typowaniem dokładniejszym niż w przypadku grupy 1.
Obiektami pełniącymi ważne funkcje w mieście okazały się: Hala Sportowa w Paryżu, UW w
Katowicach, UG w Ornontowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, ZUS w Zabrzu, UM w
Gliwicach. Typy te pokrywają się z typowaniem grupy 1 (oprócz 1 przypadku) i zostały
rozpoznane poprawnie. Obiekty: Glaxo Wellcome w Poznaniu i Zielona Point w Warszawie
nie zostały uznane za obiekty powszechnie dostępne, ani pełniące ważne funkcje w mieście co można uznać za słuszne, ponieważ są to miejsca pracy biurowej, a nie ważne urzędy o
elitarnej funkcji.
Pytanie 4: Czy sposób umieszczenia wejścia w bryle tego obiektu pomaga w rozpoznaniu jego
funkcji?
Grupa 1 w 9 przypadkach odpowiedziała „tak”. Kontrowersje wzbudziła tylko Szkoła
Podst. w Przyszowicach, gdzie dominowała odpowiedź „nie”. Grupa 2 odpowiedziała w tych
samych przypadkach „tak” i ”nie”.
Wydaje się, iż obiekt Szkoły Podstawowej w Przyszowicach jest obiektem najtrud
niejszym do badania z podanych obiektów, pod względem formalnym i funkcjonalnym.
Prawdopodobnie wynika to z bogactwa jego bryły i zrealizowania nowych kanonów myślenia
o szkole, niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszym otoczeniu.
Pytanie 5: Czy wejście to ma wg Pani/Pana charakter zapraszający?
Grupa 1 za wejścia zapraszające uznała wejścia do 9 obiektów. Za wejście nie
zapraszające podała wejście do BH w Katowicach, co wydaje się słuszne, ponieważ jest to
wejście do banku i powinno bardziej kojarzyć się z solidnością i zaufaniem, niż otwartością i
zaproszeniem dla wszystkich. W odpowiedzi na to pytanie okazało się również, że Szkoła
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Podst. w Przyszowicach ma charakter zapraszający, co jest rozpoznaniem pozytywnym w
kontekście powszechności nauki w Polsce.
Grupa 2 udzieliła w 90% takich samych odpowiedzi jak grupa 1 . Wahanie dotyczyło
również BH w Katowicach, tu jednak padło 50% odpowiedzi „tak” i 50%” nie”. Trudno więc
jednoznacznie odpowiedzieć, czy wg grupy 2 jest to wejście zapraszające, czy też nie zaproszenie dotyczy klientów banku, jego brak osoby nie zainteresowane skorzystaniem z
jego usług.
Pozostaje tylko pytanie: czy respondenci odpowiadając na postawione pytanie zdawali
sobie sprawę, że badany obiekt jest bankiem, czy też nie wiedząc o tym opierali się tylko na
wizualnym przekazie jego elementów znaczeniowych?
Pytanie 6: Jeśli tak, to jakie elementy o tym decydują - plac przed obiektem, umieszczenie wej
ścia w miejscu dobrze widocznym na elewacji, szerokie schody, ilość wejść, rozbudowaną
formą wejścia, inne - jakie?
Grupa 1 plac przed obiektem wskazała w przypadku: Hali Sportowej w Paryżu, UG w
Ornontowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Szkoły Podst. w Przyszowicach. Nie
uznała tego elementu za ważny w przypadku UW w Katowicach, gdzie element ten jest
jednym z elementów dominujących.
Umieszczenie wejścia w miejscu dobrze widocznym na elewacji, wg badanej grupy,
odegrało ważną rolę w takich obiektach, jak: UG w Ornontowicach, Biblioteka Śląska w
Katowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu, Zielona Point
w Warszawie.
Szerokie schody wydały się oczywiście warte wskazania w obiektach w nie wy
posażonych, czyli: UW w Katowicach, Hali Sportowej w Paryżu, Bibliotece Śląskiej w Kato
wicach.
Rozbudowaną formę wejścia respondenci wytypowali w: Bibliotece Śląskiej w
Katowicach, Szkole Podstawowej w Przyszowicach, ZUS-ie w Zabrzu, UM w Gliwicach,
Glaxo Wellcome w Poznaniu. Wydaje się, że rozbudowana forma wejścia odgrywa również
istotną rolę w Hali Sportowej w Paryżu.
Wśród elementów innych ankietowani wyróżnili: zagęszczenie pilastrów w UW w
Katowicach, potwierdza to, więc w pewnym sensie rozważania teoretyczne dotyczące formy
wejścia. Zagęszczenie formy wskazywać może ważne elementy elewacji, podkreślać je, a tym
samym mówić „tu jestem”, czyli chcę być zauważony. Takie rozplanowanie elementów na
elewacji wejściowej może, więc rzeczywiście stanowić zaproszenie.
Podobnym zabiegiem formalnym wydaje się: centralne umieszczenie wejścia na ele
wacji, zauważone przez respondentów w UG w Ornontowicach. Centralnie, klarownie umie
szczone wejście na elewacji stanowi jeden z ważniejszych drogowskazów do odwiedzenia
wnętrza obiektu, również jest, więc zaproszeniem.
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Grupa 2 plac przed obiektem uznała za istotny w przypadku: Hali Sportowej w
Paryżu, CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w
Poznaniu. Podobnie jak grupa 1 nie uznała go za ważny przed UW w Katowicach.
Umieszczenie wejścia w miejscu dobrze widocznym na elewacji wskazała w: UG w
Ornontowicach, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, ZUS-ie w Zabrzu, UM w Gliwicach,
Glaxo Wellcome w Poznaniu oraz Zielona Point w Warszawie.
Szerokie schody okazały się ważne w tych samych obiektach, które wskazała grupa 1
oraz w Szkole Podst. w Paniówkach, gdzie są rzeczywiście jednym z ważniejszych
elementów nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale również formalnym.
Ilość wejść nie okazała się elementem decydującym o zapraszającym charakterze
elewacji wejściowej. Wydaje się, że element ten powinien zostać zauważony chociaż w
przypadku UW w Katowicach i Hali Sportowej w Paryżu.
Rozbudowana forma wejścia okazała się istotna dla ankietowanych w 4 przypadkach:
UG w Ornontowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome
w Poznaiu, co jest odpowiedzią poprawną, chociaż brakuje tu podobnie jak w 1 grupie Hali
Sportowej w Paryżu.
Wśród elementów innych ankietowani wymienili - przeszklenia (CBH), nowoczesną
formę wejścia (UM). Elementy te wydają się rzeczywiście odgrywać istotną rolę w odbiorze
zaproszenia do odwiedzenia badanego obiektu: przeszklenia pozwalają na zajrzenie do
wnętrza obiektu (co może stanowić zachęcenie - chociaż nie we wszystkich przypadkach - do
odwiedzenia obiektu), nowoczesna forma, będąca np. (jak w tym wypadku) zaskoczeniem na
starszej elewacji, może zachęcić do wejścia do obiektu z czystej ciekawości poznania jego
wnętrza.
Pytanie 7: Jakie jeszcze elementy elewacji pomagają odczytać funkcję tego obiektu?
Grupa 1 wskazała skalę obiektu w 9 przypadkach, nie uznała ją za istotną tylko w
przypadku UG w Ornontowicach.
Sposób umieszczenia okien wskazała w 5 obiektach, takich jak: Biblioteka Śląska w
Katowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu, Zielona Point
w Warszawie. Wydaje się, iż sposób umieszczenia okien nie odgrywa tak istotnej roli w
przypadku elewacji Biblioteki Śląskiej, powinien zostać natomiast zauważony na elewacji
UW w Katowicach oraz UG w Ornontowicach.
Podziały elewacji wskazane zostały na następujących obiektach: CBH w Katowicach,
UG w Ornontowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu.
Ogólnie można powiedzieć, że zostały wyróżnione na tych obiektach, które są bogate pod
względem formalnym, chociaż na pewno nie wszystkie z tym samym natężeniem użycia
środków wyrazu.
Detale grupa 1 wyróżniła na elewacjach: CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach,
Szkoły Podst. w Przyszowicach, ZUS - u w Zabrzu. Wśród elementów innych wskazała:
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•

bryłę obiektu, jako element ważny w przypadku rozpoznania funkcji Hali Sportowej
Bercy w Paryżu, co jest bardzo słusznym spostrzeżeniem ;

•

wieżę, herb miasta, oraz także formę bryły obiektu w przypadku UG w Ornontowicach, co
również wnosi istotne informacje o badanym obiekcie ;

•

w przypadku Szkoły Podst. w Przyszowicach zauważony został komin i mała architektura,
co nie wydaje się ważne w rozpoznaniu funkcji obiektu, a przeciwnie może wpłynąć na
niepoprawny odbiór funkcji obiektu ( komin - fabryka).
Grupa 2 skalę obiektu, jako element pomagający odczytać jego funkcję wskazała we

wszystkich badanych przypadkach.
Sposób umieszczenia okien wytypowała w 6 przypadkach, takich jak: CBH Katowice,
UG w Ornontowicach, ZUS w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu,
Zielona Point w Warszawie. Typowanie wydaje się poprawniejsze niż w przypadku grupy 1,
ponieważ zauważone zostały tu elewacje rzeczywiście istotne pod tym względem. Grupa 2
podobnie jak grupa 1 nie uznała za ważny sposób umieszczenia okien na elewacji UW w
Katowicach.
Podziały elewacji okazały się ważne w przypadku tylko jednego obiektu - Glaxo
Wellcome w Poznaniu, detale w przypadku 2 obiektów: UG w Ornontowicach, UM w
Gliwicach. W tym rozpoznaniu lepsze rezultaty osiągnęła grupa 1, która zauważyła tak istotne
informacje formalne na większej ilości obiektów.
Wśród innych elementów, grupa 2 wskazała, podobnie jak grupa 1: formę Hali Sporto
wej w Paryżu, niepowtarzalny styl CBH w Katowicach, herb miasta na UG w Ornontowicach,
kolorystykę Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wskazała rzeczywiście te elementy, które
mogą dodatkowo pomóc w rozpoznaniu funkcji obiektu.
Pytanie 8: Czy na podstawie uzyskanych informacji można odczytać funkcją obiektu?
Grupa 1 rozpoznała:
•

funkcję biurową w następujących obiektach: CBH Katowice, ZUS Zabrze, UM w Gli
wicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu, Zielona Point w Warszawie;

• funkcję handlowo-usługową w: CBH w Katowicach;
• funkcję kulturalno - oświatową w: UW w Katowicach, Bibliotece Śląskiej w Katowicach,
Szkole Podst. w Przyszowicach;
Rozpoznanie to pokrywa się w większości z rozpoznaniem z 1 części ankiety. Różnice
dotyczą: nie wskazania obecnie w UG w Ornontowicach funkcji biurowej (niepoprawne) oraz
funkcji kulturalno-oświatowej w UM w Gliwicach (co jest poprawne)
Grupa 2 rozpoznała:
•

funkcję biurową w obiektach: CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach, ZUS w Zabrzu,
UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w Poznaniu, Zielona Point w Warszawie;
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funkcję kulturalno - oświatową w: UW w Katowicach, Hali Sportowej w Paryżu (z roz
poznaniem hali sportowej), UG w Ornontowicach, Bibliotece Śląskiej w Katowicach,
Szkole Podst. w Przyszowicach;
Rozpoznanie to pokrywa się również w większości przypadków z rozpoznaniem z 1

części ankiety. Różnica dotyczy: UM Gliwice, gdzie rozpoznano wcześniej również nie
właściwie, jak w grupie 1, funkcję kulturalno - oświatową.
Można, więc na tym etapie badań wysnuć już pewien wniosek: rozpoznanie funkcji
obiektu może odbyć się już poprawnie w momencie analizowania jego wejścia. Zobaczmy
jednak, czy zobaczenie całej elewacji pomogło respondentom w rozpoznaniu funkcji obiektu.
Pytanie 9: Czy zobaczenie całej elewacji wejściowej obiektu wpłynęło na rozpoznanie przez
Panią/Pana jego funkcji?
Grupa 1 odpowiedziała:
•

tak, odegrało to decydującą rolę - tylko w przypadku 1 obiektu - UG w Ornontowicach;

•

tak, ale tylko w pewnym stopniu - w przypadku 6 obiektów - Hali Sportowej w Paryżu,
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ZUS - u w Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome
w Poznaniu, Zielona Point w Warszawie;

•

nie, ponieważ samo wejście jest tu nośnikiem wszystkich potrzebnych informacji - w
przypadku Szkoły Podst. w Przyszowicach (prawdopodobnie respondenci uznali, że
stopień skomplikowania bryły obiektu i wejścia jest podobny, dlatego wystarcza
zobaczenie samego wejścia).
Grupa 2 odpowiedziała: tak, ale tylko w pewnym stopniu - w przypadku 8 obiektów

UW w Katowicach, Hali Sportowej w Paryżu, CBH w Katowicach, UG w Ornontowicach,
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ZUS z Zabrzu, UM w Gliwicach, Glaxo Wellcome w
Poznaniu, W pozostałych przypadkach nie uzyskano jednoznacznych odpowiedzi.
Podsumowując wyniki ankiety można rzeczywiście stwierdzić, iż wejście do budynku
może być nośnikiem wielu istotnych informacji o funkcji (lub tylko o jej charakterze)
postrzeganego obiektu.
Na podstawie samego wejścia można np. stwierdzić powszechną funkcję obiektu, czas
jego powstania, prestiż jego funkcji, można również rozpoznać obiekt użyteczności
publicznej lub też mieszkalny.
Oglądanie wejścia w kontekście całego obiektu dostarcza informacji np. o zaproszeniu
do wnętrza obiektu, charakterze obiektu - czy jest to obiekt: ważny - nieważny w mieście,
dostępny-niedostępny powszechnie, itp. Sposób umieszczenia wejścia w bryle obiektu może
dostarczyć informacji o otwartym - zamkniętym charakterze obiektu.
Rozpoznanie wszystkich tych informacji prowadzi do ustalenia funkcji obiektu, co w
przypadku naszej ankiety okazało się już na 1 etapie prawie we wszystkich przypadkach
poprawne.
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Ankieta wskazała również na interesujące aspekty postrzegania tych samych
elementów przez różne grupy zawodowe, wyłanianie informacji dla nich istotnych, a nie
zawsze zauważalnych przez inne grupy obserwatorów.
Spostrzeżenie to może prowadzić do bardziej ogólnego wniosku: postrzegamy przez
pryzmat swojego środowiska, prędzej również dostrzegamy elementy, które są nam
bliskie i które znamy. Wiedza z zakresu wielu dziedzin może tylko doprowadzić do
postrzegania i kompleksowego odbioru otaczającej nas rzeczywistości, a tym samym
rozumienia informacji zawartych w wejściu do budynku.
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