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OD AUTORA
Ćwierć wieku uprawiania zawodu architekta skłania autora niniejszej monografii
do syntezy zdobytych w tym czasie doświadczeń. Ich źródłem stały się różnorodne
zadania, podejmowane równolegle w roli, zarówno nauczyciela akademickiego, jak
i projektanta. Mimo, że problematyka wykonanych dotąd prac badawczych,
dydaktycznych i twórczych nie tworzy zwartej, monotematycznej grupy, to spaja je
wspólna oś ideowa. Wytycza ją postrzeganie architektury w perspektywie
wykraczającej poza jej skończony, estetyczny, funkcjonalny i technologiczny wymiar.
Obiekty architektoniczne - projektowane, budowane, a także istniejące, użytkowane
i modyfikowane - to współzależne elementy przeobrażeń, toczących się w przestrzeni
kulturowej. Ich potencjałem jest kreacyjny instynkt człowieka, zaś stymulatorami
ewoluujące uwarunkowania cywilizacyjne.
Architektura - podobnie jak inne obszary ludzkiej aktywności - jawi się
współcześnie jako pole nieograniczonych wręcz możliwości. Paradoksalnie - w erze
tryumfu rozumu - przyznajemy, że zapisanie „absolutnego wzoru”, tłumaczącego
fenomen otaczającego nas świata pozostaje nadal nieosiągalną iluzją. Okazuje się, że
nasze poznanie ma strukturę „semantycznej pętli” - wciąż zmagamy się
z „aksjomatami”, które, w miarę rozwoju wiedzy, zmuszani jesteśmy weryfikować. To
„ograniczenie”, które jednocześnie staje się „kołem zamachowym” postępu, dosadnie
ilustrują przykłady architektury - powszechnie rozpoznawane „ikony” oraz nieznane
szeroko, ale znaczące dla krajobrazu kulturowego.
Streszczone wyżej autorskie założenia dojrzewały w środowisku akademickim
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ich krystalizowanie się
wspomagali moi bezpośredni przełożeni i nauczyciele: Pan Profesor Tadeusz
Gawłowski, Pan Profesor Adam Lisik, a w ostatnich kilkunastu latach Pani Profesor
Nina Juzwa. Moje rozumienie architektury kształtowała intelektualna wymiana
poglądów prowadzona na konferencjach, seminariach, zajęciach ze studentami i na
budowach. Jej uczestnikami byli nie tylko architekci - sami dzielący się na praktyków
i teoretyków. Zatem tę publikację zawdzięczam i dedykuję licznej grupie inspiratorów.
5

il.1. Panorama Florencji (2008 r.)
il.2. Panorama Paryża (2010 r.)
il.3. Panorama Berlina (2011 r.)
6

WPROWADZENIE

Architektura to transkulturowy fenomen. Zanim przyjmie zmaterializowane
kształty dojrzewa jako idea, wyobrażenie, koncept, projekt. W tej fazie jest
przedmiotem twórczych przemyśleń, symulacji, wizualizacji, projekcji. Architektura
w formach zbudowanych staje się integralnym elementem środowiska, w którym
toczą się indywidualne losy człowieka i dzieje cywilizacji. Liczne budowle, mimo że
przeminęły i nie ma po nich materialnych śladów, wciąż trwają w naszej pamięci istnieją nadal. W tym sensie dzieła architektury - zarówno te realnie obecne, jak i te
zapisane w sferze ludzkiej świadomości - odzwierciedlają horyzonty dokonań
przemijających pokoleń, a także granice ich możliwości. Człowiek buduje zapewniając
sobie elementarne poczucie bezpieczeństwa. Pośrednio urzeczywistnia potrzeby
afiliacji oraz szacunku i uznania. Poprzez tworzenie architektury zaspokaja także
potrzebę samorealizacji - najwyższy poziom aspiracji i doznań. 1 Budowle są znakami
świadomych dążeń, ambicji, ideałów, marzeń, wierzeń.
Dzisiaj, gdy zanikają „krawędzie” realnego świata i wirtualnej rzeczywistości,
oswajamy się z architekturą, która jest iluzją przestrzeni fizycznej, projekcją wrażeń
wizualnych, figuracją idei. Architektura zarówno w postaci zmaterializowanej, jak
i zdigitalizowanej podlega wielu analogicznym prawom. Jej kształtowanie jest
inspirowane intuicyjnym założeniem istnienia przestrzeni absolutnie doskonałej.
Poszukiwanie tego ideału dokonuje się poprzez nieustanne konfrontowanie
wariantów, koncepcji, modeli. Projektując dokonujemy ciągłych wyborów, zmian,
przewartościowań, zachowując iluzję stanu, w którym zakładamy osiągnięcie pełni
satysfakcji. To zmaganie wpisane jest w sens architektury. W istocie jest ona kruchą
rzeczywistością, którą kreujemy dążąc instynktownie do zapewnienia jej trwałości,
ponadczasowości, nieśmiertelności.
1

Architektura streszcza antropologiczny profil człowieka. Jej sens tłumaczą teorie z dziedziny psychologii,
hierarchizujące genezę ludzkich zachowań. Schemat motywów, warunkujących powstawanie architektury
i jej cechy, odzwierciedla pięciostopniowa piramida Maslowa.
Zob.: Maslow A.: A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 07/1943, pp. 370-396.
Maslow A.: Motywacja i osobowość. PWN, Warszawa 2006.
7

il.4. Centrum historycznego miasta w Kazimierzu Dolnym (2006 r.)
il.5. Centrum historycznego miasta w Gdańsku (2012 r.)
il.6. Centrum historycznego miasta w Krakowie (2012 r.)
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W jej formy próbujemy zaszczepiać pierwiastki metafizyczne, opierające się
ograniczeniom czasu i przestrzeni. Siłę instynktu nieśmiertelności, wpisywaną przez
człowieka w architekturę, Philip Johnson scharakteryzował w prowokacyjnym
oświadczeniu: Jedynym prawdziwym popędem jest nieśmiertelność - nie seks. […]
Pomniki trwają dłużej niż słowa. Cywilizacje pamięta się dzięki budowlom. Nie ma nic
ważniejszego od architektury.2
Trwałym, uniwersalnym mianem architektury jest zakodowany w nią imperatyw
nieuchronnych zmian.3 Są one obiektywną „przypadłością” zarówno budowli, którym
wyznaczono „krótki termin użytkowania”, jak i tych o cechach „długowieczności”.
Stymulują je uwarunkowania środowiskowe, cywilizacyjne jak i partykularne
oczekiwania użytkowników. Budowle, które wydają się ponadczasowymi ikonami
w istocie ulegają ciągłym przeobrażeniom - nawet jeśli ich fasady zachowują stałość
niemej maski. Wzmagająca się intensywność zmian, jakim poddawana jest
architektura, skłania do postrzegania jej nie w kategoriach nieruchomych,
autonomicznych form, lecz jako „konstelacja” współzależnych składowych wciąż
przeobrażającego się krajobrazu kulturowego.4 Tak w książce The Architecture of the
City z 1982 roku charakteryzował miasta Aldo Rossi. Wskazywał w nich szczególną
rolę elementów krystalizujących miasta - monumentów - które poddawane są
2

3

4

Jencks Ch.: Ruch nowoczesny w architekturze. Warszawa 1987, ss. 60-61.
Amory C.: Philip Johnson. „Vogue”, May 1964, p. 205.
Założenie, wskazujące na czynniki antropologiczne jako genezę architektury, uprawniają porównanie
procesu powstawania budowli człowieka do krystalizowania się jego języka. Równolegle z rozwojem kultury
ewoluowała architektura i języki naturalne. Szerokie analogie między językiem a architekturą podjął Gottfried
Semper w dwutomowym dziele Der Stil. Formułuje w nim między innymi tezę, że formy architektoniczne,
podobnie jak formy językowe, zdolne są do nieograniczonego rozwoju.
Zob.: Lavin S.: Quatrieme de Quincy and the Invention of a Modern Language. MIT Press, Cambridge
Mass. 1992, pp. 56-59.
Kalitko K.: Architektura między materialnością a wirtualnością. Poznań 2005, ss. 44-45.
Dynamiczny ideał miasta, poddawany płynnej adaptacji do zmieniających się uwarunkowań kulturowych,
odpowiadający postulatom pluralizmu i różnorodności, stwarzający warunki zrównoważonego rozwoju to
normy urbanizacji proponowane w odpowiedzi na efekty urzeczywistniania modernistycznych,
zunifikowanych modeli miast. Próby zdefiniowania współczesnych norm kształtowania, odnowy, rewitalizacji
środowiska miejskiego znajdujemy w pracach, które osiągnęły rangę teorii.
Zob.: Lynch K.: The Image of the City. MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1960.
Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M.: A Pattern Language - Towns, Buildings, Construction.
Oxford University Press, New York 1972.
Lang J.: Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design.
Van Nostrand Reinhold Company 1987.
9

ciągłemu, funkcjonalnemu recyklingowi.5 Obecnie w środowisku zurbanizowanym
rejestrujemy wciąż wzmagającą się złożoność procesów. Ich wspólną cechą jest
zmienność. Przyjmują one różnorodne scenariusze, konwencje, efekty.6
Sekwencje przeobrażeń, którym ulegają budowle - od powstania, aż po ich
fizyczny kres - opisujemy za pomocą pojęć o zróżnicowanym stopniu precyzyjności.
Najszerszym z nich - szczególnie obecnie nośnym - jest pojęcie przekształcenia. Stało
się ono słowem kluczowym dla określenia różnorodnych procesów, jakie zachodzą
w skali zarówno obiektów architektonicznych, jak i struktur urbanistycznych.
Znaczeniowa pojemność tego pojęcia przesądza o jego ogólnikowości. Szczegółowe
analizy z tego zakresu wymagają terminologicznych uściśleń. Charakteryzując
precyzyjniej przekształcenia, którym poddawane są założenia architektoniczne czy
układy urbanistyczne sięgamy do takich określeń, jak: integracja, modernizacja,
restytucja, reaktywacja, rekonstrukcja, rehabilitacja, restrukturyzacja, restauracja czy
rewitalizacja.7

5

6

7

Rossi A.: The Architecture of the City. Massachusetts 1982.
Por.: Zukin S.: The Culture of the Cities, Blackwell Publishers Inc.. Massachusetts 2000.
Tempo i złożoność procesów przeobrażających współczesne miasta wyprzedzają próby ich diagnozy. Ich
systemowe stymulowanie uniemożliwia zderzenie spolaryzowanych koncepcji urbanizacji - od skrajnie
liberalnych, afirmujących swobodną „grę miastem” do działań rygorystycznie usystematyzowanych
pryncypialnymi założeniami.
Zob.: Bielecki C.: Gra w miasto. Warszawa 1996.
Krier L.: Architektura - wybór czy przeznaczenie. Warszawa 2001.
Loegler R.: Miasto to nie architektoniczna zabawa. Białystok Kraków 2011.
Rezultaty przekształceń w architekturze i urbanistyce są przedmiotem licznych opracowań naukowych. Ich
autorzy ilustrują założenia i efekty przeobrażeń stymulowanych zmieniającymi się uwarunkowaniami
geopolitycznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi, demograficznymi czy kulturowymi. Na tle publikacji
zagranicznych z tego zakresu jego istotnym rozwinięciem są prace krajowe. W warunkach Polski procesy
przekształceń zostały zintensyfikowane przez okoliczności, dokonującej się w ostatnich latach, transformacji
ustrojowej i gospodarczej.
Zob.: Latour S.: Rewaloryzacja miast na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 1982.
Paszkowski Z.: Transformacja przestrzeni śródmiejskich na przykładach wybranych miast
europejskich. Szczecin 2003.
Gasidło K.: Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu. Gliwice 2010.
Gasidło K., Kamiński Z., Bradecki T., Kafka K., Scenariusze użytkowania terenu województwa
śląskiego, [w:] Trząski L. (red.): Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie
województwa śląskiego - scenariusze 2050. Katowice 2012.
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Zakres przeobrażeń, dokonujących się w obszarze architektury, można zawężać
do poszczególnych jej warstw - odwołując się na przykład do witruwiańskiej triady:
firmitas, utilitas, venustas. Teoretycznie możemy zakładać przekształcenia budowli,
zmierzające do korekty ich struktury konstrukcyjnej (firmitas), programu użytkowego
(utilitas) czy wizerunku (venustas). W rzeczywistości jednak efekty tych działań
wywołują skutki, którym nie sposób wyznaczyć granice właściwe umownym
warstwom budowli. Sens architektury wynika z integralności: technicznych jakości
konstrukcji, racjonalnych przymiotów funkcji, oraz estetycznych walorów formy.
Zatem jakakolwiek modyfikacja w jednej z tych warstw implikuje pasma zmian
w pozostałych.

Stopień ścisłych

współzależności, zachodzących w efekcie

przeobrażania architektury, podkreślają modernistyczne jej interpretacje. W ich
świetle kategoria funkcjonalności obejmuje zarówno właściwości użytkowe,
konstrukcyjne, jak i estetyczne budowli. Postmodernistyczne koncepcje architektury
sprowadzają jej istotę do idei przestrzeni, w której staje się ona jednocześnie źródłem
i polem akcji. Takie ujęcie definicji architektury czyni ją środowiskiem dokonujących
się permanentnie metamorfoz. Ich percepcja podąża za sekwencjami zmieniających
się kształtów, wielkości przestrzennych, obrazów, barw, dźwięków, zapachów, emocji.
Schyłek architektury statycznej na rzecz architektury proaktywnej akcentują
najnowsze ujęcia teorii architektury. Wskazują one na zjawiska, które w architekturze
przybierają rangę zmian paradygmatycznych. 8
Próby wyrażenia celnym zwrotem istoty bogatej gamy przeobrażeń,
dokonujących się w architekturze, prowadzą do dwóch źródłowych pojęć: forma
i figura. Ich pokrewne, łacińskie rdzenie zawierają wiele analogicznych pasm
znaczeniowych, odpowiadających słowom: kształt, postać, rodzaj, wyobrażenie,

8

Zasadniczym źródłem przełomowych przeobrażeń dokonujących się w architekturze jest upowszechnienie
narzędzi cyfrowych. Wizje sygnalizowane przez teoretyków architektury od kilkudziesięcioleci,
w ostatnich latach stały się pragmatyczną rzeczywistością. Próbę szczegółowej jej charakterystyki podejmuje
między innymi Kas Oosterhuis formułując ideę architektury nie-standardowej. Podkreśla w niej dwie
kategorie zmian o wymiarze paradygmatycznym:
1) przejście od masowej produkcji do przemysłowej indywidualizacji
2) przejście od architektury statycznej do proaktywnej.
Zob.: Oosterhuis K.: Towards a New Kind of Building. Rotterdam, 2011, pp. 111-114.
11

układ, wzór, model, sposób. Pojęcia forma i figura nie są jednak synonimami.9 Istota
ich odrębności etymologicznej tkwi w pierwiastkach ideowych, narracyjnych,
metafizycznych przypisywanych figurom, w odróżnieniu od form, którym właściwe są
przede wszystkim wymierne cechy fizyczne.10
Architektura to nie jedynie fizycznie zdefiniowana forma przestrzenna. Dzieła
architektury są figurami. W ich materialnej, wielowymiarowej strukturze zakodowane
są

właściwości

użytkowe,

cechy

gwarantujące

ich

stabilność

i

trwałość,

a jednocześnie walory estetyczne, metaforyczne, znaczeniowe, symboliczne.
W konsekwencji wszelkie zmiany, jakim ulegają obiekty architektoniczne - zarówno te
o przyczynach niezależnych od intencji człowieka, jak i te inspirowane świadomą jego
działalnością - układają się w sekwencje figur. Architektura jest zatem sztuką
programowania zmian - transfiguracji. Dopóki toczy się ten proces, stymulowany
przez człowieka, architektura „żyje” - nawet, kiedy staje się zabytkiem, skansenem,
obiektem archeologicznym, ruiną czy gruzowiskiem.11

9

10

11

11

W Słowniku psychologii architektury Krzysztof Lenartowicz zamieszcza oddzielnie pojęcia forma i figura.
Figurą określa „to co wyodrębnia się od reszty w polu spostrzeżeniowym”. W definiowaniu pojęcia
forma
autor przytacza między innymi zwrot Bena Shahna: Forma to widzialny kształt treści. W odwołaniu do pracy
Juliusza Żurawskiego O budowie formy architektonicznej czytamy: treść i forma w architekturze nie mogą
istnieć oddzielnie.
Zob.: Lenartowicz J.K.: Słownik psychologii architektury. Kraków 2010, ss. 30-32.
Żurawski J.: O budowie formy architektonicznej. Warszawa 1962.
Arcta M.: Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1929, ss. 77, 82.
Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa 2000,
ss. 171, 178.
Trwanie i przemijanie architektury stało się przedmiotem dyskusji zainspirowanej przez moderatorów
cyklicznej konferencji Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej w 2011 roku. Autor włączył się w ten nurt
rozważań przedstawiając syntetyczną zapowiedź analiz rozwiniętych w niniejszej monografii. Nawiązują one
do licznych aspektów podjętych przez autorów w konferencyjnych artykułach.
Trwanie i przemijanie architektury stało się przedmiotem dyskusji zainspirowanej przez moderatorów
cyklicznej konferencji Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej w 2011 roku. Autor włączył się w ten nurt
rozważań przedstawiając syntetyczną zapowiedź analiz rozwiniętych w niniejszej monografii. Nawiązują one
do licznych aspektów podjętych przez autorów w konferencyjnych artykułach.
Zob.: Kozłowski D.: Misiągiewicz M. (red.): Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Trwanie
i przemijanie architektury. Czasopismo Techniczne, zeszyt 14/ rok 108, Kraków 2011.
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il.7. Elementy starożytnego forum w murach kościoła Św. Donata z IX w. w Zadarze
13

il.8.
il.9.
il.10.
il.11.

Carrara - kamieniołom
Zdzieszowice - kombinat koksowniczy
Rovinj - stare miast
Warszawa - Złote Tarasy
14

I. DETERMINANTY TRANSFIGURACJI W ARCHITEKTURZE
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il.12. Wojownicy - relief z Mezopotamii (VII w.p.n.e)

il.13. Niewolnik - rzeźba Michała Anioła (XVI w.)

il.14. Modulor - relief z fasady Jednostki Mieszkaniowej
Le Corbusiera w Berlinie (XX w .)
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„Architektura jest imitacją natury
w jej sposobie funkcjonowania”
(John Cage)

Architektura rozumiana jako autonomiczna dziedzina sztuki krystalizowała się
w kulturze Zachodu w czasach, które charakteryzował arystotelesowski nieruchomy
i niezmienny model świata. Jego podstawą było założenie, że naturalnym stanem
ciała fizycznego jest spoczynek, a ruch możliwy jest wyłącznie pod wpływem siły. Ten
stan świadomości uległ radykalnej korekcie dopiero pod wpływem heliocentrycznej
teorii Kopernika, w świetle odkryć Galileusza, Keplera i Newtona. Paradoksalnie,
błędne założenia teorii Arystotelesa nie uniemożliwiały myślicielom tamtej epoki
formułować poprawnych tez - również z naszego punktu widzenia. Przykładowo, sam
Arystoteles w dziele O niebie trafnie argumentował twierdzenie, że Ziemia nie jest
płaszczyzną, lecz kulą. Podobnie geocentryczny model kosmologiczny Ptolemeusza,
mimo swej niepoprawności, pozwalał na dokładne przewidywanie ruchu ciał
niebieskich. Spójny i stosunkowo prosty model Kopernika - sformułowany około
1514 roku - został otwarcie propagowany przez Galileusza dopiero w kolejnym
stuleciu. Wymagał on jednak doprecyzowania i istotnych korekt. Koncepcję
Kopernika - zakładającą kolisty kształt orbit w ruchu planet - poprawił Kepler,
dowodząc hipotezy o ich eliptycznym kształcie. Naukowe wyjaśnienie tej koncepcji
podjął Newton w opublikowanym w 1687 roku

dziele Philosophiae Naturalia

Principia Mathematica, które stało się kolejnym przełomem. Teoria ruchu ciał
w przestrzeni i czasie, wyposażona w aparat matematyczny do jej precyzyjnych analiz,
miała znamiona dzieła doskonałego.
Statyczny model nieskończonego wszechświata zachowywał do XX wieku rangę
obowiązującej wykładni praw, panujących we wszechświecie - mimo podejmowanych
wobec niego dyskusji w środowiskach naukowych. Przykładem polemicznego
stanowiska, odnoszącego się do teorii wszechświata Newtona była publikacja
niemieckiego filozofa Heinricha Olbersa z 1823 roku. Teoretyczne podstawy jego
poglądów nie miały jednak miarodajnych argumentacji. Co znamienne, Einstein
w sformułowanej w 1915 roku ogólnej teorii względności uznawał pryncypia teorii
17

Newtona. Dopiero w 1929 roku Edwin Hubble wykazał, że wszechświat nie jest
statyczny, lecz „rozszerza” się od momentu „wielkiego wybuchu”. Żyjemy w świecie,
którego uniwersalną naturą jest permanentny ruch. Model Newtona - statycznego
i nieskończonego wszechświata - został podważony. Mimo tego nadal respektujemy
prawa fizyki sformułowane przez Newtona, odnoszące się do warunków panujących
na Ziemi. Jednocześnie podejmowane są kolejne próby opisu otaczającego nas
wszechświata spójną teorią.
Naukowe dociekania służące zrozumieniu otaczającego nas wszechświata
znajdują obecnie swoje oparcie w dwóch teoriach cząstkowych: ogólnej teorii
względności i mechanice kwantowej. Interdyscyplinarne nurty badań zmierzają także
dzisiaj do sformułowania jednej pełnej, absolutnie prawdziwej teorii wszechświata.
Być może stanie się nią tzw. kwantowa teoria grawitacji - promowana między innymi
przez Stephena Hawkinga. 12
Wielkie teorie kosmologiczne, ogłaszane dotąd jako całościowe opisy świata
materii, okazywały się kolejno dziełami niekompletnymi - zawężonymi, cząstkowymi.
W konsekwencji wymagały uzupełnień, a niejednokrotnie istotnych korekt. Nasza
świadomość kosmologiczna wciąż zmaga się z tajemnicami. Wiemy coraz więcej,
uświadamiając sobie jednocześnie coraz obszerniejsze obszary niewiadomych.
Ostrożność w formułowaniu ostatecznych odpowiedzi nie wyklucza formułowania
wniosków,

wskazujących

na

prawidłowości,

zasady,

reguły

panujące

we

wszechświecie, a na ich podstawie także w charakterystycznych obszarach otaczającej
nas bezpośrednio rzeczywistości.
Historia teorii kosmologicznych jest zapisem ewolucji obejmującej ogół
przeobrażeń cywilizacyjnych. Sztuka zajmuje w tym procesie miejsce znamienne.
Z jednej strony czerpie z osiągnięć racjonalnego poznania, a z drugiej odzwierciedla
efekty intelektualnych kalkulacji czy subiektywnych intuicji. Sztuce skłonni jesteśmy
przyznać również walory profetyczne - zapowiadające tezy naukowych teorii
i rezultaty empirycznych doświadczeń. W rezultacie przejawy sztuki postrzegamy
12

Hawking S.: Ilustrowana krótka historia czasu. Poznań 1996.
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jako odzwierciedlenia stanu świadomości człowieka oraz jego dążeń ku sferom
nieznanym, abstrakcyjnym. Przypisywanie sztuce istotnej roli w kształtowaniu
i rozwoju ludzkiej świadomości potwierdza współczesna wiedza empiryczna,
czerpiąca z badań socjobiologii czy kognitywistyki. Pozwalają one na odtworzenie,
rekonstrukcję procesu ewolucji świadomych form aktywności człowieka.13
Ewolucyjnego charakteru dziejów sztuki dowodził w swojej filozofii Hegel.14 Na
podstawie teoretycznej rekonstrukcji ewolucji ideału sformułował trójstopniowy
model rozwoju sztuki:
1/ sztuka symboliczna - dzieła starożytnego Wschodu, w których nie osiągano
integralnych związków między wewnętrzną ideą a zewnętrzną formą,
2/ sztuka klasyczna - działa klasycznej sztuki greckiej (szczególnie rzeźbiarskie),
w których osiągano harmonijne zestrojenie idei z jej formą,
3/ sztuka romantyczna - dzieła od późnej starożytności i średniowiecza do
XIX wieku, w których nastąpiło uwolnienie od uwarunkowań świata materii, aby
bez ograniczeń wyrażać dramaturgię stanów uczuć, emocji, doznań.
W świetle tak nakreślonych horyzontów rozwoju sztuki, konsekwentną stała się
teza Hegla o jej zmierzchu. Tocząca się wciąż dyskusja wokół zasadności heglowskiej
tezy nie traci na aktualności. Niezależnie od rozbieżności między stanowiskami w tym
nurcie polemik, niepodważane pozostaje jedno z pryncypialnych założeń Hegla,
nakładające na sztukę warunek jej osadzenia w stanie danej epoki. Dzieła sztuki
pozostają „ucieleśnieniem” ideałów, konfliktów, sprzeczności realnego świata.
Na doświadczeniach i uwarunkowaniach połowy XX wieku opiera się
interpretacja fenomenu artystycznych dokonań ludzkości, sformułowana przez
Mieczysława Porębskiego. Jego koncepcja ewolucji sztuki w dziejach cywilizacji
zachodniej wciąż zachowuje walory przejrzyście uargumentowanej analizy. Szerzej
została ona zaprezentowana w pracy Sztuka a informacja

15

. Jej syntezę autor ujął

w trzech następujących po sobie etapach, które charakteryzują pojęcia:
13
14
15

Wilson E.O.: O naturze ludzkiej. Poznań 1998.
Hegel G.W.F.: Estetyka, t. 1. Kraków 1964.
Porębski M.: Sztuka a informacja. Wydawnictwo Literackie, Kraków, Wrocław 1986, ss. 36-71.
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1/ obrazowość izolowana - odnosząca się do działań artystycznych z okresu
od prehistorii do średniowiecza,
2/ obrazowość otwarta - odnosząca się do przemian kulturowych od okresu
oświecenia, otwierających szeroki dostęp do sztuki,
3/ obrazowość

zautonomizowana

-

odnosząca

się

do

przekształceń

cywilizacyjnych, które uczyniły sztukę dziedziną z pogranicza produkcji, przy
jednoczesnym zachowaniu jej pierwiastów zmitologizowania.
Sekwencje przekształceń w obszarze sztuki mają bezpośrednie odniesienia
w dziełach architektury. One również ewoluowały jako integralny element
kulturowych dokonań ludzkości. Zawsze motywami ich powstawania były ideały wartości, do których zmierzały społeczeństwa w kolejnych epokach, a w nich
zmieniające się potrzeby użykowe.16 W tych formach kreatywności człowieka kryły się
również efekty aspiracji twórczych - artystycznych. O istocie architektury stanowi
integralność pierwiastków rzemiosła i artyzmu. Technika i sztuka stały się domenami
architektury - uniwersalnymi determinantami dokonujących się w niej transfiguracji.17

16

17

Roman Ingarden w pracy pt.: Uwagi o względności wartości formułuje systematykę wartości na podstawie
studiów nad dziełami sztuki. W bezpośrednim nawiązaniu do tej pracy Andrzej Basista dokonuje
wieloaspektowych analiz historycznej i współczesnej architektury w książce pt.: Architektura i wartości.
Wartości techniczne autor sytuuje w grupie wartości użytecznościowych, zaś wartościom estetycznym
przypisuje odrębną ich grupę. Wspólnym mianem obu wartości jest ich zmienność. Aspekt zmienności
w architekturze Andrzej Basista rozwija w odniesieniu do zmian kryteriów wartości estetycznych i etycznych.
Zob.: Ingarden R.: Uwagi o względności wartości, [w:] Studia z estetyki, t. III, ss. 207-219.
Basista A.: Architektura i wartości. Architecture and Values. Kraków 2009.
Wieloaspektową interpretację i syntezę zjawisk oraz czynników stymulujących kształtowanie architektury na
przestrzeni dziejów prezentuje Wojciech Kosiński w artykule pt.: Trwanie i przemijanie architektury stymulacje twórczości. Autorskie ujęcia problematyki ilustruje diagramem, nawiązującym do sinusoidy
H. Wőlfflina, który charakteryzuje chronologiczne ujęcie przemian tendencji estetycznych, stylów i mód
artystycznych. Diagram przyjął formę „zygzaka”, ukazującego sekwencję 14 epok - od prehistorii do
współczesnego minimalizmu. Wskazuje on znamienne postępujące skracanie się czasookresów trwania
kolejnych stylów, będących kontrapunktem poprzednich i następnych. W tej konkluzji potwierdza się „portret”
społeczeństwa płynnej nowoczesności autorstwa Zygmunta Baumana. Streszcza go między innymi zasada:
liczy się prędkość, a nie trwanie.
Zob.: Kosiński W.: Trwanie i przemijanie architektury - stymulacje twórczości, [w:] Kozłowski D.,
Misiągiewicz M. (red.): Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Trwanie i przemijanie architektury.
Czasopismo Techniczne, zeszyt 14/ rok 108, Kraków 2011, ss. 196-201.
Wőlfflin H.: Renaissance und Barock. Benno Schwabe et C˚. Bâle, Szwajcaria 1961, pp. 60-68.
Bauman Z.: Płynne życie. Kraków 2007.
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Z perspektywy ćwierćwiecza mijającego od publikacji przytoczonej wyżej pracy
Mieczysława Porębskiego, trafna okazuje się również zawarta w niej charakterystyka
sztuki współczesnej. Obecne w niej znamiona obrazowości izolowanej, otwartej
i zautonomizowanej świadczą o panującym stanie metaobrazowości

18

. W obszarze

twórczości architektonicznej horyzonty metaobrazowości wyznaczają zarówno
alternatywne nurty ideowe, mnogie konwencje estetyczne, jak i odmienne stany środki, substancje, media, poprzez które architektura jest kreowana. Obecnie
mediami architektury nie są wyłącznie dzieła materialne - rzeczy zbudowane, ale
także różnorodne formy architektonicznych wizji czy utrwalane w świadomości
architektoniczne mity. Źródłem inspiracji w kreowaniu ich współczesnych koncepcji
stają się zależności między takimi dziedzinami, jak: psychologia, socjologia, ekonomia,
biologia, ekologia, matematyka, fizyka, geometria fraktalna czy teoria chaosu. 19

18
19

Porębski M.: Sztuka a informacja. Wydawnictwo Literackie, Kraków, Wrocław 1986, s. 77.
Burry J., Burry M.: The Mathematics of Architecture. London: Thames & Hudson 2010, p. 54.
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il.15.
il.16.

Akwedukt Pont-du-Gard w Nimes (I w.p.n.e.)
Arena w Nimes (I w.n.e.)
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I.1. DOMENY ARCHITEKTURY - TECHNIKA (TECHNE) I SZTUKA (ARS)
I.1.1. TECHNIKA I SZTUKA W KLASYCZNYCH DEFINICJACH ARCHITEKTURY
Zanim Witruwiusz sprecyzował klasyczną definicję architektury, istotę sztuki
w kulturze antycznej charakteryzowała współzależność pierwiastków racjonalnych,
a także intuicyjnych. Ideały sztuki precyzowane przez starożytnych filozofów opierały
się na estetycznych aksjomatach piękna. Były nimi harmonia, ład, symetria. Jeśli
odwoływano się do nich, to nie w pojęciach subiektywnych, podatnych na
relatywizację, lecz w sformułowaniach zobiektywizowanych, wyrażanych miarami,
proporcjami, liczbami. W tych kategoriach nie było miejsca na ujęcia intuicyjne,
którym dzisiaj w definiowaniu piękna przyznajemy nieograniczoną swobodę.20
Obszarem uniwersalnych odniesień w definiowaniu jakości estetycznych był dla
starożytnych świat natury - przyroda. Mimetyczne odwzorowania w dziełach sztuki
walorów przyrody nie miały cech naśladownictwa czy bezpośrednich powtórzeń. Ich
sednem były twórcze reinterpretacje poznanych wzorów, reguł, mechanizmów.21
W kosmosie postrzegano zakodowane absolutne ideały piękna. Zatem sensem sztuki
było

odcyfrowywaniem

kosmicznego

ładu.

Dla

pitagorejczyków

-

którym

zawdzięczamy podwaliny estetyki klasycznej - świat miał budowę matematyczną.

20

21

Współczene próby definiowania pojęcia piękna podejmowane są najczęściej w oderwaniu od kategorii
obiektywnych. Przywoływane w nich zależności odnoszą się do motywów subiektywnych, intuicyjnych.
Oto jeden z przykładów:
Piękno składa się z elementu wiecznego, niezmiennego, którego ilość jest nader trudna do określenia
i elementu zmiennego, zależnego od okoliczności, którym będzie moda, moralność, namiętność, wzięte
oddzielnie lub wszystkie razem. [...] Przyjmijmy, że element wiecznie istniejący jest duszą sztuki, zmienny
zaś jej ciałem.
Zob.: Baudelaire Ch.: O sztuce. Wydawnictwa PAN, Wrocław 1961, s. 194, 195.
Architektura jest jedną z dziedzin ludzkiej aktywności, dla których przyroda jest wciąż niewyczerpanym
źródłem inspiracji. Związki między rozwojem wiedzy z dziedziny biologii a historią techniki analizuje W.J.
Gordon w pracy pt.: Metaphorical Way z 1971 roku. B. Lawson w pracy pt.: How Designers Think. The
Design Process Demystified uszczegóławia analogie między systemami naturalnymi a rozwiązaniami
architektonicznymi, kształtowanymi na przestrzeni wieków. Potencjał inspiracji przyrodą w nowoczesnej
architekturze podkreśla W. Bonenberg.
Zob.: Gordon W.J.: Metaphorical Way. Harvard University Press, Cambridge, New York 1971, p. 78.
Lawson B., How Designers Think. The Design Process Demystified. Butterworth Architecture,
London 1990.
Bonenberg W., The Architecture of Terminals. The Integration of Art and Technology. Poznań 2007,
pp. 8-11.
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Prawidłowości charakteryzujące harmonię kosmosu tłumaczyli matematycznymi
stosunkami składników. Filolaos istotę harmonii wyrażał zjednoczeniem rzeczy
różnorodnych i zmiesznych, zestrojeniem różnie nastrojonych.22 Klasyczne dzieła sztuki
to efekty kreacji uwarunkowanych intuicją i poznaniem.
Rdzeń klasycznego pojmowania sztuki tłumaczyły łacińskie pojęcie ars i greckie
pojęcie techne. W integralności ars i techne starożytni akcentowali jakości
racjonalne - rzemieślnicze, a także treści ideowe - pasma narracji. Z tego nurtu
koncepcji filozoficzno-estetycznych wyłoniła się architektura, jako autonomiczna
dziedzina sztuki oraz odpowiadająca jej profesja architekta. Obejmowała ona
przejawy twórczej aktywności człowieka, w których Arystoteles wskazywał zespolenie
umiejętności, wiedzy i uzdolnień. Szeroki zakres wiedzy wymaganej od architekta
najkrócej streszczał podział na wiedzę praktyczną (fabrica) i wiedzę teoretyczną
(ratiocinatio). Witruwiusz ujął związki architektury ze sztuką w sekwencji czynników
tworzących kompozycje architektoniczne: ordinatio, dispositio, symmetria, eurytmia,
decor, distribucio. Na ich podstawie doprecyzował złożone wymagania, dotyczące
wykształcenia architekta w następującym porządku: ingenium - uzdolnienia,
disciplina - wyćwiczenie, opus - wiedza praktyczna, ratiocinatio - wiedza teoretyczna.
To one miały gwarantować dziełom architektów walory: trwałości (firmitas),
użyteczności (utylitas) i piękna (venustas).23
Komplementarność składowych Witruwiańskiej Triady wytyczała sens kolejnych
wersji definicji architektury, formułowanych w następnych stuleciach dziejów
cywilizacji zachodniej. Starożytne pryncypia obowiązujące w architekturze powtórzył
w XV wieku Leon Battista Alberti w traktacie De re aedificatoria libri decem.
Znajdujemy w nim poszerzoną wykładnię klasycznych zasad kompozycji. Wiele
z nich - tak, jak reguła złotego podziału czy kompletne wzorniki architektonicznych
założeń i budowlanych detali - zachowało uniwersalny charakter w kolejnych
epokach. W epokach stylistycznych, w których honorowano klasyczne kryteria
22
23

Tatarkiewicz W.: Historia estetyki, t. I. Warszawa 1985, ss. 88-89.
Por.: Delatte A.: Etudes sur la littérature pythagoricienne. 1915.
Tatarkiewicz W.: op.cit. ss. 252-260.
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kształtowania architektury, była ona jednocześnie środowiskiem integracji sztuk
pięknych. Rzeźba, malarstwo, mozaika, witraż - także muzyka - zachowywały
właściwości

autonomicznych

kreacji, jednak

wkomponowane

w przestrzeń

architektury tworzyły jej spójną całość - zarówno w warstwie formalnej, jak i ideowej.
Przejawy „wyemancypowywania” się z tej jedności stawały się oznakami artystycznej
niedoskonałości. Akty uwalniania się sztuk z rygorów integralności okazały się
zwiastunami „rozpadu” klasycznego ładu w sferze norm estetycznych. Jego skutki
doprowadziły do radykalnych przewartościowań - również w architekturze.
Gruntowną
ostatecznie

redefinicję

przełomowe

klasycznych

procesy

teorii

cywilizacyjne,

architektury

zdeterminowały

utożsamiane

z

rewolucją

przemysłową. Ich bezpośrednim efektem okazały się dysproporcje między czynnikami
technicznymi i estetycznymi w kształtowaniu architektury. Negatywny wpływ rozwoju
techniki na sztukę manifestował John Ruskin. W jego przekonaniu architektura
uzależniona
Jednocześnie

od

przemysłu

wskazywał

na

straciła

przymioty właściwe

niegodne

architektury

sztukom pięknym.

przerosty

elementów

dekoracyjnych kosztem jej racjonalnej użytkowości. Radykalizm tego poglądu okazał
się zwiastunem modernistycznego przełomu. Funkcjonalizm Ruskina zachowywał
dystans do „mitu maszyny”, a jakość architektury mierzył jej podporządkowaniem
naturze. Funkcjonalizm modernistów głosił prymat przemysłowej wydajności,
a przyrodę waloryzował jako kontekst dla budowli - funkcjonalnych maszyn. Efektem
upowszechnienia

modernistycznej

doktryny

okazała

się

radykalna

korekta

witruwiańskich kryteriów definiowania architektury. Jej konsekwencją okazała się
weryfikacja relacji zachodzących między klasycznymi domenami architektury techniką i sztuką. 24

24

Modernistyczny mit maszyny nie odzwierciedlił się w zdecydowanym prymacie architektury bezpośrednio
związanej z przemysłem. Dopiero w latach 80. XX wieku obiekty przemysłowe stały się polem twórczych
eksperymentów i awangardowych koncepcji. W architekturze przemysłowej XXI wieku ujawniają się
tendencje łączące zastosowanie najnowszych zdobyczy techniki w realizacji fantazyjnych kreacji
estetycznych.
Zob.: Juzwa N. (red.): Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu. Gliwice 2010, ss. 196-200.
Por.: Niezabitowska E.: Architektura i przemysł. Nowe spojrzenie. Śląsk 1997.
Szparkowski Z.: Architektura współczesnej fabryki. Warszawa 1999.
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il.17.
il.18.
il.19.

Jednostka mieszkaniowa w Berlinie - proj. Le Corbusier (1957 r.)
Siedziba Lloyda w Londynie - proj. Richard Rogers&Partners (1986 r.)
Stadion Alianz Arena w Monachium - proj. Herzog&de Meuron (2006 r.)
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I.1.2. TECHNIKA I SZTUKA W ARCHITEKTURZE NOWOCZESNEJ
Modernistyczna,

radykalna

negacja

klasycznych

definicji

architektury

doprowadziła do przewartościowania współzależności, jakie zachodzą między jej
wymiarami technicznym i estetycznym. Ahistoryczne definicje tego nurtu wykluczyły
estetyzację w oderwaniu od racjonalności. W modernizmie witruwiańską funkcję
zastępuje zunifikowana użyteczność. Obejmuje ona aspekty utylitarne, estetyczne,
psychologiczne, semantyczne czy kulturowe. Kwintesencję tego założenia wyrażało
stwierdzenie Louisa Sullivana: form follows function (forma podąża za funkcją).
Dopełnieniem modernistycznego paradygmatu stało się hasło Adolfa Loosa:
dekoracja jest zbrodnią. Tworzone w zgodzie z tymi postulatami funkcjonalne
budowle o zuniwersalizowanej estetyce miały być nowoczesnymi dziełami techniki
i dziełami sztuki - jednocześnie i wymiennie.
Postmodernistyczne definicje architektury - weryfikujące zarówno ujęcia
klasyczne, jak i jej wersje modernistyczne - w istocie proponują różnorodne stopnie
asymetrii między znamionami techniki i sztuki. W konsekwencji wyzwalają dowolne
warianty autonomii tworzących ją czynników: subiektywnych, intuicyjnych oraz
obiektywnych, normatywnych. Postmodernizm

uwolnił architekturę od

ścisłych

korelacji między jej formą a kodowanymi w niej pasmami narracji. Obecnie
waloryzujemy sens architektury poprzez swobodne akcentowanie jej przymiotów
technicznych bądź estetycznych.
Odkąd sztuka uwolniła się od warunku adekwatności idei i formy postępuje
również zrelatywizowanie w obszarze zobowiązań, jakie tradycyjnie nakładano na
dzieła architektury. Otwarte przyzwolenie na artystyczną ironię, groteskę, satyrę, aż
po sztukę szoku (abject art) nieuchronnie prowadzi do kreacji, w których architektura
może przewrotnie eksperymentować, prowokować czy szokować.25
Zmiany dokonujące się w definiowaniu architektury w ostatnim półwieczu
Charles Jencks scharakteryzował w pojęciach: multiple coding (wielokrotnie
25

Liessmann K.P.: Philosophie des verotenen Wissens. Wien 2000.
Por.: Clair J.: De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce. (tł.) Ochab M., Gdańsk 2007.
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kodowane), complexity (złożoność), heterogeneity (heterogeniczność), pluralism
(pluralizm)26. Rozwój narzędzi komputerowych i ich wpływ na współczesną
architekturę potwierdzają tezy wskazujące na krystalizowanie się w tej dziedzinie
nowego paradygmatu. Peter Eisenman pod koniec lat 90. XX wieku sugerował
dokonującą się zmianę paradygmatu z mechanicznego na elektroniczny (cyfrowy) 27.
Istotą architektury kształtowanej na podstawie paradygmatu cyfrowego jest
kreowanie warunków dla wydarzeń. W takim ujęciu architektura staje się medium,
symulacją, sekwencją obrazów - figur, których sens wykracza ponad ostatecznie
zdefiniowane, skończone kształty budowli. Awangardowe nurty kształtowania
architektury - identyfikowane z takimi twórcami, jak Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem
Koolhass, Norman Foster - podtrzymują modernistyczne odrzucenie klasycznej triady
formy, funkcji i konstrukcji na rzecz idei architektury, która jest środowiskiem, polem,
źródłem i inspiracją akcji.
Urzeczywistnianie

paradygmatu

cyfrowego

dokonuje

się

poprzez

upowszechnienie nowych strategii projektowania, kompleksowo wspomaganych
przez technologie komputerowe. Ich zasadniczym efektem stała się weryfikacja
zależności, jakie dotąd zachodziły między architekturą projektowaną a architekturą
budowaną. Włączenie narzędzi cyfrowych w kształtowanie architektury prowadzi do
pełnej integracji fazy projektowania z fazą realizacji. Zapis cyfrowy modelu
projektowanego jest tożsamy z zapisem cyfrowym wzoru fabrykowanego. Na tym
poziomie współzależności zminimalizowane są efekty interpretacji, które mogą
towarzyszyć kształtowaniu architektury, opierającemu się na projekcie zapisanym
w postaci dwuwymiarowych rysunków czy trójwymiarowych makiet. Tego typu
,,subiektywizacja” odczytu myśli architekta jest potencjalnym źródłem ,,rozbieżności”,
jakie zachodzą między projektem a budowlą, powstałą na jego podstawie. Projekt

26

27

Jencks Ch.: The New Paradigm in Architecture: The Language of Postmodernism. New Haven: Yale
University Press, London 2002.
Jencks Ch.: The New Paradigm in Architecture, [in:] Jodidio P. (ed.): Iran: Architecture for Changing
Societies. Torino: Umberto Allemandi & C. 2004, pp. 155-162.
Eisenman P.: Vision unfolding: Architecture In the age of electronic media, [in:] Digital Eisenman: an office of
the electronic era. Basel: Birkhäuser 1999, p. 84.
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cyfrowy ,,chroni” koncept architekta przed ,,deformacjami”, wynikającymi z jego
nadinterpretacji na placu budowy.
Rozpoznawalnym

efektem

paradygmatu

cyfrowego

jest

marginalizacja

właściwości budowli, które tradycyjnie odnoszą się do stylu. W tym nurcie
kształtowania

architektury

zanika

charakterystyczna

dla

postmodenizmu

scenograficzność. O wyglądzie budowli decyduje tzw. cyfrowa tektonika, która jest
bezpośrednim wynikiem wykorzystania niematerialnej domeny cyfrowej do
precyzyjnego eksplorowania fizycznych cech materiałów i komponentów struktury
obiektu.

28

Matematyczna ścisłość cyfrowego projektu nie pozbawia go znamion

architekonicznego dzieła sztuki. ,,Produkowanej” w ten sposób architektury nie
zubożają efekty charakterystyczne dla wcześniejszych koncepcji uprzemysłowienia
w tej dziedzinie. W dziełach tych jest miejsce na pierwiastki ideowe, pasma
semantyczne, zakodowane treści symboliczne. Przedmiotami estetycznych doznań
stają sie komputerowe wydruki czy wizualizacje. Są one nośnikami narracji,
właściwych dziełom sztuk wizualnych. Jednak istotą sztuki tworzenia architektury za
pomocą komputera są pasma narracji, generowane na styku faz: projektowania,
fabrykacji i eksploatacji budowli. Proces budowy, polegający na ścisłej korelacji
cyfrowego projektu z cyfrową fabrykacją jest swoistym ,,spektaklem”, realizowanym
na podstawie ,,cyfrowej partytury”. Twórcy tych dzieł zakładają zmienność ich
właściwości nie tylko w fazie projektowania, ale również po realizacji - w trakcie ich
funkcjonowania. W tym nurcie twórczości architektonicznych realizowane są
koncepcje wcześniej pozostające w sferze fantastycznych wizji. Proces budowy
obiektu architektonicznego stymulowany paradygmatem cyfrowym weryfikuje
domenę architekta - technika i artysty. Pozycja architekta - kreatora - lidera pracowni
ustępuje pozycji architekta - partnera w interdyscyplinarnym zespole ekspertów.
Wyłania się wątpliwość co do roli takiego architekta - suwerenny twórca czy ogniwo
,,technostruktury”?

28

Leach N.: Digital Morphogenesis, [w:] AD Theoretical Meltdown. 79(6), 2009.
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il.20. Opactwo benedyktyńskie S’Denis w Paryżu - plan
il.21. Opactwo benedyktyńskie S’Denis w Paryżu - stan aktualny (2010 r.)
il.22. Opactwo benedyktyńskie S’Denis w Paryżu - model rekonstrukcji założenia
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I.2. MEDIA ARCHITEKTURY - WIZJE, DZIEŁA, MITY
Architektura zależy od swego medium podobnie
jak ekonomia zależy od pieniądza, a polityka zależy
od władzy
(Patrik Schumacher)29
Medium to więcej niż narzędzie czy metoda
(Gerard Schmitt)30

I.2.1. WIZJE ARCHITEKTURY - PREFIGURACJE W WYOBRAŹNI
Czy wyobrażenie budowli w postaci naszkicowanej idei, rysunku, makiety bądź
wirtualnego modelu jest architekturą? Czym są zaprojektowane budowle, których nie
zrealizowano i pozostały nieurzeczywistnioną wizją? Peter Zumthor w książce z roku
2010, której nadał sugestywny tytuł: Myślenie architekturą, formułuje jednoznaczną
odpowiedź: Projekt czy zamysł przelany na papier to nie jest architektura, lecz mniej
lub bardziej wybrakowana reprezentacja architektury, porównywalna do nut
w muzyce. Muzyka potrzebuje wykonania. Architektura potrzebuje realizacji. Wtedy
powstaje jej ciało. A ono jest zawsze zmysłowe. 31
Rozwinięcie definicji architektury obrazowane muzycznymi metaforami
znajdujemy w wypowiedziach Petera Zumthora, publikowanych przed kilku laty:
Szukam architektury.[..] Rysunek jest dla mnie partyturą przestrzeni. Każda linia jest
jak nuta partytury. Dźwięczy przestrzenią. Pytam: słyszysz muzykę? 32
Definicje zawężające rolę architektury do zapisu estetycznych impulsów i źródła
zmysłowych doznań nie wyczerpują jej istoty. Na tym poziomie kryteriów nie
znajdujemy argumentów rozstrzygających o zasadniczych brakach architektury
rysowanej w stosunku do architektury zbudowanej.
29
30
31

32

Schumacher P.: The Autopoiesis of Architecture Vol.I: A New Framework for Architecture. Chichester, 2011,
p. 436.
Schmitt G.: Information Architecture: Basis and Future of CAAD. Basel: Birkhäuser 1999, p. 40.
Zumthor P.: Myślenie architekturą. Kraków 2010, s. 66.
Idąc śladem muzycznej metaforyki nasuwają się wątpliwości odnośnie przytoczonego poglądu. Dla ludzi
czytających nuty to one stają się muzyką. Ludwig van Beethoven - tracący słuch od 25 roku życia - nie
zaprzestał komponować. Pozbawiony zmysłu słuchu tworzył muzykę - dyrygował orkiestrami
wykonującymi jego utwory.
Stec B.: Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem, cytat z wywiadu z Peterem Zumthorem, Architektura &
Biznes, 2/2003, s. 24.
31

il.23. Projekty studentów architektury
32

Jeśli architektoniczne wizje nie osiągają materialnego stanu budowli osadzonej
w realnym miejscu i czasie, nie dochodzi do uruchomienia w pełni pasm interakcji,
które streszcza schemat architekt - dzieło w kontekście - użytkownik. Wizje, którym
architekt przypisuje szczegółowość projektu realizacyjnego nakładają na niego
zakresy odpowiedzialności, które obejmują - poza sferami związanymi z rzemiosłem
i sztuką - również sfery: prawa, ekonomii, etyki. W tych też zakresach architektura
staje się potencjalną wartością lub jej zaprzeczeniem-antywartością.33 Dalekosiężnym
skutkiem oddziaływania architektury jest wychowanie - w tych wymiarach, jakie
obejmują starożytne synonimy współczesnego pojęcia kultura: pedagogia (gr.)
i cultura (łac.).
Peter Cook - jeden z twórców Archigramu - niemal pół wieku zmagał się
z „usuwaniem barier” uniemożliwiających realizacje swoich wizjonerskich projektówpartytur. W tym czasie nie przestawał być architektem, a jego wizje-utwory osiągały
sławę porównywalną z wybitnymi, realizowanymi wówczas, budowlami. W końcu i te
rysowane budowle doczekały się materializacji. Architektura wizualizowanych idei
stała się architekturą zbudowanych dzieł. Jednym z tych spektakularnych aktów
„narodzin” jest Kunsthaus w Grazu (2003), zaprojektowany z Colinem Fournierem.34
Daniel Libeskind to ,,gwiazdor” współczesnej architektury również wyczekujący
przez wiele lat na realizacje swoich projektów. Jego rysunki architektonicznych wizji
osiągnęły sławę jeszcze w latach 80. XX wieku. Jak sam scharakteryzował jeden
33

34

Etyczno-moralne aspekty twórczości architektonicznej podkreśla Konrad Kucza-Kuczyński - architekt
i profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W książce pt.: Zawód - architekt o etyce
zawodowej i moralności architektury szczegółowo charakteryzuje stymulującą rolę świadomości etycznej
przy tworzeniu architektury - w każdej jej skali, niezależnie od prestiżu inwestora i rangi uwarunkowań
miejsca i czasu. W swojej argumentacji autor odwołuje się do szerokiego grona autorytetów z różnych
dziedzin i kręgów kulturowych.
Zob.: Kucza-Kuczyński K.: Zawód - architekt o etyce zawodowej i moralności architektury. Warszawa 2004.
Gadamer H.-G.: Aktualność piękna. Warszawa 1993.
Gurawski J.: Ja tylko tworzę przestrzeń, której używają ludzie. Poznań 2001.
Nęcka E.: Psychologia twórczości. Gdańsk 2002.
Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1975.
Trzeciak P.: Historia psychika architektura. Warszawa 1988.
Tuan Y.F.: Miejsce i przestrzeń. Warszawa 1987.
Przed głównym wejściem do galerii Kunsthaus w Grazu usytuowano jej trójwymiarową makietę, dedykowaną
osobom niewidomym - jeden z przejawów tworzenia architektury bez barier. Percepcja architektury dokonuje
się dzięki wrażliwym zmysłom - nie tylko wzroku czy dotyku. Jej odbiór współkształtują impulsy akustyczne,
właściwości temperaturowe, wilgotnościowe czy wrażenia zapachowe.
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z cykli swoich rysunków były to prace kameralne, medytacje architektoniczne na
motywach Heraklita.35 Okazały się one zwiastunami ikonicznych budowli,
charakteryzujących

architekturę

początku

XXI

wieku.

Dzięki

tym

formom

architektonicznej ekspresji zainteresowanie nią wykracza obecnie poza grono
profesjonalistów. Architektura jest warstwą środowiska zurbanizowanego, jest
dziedziną sztuki, a także medialną gałęzią mody.
Casus architektów wizjonerów - Petera Cooka czy Daniela Libeskinda odzwierciedla charakterystyczne analogie do twórczości takich mistrzów architektury
rysowanej, jak Giovanni Battista Piranesi czy Saint’Elia. O ile koncepcje Archigramu
doczekały się realizacji, to projekty Piranesiego pozostają wciąż w postaci
zjawiskowych wizualizacji. Co znamienne, niemożność urzeczywistnienia projektów
nie prowadziła geniusza z Wenecji do tworzenia wersji kompromisowych, bliższych
realizacji. Obiektywne, techniczne ograniczenia tamtej epoki pobudzały Piranesiego
do wznoszenia się na kolejne poziomy fantazji, irracjonalności czy wręcz utopii.
Apogeum odrealnienia architektury osiągnął w Więzieniach Inwencji (Carceri
d’Invezione). Paradoksalnie, absolutnej fantastyki tych kreacji nie wyraża mglista
ogólnikowość iluzji, lecz niezwykła precyzja trójwymiarowych ujęć i materialna
sugestywność najdrobniejszych detali. Dorobek twórczy Piranesiego to ponad
siedemset rysunków i ponad tysiąc grafik - czy to tylko architektoniczne partytury?
Niewątpliwie bez tych dzieł uboższa byłaby nasza wiedza o architekturze klasycznej.
Wciąż w tych rysunkach znajdują inspiracje architekci, scenografowie, twórcy
komiksów, filmów czy gier komputerowych.
Zasoby archiwów wypełnianych architektonicznymi projektami, które nie
doczekały realizacji wzbogacili rówieśnicy Piranesiego, tworzący w oświeceniowej
aurze XVIII-wiecznej Francji. Dzieła Étienne-Louis Boullée (1728-1799) i ClaudeNicolas Ledoux (1735-1806) powstawały z założeniem ich ponadczasowości i rzeczywiście takimi się stały, mimo że jedyną formą ich istnienia są reprodukcje
rysunków projektowych. Cenotaf dla Sir Izaaka Newtona oraz cmentarz dla miasta
35

Ligas S., Szwancyber A.: Wirtuoz wspomnień. Architektura&Biznes, 9/2004, s. 18.
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idealnego Chaux zachowują wciąż siłę oddziaływania właściwą ikonom architektury,
wypełniającym akademickie podręczniki architektury. Niemal wszystkie ich rozdziały
zawierają przykłady „architektury niezbudowanej”36. Rysowana architektura Saint‘Elii
czy Ericha Mendelsohna fascynuje nie mniej niż współczesne, komputerowe
wizualizacje Doug Chianga, Giacomo Costa czy Krzysztofa Kiwerskiego.
Oddziaływanie architektury - zarówno tej w formach wyreżyserowanych do
ostatniego detalu realizacji, jak i w postaciach rysunkowych scenariuszy - zachowuje
siłę fenomenu o transkulturowym zasięgu. Celnie tłumaczą go komentarze Stanisława
Tabisza, odnoszące się do twórczości Krzysztofa Kiwerskiego:
Materia, jako atrybut bytu, istnieje i ewoluuje w różnym stanie skupienia,
a ludzie nadal, z palącą ciekawością i tęsknotą, patrzą w przestrzeń i… gdyby nie te
gigantyczne świątynie, konstrukcje i głazy wodne, łatwiej byłoby rozproszyć się
w realnym bezkresie albo w magnetycznej potrzebie wirtualnej iluzji. 37

36
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Harbison R.: Zbudowane, niezabudowane i nie do zbudowania. Warszawa 2001.
Tabisz S.: Wirtualne katedry. Architektura&Biznes, 7,8/2000, s. 59.
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iI.24. Wyspa na Adriatyku w pobliżu miejscowości Novi Vinodolski
il.25. Manarola - miasto nad brzegiem Morza Liguryjskiego
il.26. Paryż - dzielnica La Défense
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I.2.2. DZIEŁA ARCHITEKTURY - FIGURY ZBUDOWANE
Budowanie jest materializowaniem idei architektonicznych. Głównym celem
tego przejawu ludzkiej kreatywności nie jest stymulowanie wizji bądź pozorowanie
realnych wydarzeń, lecz formowanie trójwymiarowej rzeczywistości w czasoprzestrzeni. Kształtowanie architektury jest metaforą dzieła stwarzania. Budowle
wznoszone przez człowieka są aktami ingerencji w świat przyrody, odciskającymi
w nim trudne do zatarcia piętno. Skutkami tych działań są trwałe „deformacje”
Ziemi - często nieodwracalne. W tym sensie architektura osiąga wymiar kosmiczny.
Nawet jeśli nie ulegamy takiemu poziomowi apoteozy architektury, uznajemy jej rolę
w modelowaniu otaczającego nas środowiska. Nieuchronnym skutkiem kształtowania
architektury jest przeobrażanie krajobrazu naturalnego w krajobraz kulturowy.
Pierwotnym impulsem tych przekształceń jest instynktowna potrzeba utrwalania
przez człowieka swego siedliska w mozolnie ujarzmianym środowisku. W formach
ziemianek, skalnych jaskiń, kurhanów, szałasów czy namiotów, w końcu w trwałych
budowlach domostw kryją się ogniwa w łańcuchu osiągnięć człowieka. Archetyp
domu konstruowany z naturalnych budulców: gliny, drewna, kamienia jest
uniwersalnym wyrazem ludzkich zmagań, układających się w sekwencję świadomych
przekształceń. Sednem tych przekształceń był i jest wysiłek integracji ludzkiego
siedliska w naturalnym środowisku. Niezależnie od charakterystycznych znamion tych
przeobrażeń

-

toczących

się

na

przestrzeni

dziejów

w

różnorodnych

uwarunkowaniach - tworzą one ciąg współzależnych etapów cywilizacyjnego postępu.
Mieszczą się w nich również wpływy dramatycznych przełomów czy okresowych
zapaści.
Źródła

wiedzy

o

odległych

dziejach

naszej

cywilizacji

w pozostałościach po nich w formach rzeczy zbudowanych. Są one

znajdujemy
unikalnymi

świadkami przeszłości, dzięki którym zachowujemy świadomość własnej tożsamości.
Jakie treści wypełniałyby naszą wiedzę o społecznościach żyjących przed tysiącem lat,
gdyby nie wzniosły one kamiennych monumentów, które dotrwały do naszych
czasów? Z zachowanych pozostałości architektury sprzed czterech tysięcy lat 37

piramid w Egipcie, kamiennych świątyń w Hiszpanii czy na Malcie - pozyskujemy
informacje o prehistorycznych społecznościach, ich zdolnościach organizacyjnych,
umiejętnościach budowlanych, wiedzy czy wierzeniach. Wciąż nie znamy pełnej
genezy tych budowli. Odcyfrowywanie treści zakodowanych w ich przestrzennych
kompozycjach nadal pasjonuje - nie tylko archeologów. Dotąd snujemy hipotezy, co
do istoty kamiennego kręgu w Stonehenge w południowej Anglii, nazywanego
świątynią słońca. Wiemy, że dzieło to powstawało etapami. Najstarsze jego
elementy - nazwane przez archeologów Stonehenge 1 - datuje się na ok. 2950 r.p.n.e.
Wtedy prawdopodobnie usypano podwójny ziemny wał na planie koła o średnicy
ok. 110 m. W jego wnętrzu uformowano krąg wgłębień nazwanych otworami
Aubrey’a. Kolejną fazę transfiguracji tej budowli - Stonehenge 2 - stanowiła
drewniana struktura, po której pozostały ślady w postaci wgłębień w kredzie.
Wznoszenie kamiennej struktury - Stonehenge 3 - rozpoczęto ok. 2550 r.p.n.e.38 Na
początku epoki brązu powstał krąg kolumn o wysokości 4,5 m, połączonych
kamiennymi belkami. Pełny kształt budowla osiągnęła prawdopodobnie ponad 1500
lat p.n.e. Założenie to tworzyły dwa kręgi. W ich wnętrzu znajdowało się pięć bram,
ustawionych w kształcie podkowy. Środek kompozycji wyznaczał pojedynczy głaz „kamień ołtarzowy” - otoczony półkolem mniejszych kamieni.39
Wciąż odtwarzane dzieje Stonehenge pozwalają nam widzieć w tych
nieruchomych kształtach zapis transfiguracji, które dokonywały się zarówno
w wymiarze czasowym - obejmującym tysiące lat, jak i w wymiarze przestrzennym kamienne bloki pochodzą z odległości dochodzących do 240 km, a ponadto
w wymiarze symbolicznym - o nim wiemy najmniej. Czy budowla, charakteryzująca
dzisiaj krajobraz wrzosowiska położonego w odległości 12 km na północ od miasta
Salisbury, była miejscem kultu słońca czy kultu innych zapomnianych bogów?
A może Stonehenge to po prostu neolityczny zegar…? 40

38
39
40

Scarre Ch.: The Seventy Wonders of the Ancient Word. London 1999, pp. 92-96.
Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. Warszawa 1979 Kraków, ss. 52 -56
Bójko M.: Nauka z zegarkiem w ręku. Tygodnik Powszechny nr 1(3260), s. 38.
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Nie wykluczone, że sens tej tajemniczej budowli tłumaczą groby odkryte w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.41 Hipotezę wskazującą, że kamienny krąg Stonehenge to
miejsce ofiar i masowe cmentarzysko potwierdzają wyniki badań archeologicznych,
opublikowane w serwisie The Guardian. Profesor Mike Parker Pearson przytacza
w nich dowody, świadczące o historii tej budowli sięgającej, nie tak jak dotąd sądzono
2,5 tys. lat p.n.e., ale okresu 3 tys. lat p.n.e. 42
Niezależnie od walorów technicznych czy artystycznych jakie poruszają nas
w

architekturze

jest

ona

zobiektywizowanym

zapisem

dziejów.

Możemy

odcyfrowywać je za pomocą miarodajnych narzędzi. Opierając się na rzeczach
zbudowanych naukowe sposoby datowania pozwalają nam na przejście z poziomu
hipotez do faktografii. Dzięki nim wgląd w nieznane głębie przeszłości trafia na
obszary jaśniej oświetlone, w których cienie naszych przodków wyłaniają się na tle
kamiennych artefaktów. Zapisane w budowlach streszczenia historycznych wydarzeń
kształtują nie tylko poziom erudycji kolejnych pokoleń, ale wypełniają treścią również
ich świadomość - pamięć. W zespoleniu wiedzy historycznej i wrażliwej pamięci
możliwa jest pełnowymiarowa percepcja środowiska kształtowanego przez
człowieka.43

41
42
43

Leier M.: 100 cudów świata. Największe skarby natury i cywilizacji. Warszawa 2001, ss. 56-57.
http://turystyka.wp.pl/kat,1,title,czym-tak-naprawde-sa-kregi-stonehenge,wid,11252552,artykul.html
Na odrębność, a jednocześnie komplementarność pojęć historia i pamięć w percepcji przestrzeni miasta
zwraca uwagę Ewa Kuryłowicz. Upamiętnianie w przestrzeni ma swój odróżnialny w różnych epokach
historyczny wyraz i obserwowalną historyczną zmienność, tak jak historia, rozumiana jako udokumentowany
przebieg wydarzeń, potrafi być różnie przez ludzi zapamiętywana i zapisywana. W ujęciu tym autorka
nawiązuje do koncepcji Aldo Rossiego, który w kategorii dusza miasta scala jego warstwy ideową
i formalną.
Zob.: Kuryłowicz E.: Miejsca komemoratywne w miastach i ich rola dla integracji mieszkańców,
[w:] Kuryłowicz E. (red.): III Międzynarodowa Konferencja PR UIA „Miejsca Duchowe”, Architektura.
Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych dla mieszkańców miast XXI
wieku, Warszawa 2007, ss. 196-197.
Rossi A.: The Architecture of the City. Opposition Books, the MIT Press, 1999.
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il.27.
il.28.
il.29.

Dworzec kolejowy w Katowicach - oddany do użytku w 1972 roku,
proj. W. Kłyszewski, J. Mokrzycki, E. Wierzbicki
Rozbiórka hali dworca kolejowego w Katowicach - 2010 r.
Nowa hala dworca kolejowego w Katowicach - 2012 r., element kompleksu
handlowo-rozrywkowego Galerii Katowickiej
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I.2.3. MITY ARCHITEKTURY - POSTFIGURACJE Z PAMIĘCI
Architektura ulega wpływowi czasu - rodzi się, dojrzewa, starzeje, następuje jej
zużycie, w końcu ginie. Istota architektury aspiruje do absolutnych walorów:
niezmienności,

ponadczasowości,

wieczności.

Jednak

obiektywnymi

jej

właściwościami są: zmienność, tymczasowość, skończoność, wynikające z podatności
na oddziaływanie różnorodnych czynników czy uwarunkowań. Nieuchronnym losem
dzieł architektury jest osiąganie „stanu spełnienia”. Nawet te wyjątkowo trwałe,
otaczane troską konserwatorską ulegają erozji. Wiele z nich - również wybitnych,
uznawanych za nadzwyczajne czy święte - dotyka tragiczny los, dosadnie wyrażony
biblijnym proroctwem: […] Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.44 Materialny kres dzieł architektury nie
zamyka perspektyw ich oddziaływania jako kulturowego fenomenu.45 Są budowle,
które przyjmują postać legend, mitów, archetypów, symboli - mimo że już nie istnieją,
a być może nigdy realnie nie istniały. Przywołujemy ich kształty z pamięci. Nadajemy
tym postfiguracjom wyrazistość uniwersalnych idei. Katalog mitycznych budowli
wypełniają również niezapomniane cuda architektury - Wieża Babel, Wiszące Ogrody
Semiramidy, Świątynia Salomona, Kryształowy Pałac czy

Wieżowce WTC

w Nowym Jorku. W nich znajdujemy wytłumaczenie dramaturgii dziejów,
a jednocześnie wyznaczają one sens tworzonych obecnie kształtów przyszłości.
Jest architektura, która uległa ruinie, ale na podstawie jej śladów w postaci
rysunków projektowych czy archiwalnych „wspomnień” zostaje „wskrzeszona”,

44

45

Symboliczne proroctwo wypowiedziane przez Jezusa z Nazaretu odnosiło się do Świątyni Jerozolimskiej.
Jego historyczne spełnienie nastąpiło w 70 r. n.e., kiedy to Legiony Rzymskie tłumiące Powstanie Żydów
zrujnowały wzgórze świątynne.
Zob.: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1971,
Łk. 21, 6.
Z troski o zachowanie dla przyszłości ginących walorów przekształcanego krajobrazu podejmowane są
liczne wysiłki, które zmierzają do ich inwentaryzacji i archiwizacji. Architekt Jacek Radziewicz-Winnicki,
Profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wybitny autorytet naukowy z zakresu
historii architektury polskiej jest między innymi autorem monografii, poświęconej architekturze kolei
żelaznych. Autorskie fotografie, wykonywane przez dziesięciolecia, inspirowane fascynacją tego typu
osiągnięciami techniki okazują się obecnie unikalnymi „potretami” dzieł, które już ,,zaginęły” lub wkrótce
zostaną ,,unicestwione”.
Zob.: Radziewicz-Winnicki J.: Kolejowe rarytasy w fotografii Jacka Radziewicz-Winnickiego. Rybnik 2011.
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odbudowana. Jest też architektura, której zapis w formie projektu nie został
zmaterializowany, ale następuje jej wirtualne urzeczywistnienie w postaci filmu rozbudowanej wizualizacji z realistycznym odzwierciedleniem istniejącego kontekstu.
Ten

sposób

powrotu

po

latach

do

realizacji

zaniechanych

projektów

architektonicznych dokonał między innymi Takeiko Nagakura. W przedsięwzięciu
zatytułowanym

Unbilt Monuments

podjął dzieło „budowy” na podstawie

oryginalnych dokumentacji kilku legendarnych obiektów, zaprojektowanych przez
mistrzów modernizmu: Pomnika Trzeciej Międzynarodówki Tatlina, Pałacu Sowietów
Le Corbusiera, Danteum Giuseppe Terragniniego i Pietro Lingeriego oraz Kościoła
Altstetten Alvara Aalto.
Wieża Tatlina - Pomnik Trzeciej Międzynarodówki - budowla obecna w kanonie
awangardowych dzieł modernizmu w rzeczywistości nie powstała. Nagakura
„zbudował ją” w Petersburgu na podstawie szkiców i niezachowanego modelu zgodnie z założeniami Tatlina. Podobna historia wiąże się z kolejnym obiektem
architektonicznym „sfilmowanym” przez Nagakurę - tym razem autorstwa Le
Corbusiera. Realizacja konkursowego projektu Pałacu Sowietów z 1931 roku została
przekreślona upolitycznioną decyzją komisji powołanej przez Stalina. Danteum
zaprojektowali w 1938 roku pod protektoratem Mussoliniego dwaj włoscy architekci:
Giuseppe Terragni i Pietro Lingeri. Wojna zaprzepaściła plany realizacji tego
monumentu w pobliżu rzymskiego Koloseum. Kościół Altstetten - konkursowy projekt
Alvaro Aalto z 1967 roku - mimo uzyskania pierwszej nagrody został odrzucony przez
lokalną wspólnotę wiernych jako zbyt nowoczesny. Wszystkie te dzieła architektury
„zrealizowane” przez Takeiko Nagakurę odzwierciedlają istotę idei zapisanych
w projektach, ale tak jak to często bywa w trakcie budowy wymagały one wielu
doprecyzowań. Film Unbilt Monumments zawiera sekwencje ujęć, które w swojej
zasadniczej

treści

są

komputerowymi

wizualizacjami

projektów

twórczo

zreinterpretowanych przez reżysera. Zgodność tak „realizowanych” budowli
z intencjami ich projektantów odpowiada zależnościom, jakie występują w muzyce
między zapisem kompozycji utworu w postaci partytury a jej interpretacją w formie
42

wykonanej przez innego artystę - wirtuoza. Również te przejawy architektury jawią
się jako dzieła sztuki, inspirujące otwarte pasma transfiguracji.
Techniki komputerowe stosowane w generowaniu rzeczywistości wirtualnej
inspirują koncepcje polegające na zespoleniu architektury w postaci dzieła
zbudowanego z architekturą w postaci trójwymiarowego, cyfrowego obrazu.
W dowolny kontekst urbanistyczny bądź architektoniczny możemy wprowadzać
ekrany, które stają się monitorami emitującymi sekwencje zaprogramowanych ujęć.
Upowszechniana obecnie technologia OLED znajduje już różnorodne zastosowanie
w tworzeniu wielkoformatowych projekcji. W rozwiązaniach tych warstwa
ilustracyjna może być płynnie zespalana z warstwą dźwiękową czy efektami
stymulującymi wielozmysłowe reakcje odbiorców. Tego typu kompozycje integrujące
rzeczywistość realną z wirtualną nie są futurystyczną innowacją. Oswajamy się
z kinem coraz szerzej operującym iluzjami w formacie 3D. Opierając się na
technologiach cyfrowo generowanych trójwymiarowych obrazów aranżowane są
przestrzenie współczesnych muzeów, galerii, sal koncertowych czy miejskich placów.
Już posługujemy się narzędziami, pozwalającymi na tworzenie architektury, w której
zanika granica między budulcem materialnym i elektronicznym. Media stosowane
dotychczas do kształtowania architektury, wizualizacje idei projektu, fizyczne formy
budowli oraz wirtualne odwołania do architektonicznych „mitów” mogą stanowić
spójną rzeczywistość. Jest to rzeczywistość permanentnego ruchu, przeobrażeń,
transfiguracji.46

46

Interesującą koncepcję integracji narzędzi cyfrowych w przekształcaniu architektury prezentuje Daria
Rzepiela w projekcie wi-rewitalizacji ruin pałacu w Dobrej. Na podstawie precyzyjnej dokumentacji
retrospektywnej i porównawczej autorka opracowała dokumentację, pozwalającą na odbudowę pałacu.
Stała się ona bazą danych do wirtualnej rewitalizacji.
Zob.: Rzepiela D.: Ruiny pałacu Dobra. Monografia: Spotkanie z zabytkiem nr 2(V)2011, Gliwice 2011.
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il.30. Fasada Narodowej Opery w Paryżu
il.31. Fasada banku DZ Bank w Berlinie
il.32. Fasada kościoła Naszej Pani od Arki Przymierza w Paryżu
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I.3. IDEAŁY ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ - MODELING, TRANSFORMING,
REUSING.
Architektura jest sceną, na której
rozgrywa się ludzkie życie 47
(Aldo Rossi)

I.3.1. EFEKTOWNY WIZERUNEK - MODELING
Współczesna cywilizacja traci zainteresowanie ponadczasowymi kanonami,
uniwersalnymi wzorcami czy absolutnymi wartościami. Postmodernistyczna podaż
idei sprzyja relatywizowaniu ich jakości, co w rezultacie wywołuje żywiołowe
przewartościowania. Ich zasięg i tempo najkrócej streszcza metafora globalnego
bazaru. W jego przestrzeń - wypełnianą sekwencjami oryginalnych kolekcji,
sezonowymi ekspozycjami, akcjami promocji i wysprzedaży - wchłaniane zostają
również te dziedziny, które próbujemy określać jeszcze mianem kultury.
Charakterystykę mechanizmów stymulujących procesy zachodzące we współczesnej
kulturze formułuje Zygmunt Bauman w książce pt.: Kultura w płynnej nowoczesności,
wydanej w 2011 roku. Autor potwierdza schyłek suwerennej, bezinteresownej
kultury. Niszowymi stają się próby kreacji, które nie ulegają koniunkturalnym regułom
rynku czy naciskom żywiołowo zmieniających się mód. Kultura przeobraża się dzisiaj
w jeden z departamentów gigantycznego domu towarowego, jakim stał się świat
przeżywany przez ludzi przeobrażonych, po pierwsze i po ostatnie, w konsumentów. 48
Prymat ekonomiczno-medialnego sukcesu lansowanego we współczesnej
kulturze, ilustrowany przez socjologów metaforą domu towarowego, znajduje dzisiaj
dosłowne

odzwierciedlenie

w

wielu

spektakularnych

realizacjach

założeń

urbanistyczno-architektonicznych. Wśród nich symboliczny wydźwięk przyjęła
przebudowa berlińskiego Potsdamer Platz, realizowana po zjednoczeniu Niemiec
w 1989 roku. W nowym kształcie sens tej śródmiejskiej przestrzeni sprowadza się
właściwie do gigantycznego ekskluzywnego bazaru.
47
48

Rossi A.: L’architettura della città (1966). Clup, Milano 1978, p. 12.
Bauman Z.: Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa 2011, ss. 27,30.
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il.33, il.34, il.35, il.36. Berlin - kompleks komercyjno-handlowy Sony Center
46

Przy całej otwartości tej „przestrzeni publicznej”, właściwymi jej adresatami są
posiadacze kart kredytowych - z jak najzasobniejszymi limitami. Paradoks tego
„modelu” komercjalizowania współczesnych śródmieść próbuje się łagodzić poprzez
wprowadzanie w nie komponentów funkcji kulturotwórczych i rekreacyjnych takich,
jak: galerie sztuki, kina, ośrodki odnowy biologicznej z siłowniami. Korekty tego typu
nie odwracają jednak zasadniczego kierunku tendencji, które sprzyjają utrzymywaniu
się dysproporcji w rozwoju wymiarów społecznego, ekonomicznego i ekologicznego
naszych miast. Wciąż wzmaga się aktualność postulatu zawartego w motcie VII
Międzynarodowej Wystawy Architektury na Biennale w Wenecji w 2000 roku: Less
Aesthetics, More Ethics.

49

Żywiołowa komercjalizacja przestrzeni śródmiejskich budzi ponure refleksje szczególnie w Europie - gdzie szczycimy się dziedzictwem antycznych ideałów, wśród
których polis uważamy za wartość transkulturową naszej cywilizacji. Śródmiejskie
bazary - nazywane „galeriami”, „agorami”, „forami” - „udają”: galerie sztuki, salony
mody, sale koncertowe, parki, a nawet świątynie - lecz w swej istocie określają ideał
miasta opierając się na prymacie: rynkowej rentowności, doraźnej mody i kultu
zabawy.50 W tych tzw. przestrzeniach publicznych - wnikliwie monitorowanych - nie
ma miejsca dla szkolnych grup uczniów na lekcjach historii, muzyki, sztuki lub
botaniki,

dla

happeningów,

uczestników

improwizowanych

plenerowych

spektakli

bądź

dla ulicznych artystów, przypadkowych spacerowiczów

czy

żebrzących kloszardów.

49

50

Klimat kolejnej edycji Biennale w Wenecji w 2002 roku, której przyświecało motto „NEXT”, streszcza reportaż
Anny Krenz, w którym czytamy między innymi: […] nawet wieczorne huczne imprezy przebiegały w klimacie
bardziej „biznesowym” niż towarzyskim. Wielcy architekci biegali za klientami, a zwykli architekci biegali za
wielkimi architektami.”
Zob. Krenz A.: Przyszłość architektury - architektura przyszłości. 8. Międzynarodowe Biennale Architektury
w Wenecji 2002. Architektura&Biznes, 10/2002, s. 16.
Jakość przestrzeni berlińskiego Potsdamer Platz, zdominowanej przez funkcje komercyjno-handlowe budzi
zróżnicowane opinie. Podczas międzynarodowej konferencji Architektura na progu milenium, która odbyła
się w Warszawie w dniach 15-16 października 1999 roku, Andreas Hempel (prezydent Bundes Deutscher
Architektem i jednocześnie wiceprezydent UIA) przestrzegał przed negatywnymi następstwami
„modernizacji” europejskich miast pod dyktando kryteriów ekonomicznego zysku. Miasto zmienia się w sklep,
do którego nie mogą wejść ci, którzy nie mogą niczego kupić. A tymczasem przestrzeń należy do
wszystkich.[…] Architektura jest materializacją ducha”.
Zob.: Zamorska-Przyłuska E.: Architektura na przełomie tysiącleci. Architektura&Biznes, 12/1999, ss. 46-49.
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il.37. Fasada katedry w Mediolanie (2012 r.)
48

Współczesna Architektura - ta o najszerszym kręgu oddziaływania odzwierciedla komercyjny profil kultury masowej. Jej współczesny obraz mieni się
wieloma konkurującymi wzajemnie kreacjami. Na „arenie” architektury również toczą
się ekscytujące zmagania fotogenicznych, „nowoczesnych” wizji - markowych modeli,
finezyjnych kolekcji. Klient architektonicznego rynku oczekuje wciąż nowych doznań.
Jest niecierpliwy, kapryśny, wygodny, nienasycony - jego zainteresowanie
promowanymi ofertami nie trwa dłużej niż „jeden sezon”. W przygotowaniu są zatem
kolejne, oryginalne, niepowtarzalne kreacje. W tej sytuacji architektura pierwszego
planu nie może się starzeć. Powinna czarować nieskazitelną witalnością. Wydaje się
być wolną od wszelkich ograniczeń, również tych budżetowych. Jej kreatorzy sięgają
do skutecznych technik modelingu. Wiedzą co powinno się podobać, jak stymulować
efektowne wrażenia. Przede wszystkim taka architektura wpisuje się w klimat prądów
mody, którymi rządzą prawidła kultury gładkiego ciała. To cywilizacja depilacji,
operacji plastycznych, masaży, gabinetów kosmetycznych i siłowni, a zatem
technologii z uporem wygładzających i polerujących narcystycznie skoncentrowane na
sobie ludzkie ciała.51 Ikony współczesnej architektury identyfikujemy najczęściej
z oryginalnością ich fasad, ścian osłonowych - „skorup”.52 Są to swego rodzaju
„kostiumy”, dobrane z katalogów paneli o różnorodnych powłokach: lustrzanych,
refleksyjnych, patynowanych, perforowanych, drukowanych, antystatycznych czy
samomyjących.
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Rewers E.: Techno-wzniosłość, architektura i filozoficzne celebrowanie technologii, [w:] Budak A. (red.): Co
to jest architektura? What is Architecture?. Kraków 2002, s. 124.
Autorka określa kryteria „kultury gładkiego ciała” nawiązując do charakterystyki narcystycznego
społeczeństwa końca XX wieku, formułowanej przez Christophera Lascha.
Zob. Lasch Ch.: The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations. New
York, W.W.Norton & Company Inc.,1978.
Nowoczesne technologie zasilające przemysł materiałów budowlanych wciąż pomnażają wybór możliwości
kształtowania warstw licowych budowli. W nich przenikają się zarówno walory decorum, jak
i składowe inteligentnych systemów instalacyjnych. Skorupa, skóra, inteligentna obudowa to pojęcia
streszczające znaczenie tradycyjnej fasady w kształtowaniu współczesnej architektury.
Zob.: Brensing Ch.: Steely determination. The Architectural Review, october 2005, pp. 63-65.
Garzaniti M.: The joy of rust. The Architectural Review, october 2005, pp. 70-73.
Gregory R.: Full metal jacket.The Architectural Review, october 2005, pp. 46-61.
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Czy zachwycalibyśmy się ich nagimi kształtami bez iluminowanych stylizacji, retuszy
i „makijaży”? 53
Nawet jeśli wokół panuje kryzys, współczesna architektura w swych
spektakularnych aktach udaje niczym niezmącone dobre samopoczucie. J. Friedman
streszcza paradoks, w jakim znalazła się współczesna kultura w formule:
nowoczesności bez modernizmu.54 Z jednej strony panuje ogromna presja
w kierunku innowacyjności, transgresji, a z drugiej utrwala się stan niemocy,
paraliżujący systemowe działania na miarę niespotykanych dotąd w dziejach
możliwości. We współczesnej architekturze diagnoza ta oznacza brak konstruktywnej
alternatywy dla awangardowych koncepcji modernistów z pierwszej połowy
XX wieku. Progresja możliwości technologicznych nie przekłada się na efekty
zrównoważonego postępu cywilizacyjnego.

W rezultacie najgłośniej promowane

realizacje idei architektonicznych to imponujące widowiska, odzwierciedlające
partykularne ambicje elity konsumentów i kreatorów, pozostających na ich usługach.
Architektoniczny show trwa - przysłania i zagłusza skomplikowaną rzeczywistość,
w której toczy się realne życie.
Rzeczywiste środowisko, w którym przebiega nasza codzienność - przestrzeń,
w której się rodzimy, wzrastamy, uczymy, pracujemy, odpoczywamy, modlimy
wypełnia architektura drugiego i kolejnych planów. Powstaje ona w cieniu tej
spektakularnej, awangardowej, modnej. Jest jej echem, a jednocześnie prawdziwym
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W artykule redakcyjnym The Architectural Review (numer z marca 2005 roku) Peter Davey charakteryzuje
tendencję poszukiwania ikonicznego statusu współczesnej architektury poprzez gestykulację środkami
formalnymi.
Zob.: Davey P.: Bling, blobs, burgeoning: problems of figure. The Architectural Review, march 2005,
pp. 72-79.
Friedman J.: The hybridization of roots and abhorrence of de Bush, [in]: Featherstone M., Las S. (ed.):
Spacer of Culture. London 1999, pp. 239, 241.
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wyrazem potrzeb, aspiracji, kondycji społeczeństw. Taka architektura odzwierciedla
istotę przeobrażeń, które dokonują się we współczesnym krajobrazie kulturowym.
Nie ma w niej miejsca na efektowne pozorowanie rozwiązywania problemów.
Dramaturgii suteren nie maskują dźwiękochłonne ekrany okazałych fasad.
Autentyczne, egzystencjalne potrzeby zderzane są z realnymi granicami możliwości na
ich zaspokajanie. To są te obszary architektury, którym w realiach praktyki
architektonicznej poświęcamy najwięcej czasu i inwencji. Paradoksalnie są one niemal
nieobecne w profesjonalnej literaturze, publikatorach, mediach, chyba że znajdujemy
w nich znamiona sensacji. Zainteresowanie architekturą oraz jej wartościowanie
wciąż opieramy na kategoriach: awangarda versus mainstream.
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il.38. Ideogramy i projekt domu ukrytego - proj. Robert Konieczny - KWK Promes
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I.3.2. ELASTYCZNA FUNKCJONALNOŚĆ - TRANSFORMING
Płynna zmiana własnych kształtów, wolny dostęp do niezwykłych umiejętności,
dysponowanie nieograniczoną mobilnością, gwarancja niezniszczalności, absolutna
inteligencja to zespół walorów, które cechują istoty żyjące w światach fantastyki,
stworzonych

w wyobraźni człowieka. Zainteresowanie tego typu zdolnościami

wyznaczają poniekąd horyzonty naszych snów, marzeń, dążeń, projektów, dzieł. Ich
odzwierciedlenia znajdujemy w tworzonych od stuleci scenariuszach literackich,
wizjach malarskich czy eksperymentach technicznych. W ostatnim ćwierćwieczu stały
się one inspiracją dla wykreowania kulturowego fenomenu, którego istotę streszcza
pojęcie: transformers. Najszerzej kojarzy się ono z postaciami bohaterów ze świata
zabawek. Transformer - robot, samochód, łódź, samolot, wahadłowiec - w jednym
„ciele”, karoserii. Jest to bezpośrednia odpowiedź cywilizacji konsumpcji na
niezaspokojony głód wciąż nowych „zabawek”. Znudzenie nimi - po coraz krótszym
czasie użycia - jest „gaszone” dosłownie kilkoma ruchami kreującymi nowe ich
postaci. Zabawki tego rodzaju mają zakodowane sekwencje możliwych transformacji.
Im mają więcej wariacji przekształceń, tym są bardziej ekscytujące i oczywiście
droższe. Na urzeczywistnieniu i rozwinięciu tej formy zaspokajania potrzeb dzieci również tych dorosłych - zbudowano potęgę światowych koncernów, produkujących
zabawki.
Pomysł transformersów podjęły i rozwinęły branże stymulujące popyt na rynku
wydawnictw komiksowych, filmów czy gier komputerowych. Po wyprodukowanym
w 1986 roku pierwszym animowanym filmie The Transformers: the Movie powstały
trzy generacje superprodukcji filmowych o dokonaniach tych fikcyjnych robotów,
zamieszkujących planetę Cyberton. Zapewne Transformers:The Dark of the Moon film zrealizowany w technologii 3D, którego premiera odbyła się 1 lipca 2011 roku będzie miał następne części. O kontynuację tych fantazji zadbają koncerny
multimedialne, emitując - oparte na motywach transformerów - kolejne edycje
komputerowych gier z odpowiednio udoskonalanymi konsolami do ich obsługi.
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Zjawisko The Trasformers ma swoje analogie - a nawet wcześniejsze zwiastuny w architekturze. Są nimi koncepcje budowli, których nie ogranicza ostatecznie
zdefiniowana forma, przeznaczenie czy lokalizacja. Inteligentne budynki zdolne do
samoistnych zmian kształtów, modyfikujące swoje funkcje, swobodnie poruszające
się w czasoprzestrzeni oto wciąż niezaspokojone fantazje wizjonerów architektury.
Skojarzenia świata techniki ze światem estetyki - entuzjastycznie manifestowane
przez futurystów - są nadal twórczą inspiracją. Fanatyczne teksty futurystów
w rodzaju: […] ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu
maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki - dzisiaj budzą zdystansowane
reakcje.55 Jednak modernistyczny ideał architektury-maszyny, który zawładnął
wyobraźnią awangardy początku XX wieku ma swoich kontynuatorów, podejmujących
próby urzeczywistnienia ideału budynku - transformera.
Na fali tzw. drugiego skoku technologicznego w latach 60. XX wieku stworzono
kolejne, nowoczesne wizje rozwoju cywilizacji.56 Doświadczenia epoki kultu maszyny
zostały wzmocnione efektami pierwszych zastosowań komputera. Fascynacja tym
narzędziem rozbudziła nowe obszary wyobraźni tej grupy twórców, których
naturalnym żywiołem kreacji są granice realnej rzeczywistości, marzeń i iluzji. Z tego
nurtu wyłoniły się między innymi fantazje zwizualizowane przez angielskich
architektów

z

grupy

Archigram.

W

ich

koncepcji

Wędrującego

Miasta,

zademonstrowanej w 1963 roku na londyńskiej wystawie, zostały skumulowane
zasadnicze atrybuty architektury - maszyny - transformera. Spotkała się ona
z szerokim rozgłosem. Wśród publikowanych opinii pojawiły się również negatywne
recenzje. W jednej z nich - przypisywanej Giedionowi - wybrzmiały ponure obawy
przed antyhumanitarną wizją kroczącego miasta z budynkami pomyślanymi jak
55
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Baumgarth Ch.: Futuryzm. Warszawa 1978, s. 35.
Wprawianie w ruch obiektów architektonicznych okazało się tendencją inspirującą szeroko eksperymenty
artystyczne w obszarze sztuk wizualnych w drugiej połowie XX wieku. Kreacje stymulowane ideą rytmu
i ruchu przyjęły miedzy innymi miano kierunku nazywanego op-artem. Fascynacja ruchem kształtowała
realizacje tzw. sztuki kinetycznej. O ile, op-art wywoływał złudzenie ruchu oparte na napięciu między
konstrukcją formalną a warstwą kolorystyczną, to dzieła sztuki kinetycznej budowane były także na
podstawie środków trójwymiarowych i mobilnych. W tym nurcie poszukiwań estetycznych lokuje się również
sztukę mechaniczną, sygnowaną także pojęciem mec-art.
Zob.: Hussakowska M., Sobieraj M.: Mały słownik nowej sztuki. Kraków, ss. 16-19.
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stalowe czołgi poruszające się mechanicznie i oczywiście kruszące, jak to czołgi robią,
pejzaż i wszystkich pozostających na zewnątrz ludzi.57
Wbrew powierzchownemu wrażeniu, jakie mógł budzić koncept Miasta
Kroczącego był on idealistyczną apoteozą nowoczesnego środowiska, które stwarza
dla siebie człowiek, po to by osiągnąć w nim pełnię wolności, różnorodności i wygody.
Kolejne odsłony tego snu Archigram proponował w projekcie Contro land Coice Living
z 1967 roku oraz następnych: Moment Village i Instant City.
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Wciąż zachowują one

powab pop-artowskich utopijnych miraży - co nie znaczny, że brakuje dzisiaj ich
zdeterminowanych propagatorów.59 Z perspektywy upływającego półwiecza od tych
publikacji dokonał się zasadniczy przełom w pozycji samego Archigramu. Z grupy
fantazjujących wizjonerów stali się projektantami architektury - rzeczy zbudowanych.
Wystarczy przypomnieć, że członkami Archigramu byli - obok Dennisa Cromptona,
Rona Herrona czy Petera Cooka - również Richard Rogers i Norman Foster.
Po euforii lat 60. kolejne kryzysowe dziesięciolecia wymusiły ostudzenie
futurystycznych fantazji. W tym czasie nawet ambitne programy lotów kosmicznych
poddano

głębokim

korektom.

Nie

ma

jeszcze

człowieka

na

Marsie,

a przecież z perspektywy ówczesnych prognoz XXI wiek miał ten sen urzeczywistnić.
W sferze architektury symptomy kryzysu wiązały się ściśle z weryfikacją doktryny
modernistycznej. Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły wymierne znamiona
postępu technologicznego. Nie osiągnął on jednak miary wyznaczanej przez
wizjonerskie koncepcje w rodzaju: morskiej cywilizacji Kiyonori Kikutake czy miasta
rolniczego Kishō Kurokawy.60 Znalazły one rozwinięcie w scenariuszach literatury
science fiction oraz w filmowych adaptacjach. Architektów zaś nadal inspirują
przemyślenia metabolistów, którzy postrzegali architekturę i miasta jako żywe
organizmy, poddawane ciągłym cyklom przemiany, odnowy oraz destrukcji.
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Jencks Ch.: Modern Movements in Architecture. Penquin Books 1973, p. 291.
Zob.: Wujek J.: Mity i utopie architektury XX wieku. Warszawa 1986. ss. 168-172.
Hall P.: Monumental Folly. “New Society”24 October 1968.
Jencks Ch.: Ruch nowoczesny w architekturze. Warszawa 1987, ss. 329-336.
http://nt.interia.pl/galerie/technauka/latajacy-dom-jutra-niezwykly-sterowiec-zdjecie,iId,921263,iAId,65340
Ibidem, ss. 346-372.
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W tym ujęciu nie traci na aktualności również idea Homo movens, wyrażona
neologizmem przez Kurokawę. Najkrócej streszcza ona dominujący dzisiaj profil
człowieka - istoty żyjącej w ciągłym ruchu - nomada z wyboru. Zapis rzeczywistości,
którą ogarnia jego percepcja układa się w dynamicznie transformowaną sekwencję
obrazów - form - figur.
Dostępne dzisiaj technologie stosowane w architekturze pozwalają na realizację
namiastek idei budowli - transformerów. Najczęściej sprowadzają się one do
zestrojenia w integralną strukturę trwałej konstrukcji nośnej budowli z ruchomymi
częściami posadowienia, ścian, stropów, fasad czy elementów instalacji. Zakładając
upowszechniania osiągnięć technicznych

szeroko

wdrażanych w przemyśle

militarnym, lotniczym czy samochodowym, realną perspektywą stają się płynnie
transformowane budowle. Miarodajną ilustracją tych tendencji są obiekty
architektoniczne, realizowane za pomocą metod projektowania parametrycznego
i z zastosowaniem nanomateriałów budowlanych. Realna synchronizacja tego typu
technologicznych możliwości ośmiela kolejne pokolenia wizjonerów architektury, dla
których poruszający się wszechświat nie jest wyłącznie kosmologiczną hipotezą.
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I.3.3. EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA - REUSING
Awangardowe projekty kreujące ideał współczesnej miejskiej przestrzeni
zmierzają zarówno do futurystycznych jej koncepcji - inspirowanych technologicznym
postępem - jak i do archaicznych ideałów „utraconego raju”. Transkulturowym
wyrazem syntezy tych walorów są koncepcje „miasta-ogrodu”. Dzisiaj ich sens
streszczają pojęcia: ekomiasto, miasto zeroemisyjne czy miasto postwęglowe.
Spektakularnymi przykładami urzeczywistnienia tych idei miały stać się nowe miasta
Chin, gdzie od 1980 roku powstało ich ponad 400. Wśród nich sztandarowym
projektem było ekomiasto Dongtan na wyspie Chongming, w pobliżu Szanghaju.
Powstanie jego zasadniczej części, zamieszkałej przez 50 tys. mieszkańców (docelowo
500 tys.) planowano na 2010 rok, w związku z okolicznością Wystawy Światowej
w Szanghaju. Jak wynika z aktualnych raportów tygodnika „The Economist” ten
ambitny ekoprojekt okazał się kolejną utopią - urojeniem „proekologicznego”
establishmentu. Wystarczy wskazać, iż w ciągu czterech lat budowy Dongtan nie
powstał żaden tzw. budynek zielony, a ich miejsca zajmują obiekty komercyjne,
nieistniejące

w

pierwotnych

założeniach.

Kolejną

szansą

urzeczywistnienia

całościowej koncepcji ekomiasta jest - medialnie szeroko rozsławiony - projekt miasta
Masdar w Abu Dabi. „MIT’s Technology Review” opisuje to awangardowe
przedsięwzięcie w kształtach pozornie realistycznych. Masdar ma stać się światowym
centrum zielonych technologii. W pierwszym etapie jego budowy powstanie Mastar
Institute, stowarzyszony z prestiżowym Massachusetts Institute of Technology.
Opierając się na tym potencjale technologicznym, zasilonym kwotą 22 mld
petrodolarów, do 2016 roku ma powstać 50-tysięczne miasto - bez samochodów, bez
emisji gazów cieplarnianych i odpadów. W obliczu kolejnych faz światowego kryzysu
ten projekt zapewne również ulegnie głębokiej korekcie.
Architektura jest materiało- i energochłonna. Jej projektowanie angażuje
potencjał twórczy nie tylko architektów. Ich nieodłącznymi kooperantami są
konstruktorzy, technolodzy, ekolodzy, socjologowie, ekonomiści, w coraz szerszym
stopniu prawnicy oraz liczni eksperci różnorodnych dziedzin. Interdyscyplinarne
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zespoły angażowane są w projektowanie i realizacje inwestycji, które niezależnie od
profilu wiążą się bezpośrednio lub pośrednio ze wznoszeniem budowli, te zaś
pochłaniają znaczącą część kosztorysowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Aktywność budowlana pochłania budżety inwestorów indywidualnych, podmiotów
gospodarczych, instytucji publicznych, państw czy międzynarodowych korporacji.
Można założyć, że w bilansie obejmującym wszelkie formy aktywności naszej
cywilizacji dominujący udział ma budowanie, a w nim projektowanie, tworzenie
i przekształcanie architektury. Inwestycje związane z powstawaniem nowych osiedli
mieszkaniowych, dzielnic usługowo-handlowych, stref ekonomicznych, tajnych
ośrodków badawczych i baz wojskowych są stymulatorami cywilizacyjnego postępu.
Urbanizacja jest kosztowną koniecznością. Składają się na nią integralnie ze sobą
powiązane fazy budowania i burzenia.
Skutkiem zaangażowania w budowanie potencjału intelektualnego, energii oraz
zasobów materiałowych jest generowanie przez nie również efektów ubocznych,
degradujących środowisko naturalne. Światowe dane statystyczne, publikowane
w ostatnich latach, dowodzą, że w skali globalnej budownictwo jest źródłem ok. 50%
odpadów. Odpowiada ono również za wciąż wzrastającą emisję CO₂. Szacuje się, że
tylko przy produkcji cementu i betonu dochodzi do emisji 5-10% CO₂ w skali
światowej. Z danych, opublikowanych w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku wynika,
że z samym funkcjonowaniem stanowisk pracy biurowej związana jest roczna
produkcja 6,6 miliarda ton CO₂: 18% pochodzi z budynków, a 7% z dojazdami do
nich.61 „Optymistyczne” prognozy ONZ zakładają wzrost produkcji CO₂ pochodzącej
z procesów budowlanych z 8,6 miliardów ton w 2004 roku do 15,6 miliardów ton
w 2030 roku.
Niezależnie od argumentów studzących światową histerię spod kryptonimu
emisja CO₂ a efekt cieplarniany - stoimy w obliczu paradoksalnych dylematów.
Miarodajne efekty cywilizacyjnego postępu kryją w sobie realne dla niej zagrożenia.
Symptomy wzrostu maskują objawy degradacji. Budzący się w ich obliczu instynkt
61

Felix E.: Evaluating the Office - Empty Workspaces aren’t green, Eco-strukture. June 2008, p. 54.
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samozachowawczy przynagla do postaw i działań ratujących, określanych mianem
proekologicznych. Te zaś również okazują się częstokroć niespójne, pozorne, a nawet
wzajemnie sprzeczne. Z jednej strony upowszechnia się materiały i technologie
zorientowane

na

minimalizowanie

energochłonności

wznoszenia

oraz

eksploatowania budowli, z drugiej zaś strony kompleksowy bilans skutków tych
działań - uwzględniający np. energię pochłanianą w trakcie produkcji nowoczesnych
budulców czy koszty przyszłej ich utylizacji - obnaża częstokroć iluzoryczność
zakładanych efektów. Stoimy zatem w obliczu skomplikowanych okoliczności, które
nakazują ostrożność w forowaniu tzw. proekologicznych rozwiązań bez ich
wieloaspektowej analizy i wymiernej kalkulacji. Obiektywizacja parametrów,
charakteryzujących rzeczywisty wpływ stosowanych w budownictwie materiałów czy
technologii na środowisko pozostaje domeną szczegółowych badań. Ich wyniki
powinny stać się wiodącymi stymulatorami nowoczesnej architektury - wolnej od
narcystycznych efektów HT czy pseudoekologicznych atrybutów LT. Nie ma
alternatywy dla wprowadzania do budownictwa kosztownych innowacji. Są one
obarczone nakładami, towarzyszącymi wszelkim pionierskim wdrożeniom. W tym
nurcie eksperymentów - perspektywicznie oszczędnych i ekologicznych - mieszczą się
także

koncepcje

odpowiadające

idei

wielokrotnego

używania

materiałów

budowlanych. Niekwestionowane walory płynące z pozyskiwania energii z jej
odnawialnych źródeł mają bezpośredni związek z realnymi efektami odzyskiwania
budulców również z ich odnawialnych zasobów.
Reusing, recykling to pojęcia - synonimy - procesów, których istotą jest troska
o środowisko naturalne. Racjonalne gospodarowanie zasobami, minimalizowanie
produkcji odpadów, upowszechnianie technologii stopniowo podnoszących walory
środowiska,

w

jakim

żyjemy

to

kryteria

wpisujące

się

w

paradygmaty

zrównoważonego rozwoju. Skala negatywnych ekologicznie oddziaływań związanych
z budownictwem oraz konieczność optymalizowania stosowanych w nim rozwiązań
czyni idee - mieszczące się w pojęciu Rusing - aktualnymi wyzwaniami. Ich
urzeczywistnienie opiera się na triadzie następujących założeń:
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▪ budowle są elementami ciągłego procesu przekształceń środowiska,
▪ projekty budowli obejmują komplementarne rozwiązania, uwzględniające
fazy ich realizacji, eksploatacji i utylizacji,
▪ koncepcje utylizacji wyeksploatowanych budowli powinny uwzględniać jak
najszerszy zakres wielokrotnego użycia budulca.
Reusing przyjmuje w budownictwie różnorodne scenariusze. Pierwsza mityczna
budowla - w pełni odpowiadająca idei reusing w architekturze - to beczka
przekształcona w mieszkanie Diogenesa z Synopy, ucznia Antystenesa. Ten rodzaj
wielokrotnego „użycia” nie ma licznych przykładów w dziejach architektury. Genezę
tej idei ilustrują najpełniej historyczne przykłady ciągłości procesu budowania,
burzenia i wznoszenia nowych obiektów z materiałów rozbiórkowych. Wciąż
odsłaniamy je badając warstwy najstarszych pozostałości cywilizacji miejskich
i rolniczych sprzed 8 tys. lat. W neolitycznej osadzie Çatalhöyűk - położonej na terenie
dzisiejszej środkowej Turcji - potwierdzono naukowo ciągły rozwój gospodarki
i kultury przez ponad 800 lat (ok. 6500 do ok. 5650 r.p.n.e). Ślady tych procesów
układają się w dwunastu warstwach osadniczych, zajmujących obszar o powierzchni
13 ha.62 W Mezopotamii, gdzie kamienny budulec był unikalną wartością, rezultat
nakładających się - na przestrzeni setek lat - kolejnych faz urbanizacji kryją
kilkumetrowe pokłady glinianych i ceglanych zabudowań. Odkrytą w Eridu świątynię
z IV tysiąclecia przykrywały warstwy późniejszych budowli sakralnych, wznoszonych
z cegieł suszonych.63 W nich zapisane są sekwencje budowania i burzenia, w których
materiały rozbiórkowe stawały się budulcem.
Wykorzystywanie do budowy nowych obiektów wartościowych elementów,
pochodzących z ruin wcześniejszych budowli odkrywamy w licznych przykładach
architektury minionych epok. Forum Romanum - oglądane w aktualnym stanie - to
szczątki głównego placu stolicy Cesarstwa Rzymskiego - centrum ówczesnego świata.
Po jego upadku miejsce to stało się „kamieniołomem”, zasilającym okoliczne budowy.
Skalę żywiołowego zjawiska - budowania na gruzach i z gruzów - kryją warstwy, na
62
63

Honour H., Fleming J.: Historia sztuki świata. „Arkady”, Warszawa 2002, s. 44.
Ibidem, ss. 48-49.
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których osadzone są fundamenty wielu historycznych budowli oraz wątki ich murów,
kolumnowych podpór, stropowych belek czy elementów sklepień. Znamy też
znamienite dzieła architektury, będące przykładami świadomej „reutylizacji budulca”.
Do nich należą między innymi obiekty sakralne, wznoszone w okresie rozkwitu
chrześcijaństwa po wydaniu Edyktu Mediolańskiego w 313 r.n.e. Pierwszymi „domami
modlitwy” wspólnot chrześcijan były adaptowane lub przebudowywane istniejące
budowle. W tym czasie powstawały również nowe kościoły, wzorowane na układach
antycznych bazylik. Niejednokrotnie dochodziło wówczas do wbudowywania
kompletnych elementów - kolumn, architrawów czy portali - pozyskiwanych
z rozbieranych pogańskich świątyń. Tak stało się między innymi przy wznoszeniu
rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Powstała ona bezpośrednio na miejscu
antycznej świątyni, poświęconej bogini Junonie, z której w trakcie budowy
wykorzystano jońskie kolumny64.
Zjawisko „reutylizacji budulca” w architekturze minionych epok uzupełniają
liczne przykłady, w których ponowne wbudowywanie elementów pozyskanych
z rozbiórek ma wymiar symboliczny. Takimi stały się monumentalne obeliski,
pochodzące ze starożytnych egipskich budowli, przewożone jako wojenne łupy do
stolicy Rzymskiego Cesarstwa. Po tysiącu latach ponownie wkomponowano je
w panoramę Wiecznego Miasta. Obelisk sprzed kościoła Santa Maria Maggiore czy
stojący na Piazza del Popolo, także ten nazywany laterańskim, to wydobyte z ruin
staroegipskie artefakty. Papież Sykstus V nakazał wieńczyć je żelaznymi krzyżami
i sytuować na placach Rzymu przekształcanego w Nowe Jeruzalem - stolicę świata
chrześcijańskiego.65
We współczesnej architekturze reusing jest ideałem, w którym nie brakuje
znamion symbolicznych narracji czy wręcz doktrynalnych manifestów. Charakteryzują
go jednak przede wszystkim pragmatyczne przesłanki z pogranicza ekonomii i ekologii
propagujące strategię tzw. zrównoważonego rozwoju.
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Rabiej J.: Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem
kulturowym. Gliwice 2004, ss. 178-179.
Zob.: Fabiani B.: …Muszę i Rzym zobaczyć. Warszawa 1998, ss. 134-136.
Honour H., Fleming J.: op.cit., ss. 492-493.
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il.39. Scenariusze transfiguracji w architekturze
62

II. SCENARIUSZE TRANSFIGURACJI
63

il.40., il.41., il.42. Etapy życia architektury - Sidzina k. Nysy
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II.1. TRANSFIGURACJE PRYMARNE
Architektura powinna być jak stale rosnące,
zdrowe drzewo, które dobrze się rozwija, jeśli
mocno tkwi korzeniami w rodzinnej glebie.66
(Witold Cęckiewicz)

Projekt budowli to w istocie programy przeobrażeń - nawet jeśli jest kompletną
dokumentacją obiektu, opracowaną do najmniejszego szczegółu, niewymagającą
korekt czy uzupełnień. Wszczęcie działań, zmierzających do urzeczywistnienia wizji
architektonicznej zawartej w projekcie uruchamia pasmo współzależnych procesów,
których istotą są przekształcenia, zmiany, metamorfozy. Charakteryzują je zakresy
prac przygotowawczych na palcu budowy, specyfikacje i harmonogramy zadań
technologicznych czy założenia parametrów zaprojektowanej budowli. Zanim
rozpocznie

się

właściwy

proces

budowy

dochodzi

do

pozyskiwania

i przetwarzania minerałów, surowców, komponentów, przeznaczonych do produkcji
materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, systemów instalacyjnych
i składowych wyposażenia. Realizacja każdego z tych wątków jest specyficznym
przekształceniem - transfiguracją. Dokonują się niezależnie, w różnych miejscach - do
pewnego stopnia są czasowo zsynchronizowane. Fazę ich zespolenia w jedno dzieło
poprzedzają prace ziemne w miejscu planowanej lokalizacji budowli. Bardzo często
wiążą się one z przeobrażeniami trwale zmieniającymi miejscowy krajobraz, a nawet
warunki przyrodnicze - lokalny ekosystem. Etap budowy - spektakularny akt
urzeczywistniania projektu - nie zamyka scenariusza architektonicznej transfiguracji.
Budowla wpisana w kontekst miejsca staje się jego integralnym elementem,
w którym nadal ewoluuje.
Cykle zmieniających się dzień po nocy uwarunkowań naturalnych, zależnych od
położenia geograficznego i cech klimatycznych, stymulują procesy „starzenia się”
budowli, na które nakładają się rezultaty przemian kulturowych, politycznych czy
ekonomicznych.
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Cęckiewicz W.: Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze. Kraków 2008, s. 241.
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il.43., il.44., il.45.

Ewolucja znaczeń w percepcji budowli wertykalnych:
- Wieża przy katedrze w Pizie
- Wieża Eifla w Paryżu
- Wieża wyciągowa Kopalni Gotwald w Katowicach
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Wypadkowe tych czynników „modelują” architekturę w czasie jej powstawania
i trwania. W horyzontach czasowych, które wyznaczają „żywotność” budowli
dochodzi do wielu oddziaływań na ich fizyczne kształty. Nieuchronnym losem dzieł
architektury jest postępujące z dnia na dzień przemijanie, zmierzające do
unicestwienie. Każda budowla ma swoją niepowtarzalną historię, ściśle związaną
z miejscem lokalizacji i czasem funkcjonowania. Wypełniają ją wzajemnie się
przenikające pasma przekształceń - transfiguracje prymarne.
Pod fizyczną powłoką budowli kryje się jej warstwa znaczeniowa.67 Człowiek w odróżnieniu od maszyny cyfrowej - posiada zdolność do wypełniania tworzonych
przez

siebie

dzieł

materialnych

informacjami,

komunikatami,

znaczeniami,

symbolami. W tym środowisku dochodzi do przekształceń, które w semiotyce określa
się mianem przejścia ze świata sygnałów do świata sensu.68 Bez nich nie ma
architektury. One również zanotowane są w rysunkach czy modelach projektu.
W nich zostają zawarte intencje inwestorów, fundatorów czy przyszłych
użytkowników budowli. Architekt dokonuje interpretacji tych danych i nadaje im
czytelną postać operując środkami ze „słowników” - katalogów budowlanych
materiałów, kolorów, faktur, świateł, zapachów i symboli. Podobnie jak sekwencje
słów w poemacie, powieści czy eseju, tak pasma architektonicznych narracji nie mają
jednoznacznego, zamkniętego, skończonego charakteru. Są kompozycjami znaczeń
otwartych na różnorodne reinterpretacje. Ich naturą jest podatność na modelowanie
odczytu, zależne od zmieniających się uwarunkowań - okoliczności. Warstwa
znaczeniowa architektury podlega przeobrażeniom, charakteryzowanym przez
67
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Autor monografii podjął zagadnienie funkcji znaczeniowych architektury w rozprawie doktorskiej
zatytułowanej: Wieże jako elementy otwartego systemu kodów semiotycznych w architekturze (1993 r.).
Przeprowadzone w niej analizy odwołują się do prac z dziedzin semiologii, antropologii, historii kultury,
historii sztuki, teorii architektury.
Zob.: Bahnam R.: Rewolucja w architekturze. Warszawa 1974.
Eco U.: Pejzaż semiotyczny. Warszawa 1972.
Eliade M.: Sacrum. Mit. Historia. Warszawa 1974.
Panofsky E.: Ikonografia i ikonologia. Studia z historii sztuki. Warszawa 1971.
Pelc J.: Wstęp do semiotyki. Warszawa 1984.
Prak N.L.: The Language of Architecture. Hague-Paris 1968.
Sławińska J.: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze. Wrocław 1992.
Young J.Z.: Zarys wiedzy o człowieku. Warszawa 1978.
Eco U.: Pejzaż semiotyczny. Warszawa 1972, s. 49.
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semiologów w kategoriach: zużycia, zaniku, zapomnienia, przypomnienia, odnowienia
czy uaktywnienia.69 Tych procesów nie

można arbitralnie unieruchamiać,

powstrzymać czy nimi manipulować. Możemy je przewidywać - intuicyjnie bądź
dedukcyjnie.70
Transfiguracje prymarne - obejmujące zarówno stan fizyczny budowli, jak i jej
warstwę znaczeniową - inicjowane są przy współudziale architekta. Nie ma on jednak
na nie decydującego wpływu. Ich scenariusze są wypadkową założeń sformułowanych
w postaci projektu oraz uwarunkowań miejsca i czasu, w których architektura jest
osadzona i toczy się jej przemijanie. Czynniki, które stymulują powstawanie
architektury i warunkują okoliczności jej trwania, utrzymują się w stanie
permanentnego napięcia - konfliktu.71 Paradoksalnie tkwi w nim potencjał
przeobrażeń, których przebieg streszczają zarówno akty kreacji oraz destrukcji, jak
i procesy integracji i erozji.
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Charakterystykę przeobrażeń w warstwie znaczeniowej architektury przeprowadza Jadwiga Sławińska
w pracy: Problematyka formalizmu i symboliki w Architekturze. Autorka formułuje w niej pojęcie kultury
otwarte, wskazując na „powszechną wędrówkę motywów i przemieszczenie się wzorów z różnych
obszarów i okresów”. W rezultacie „zapis myśli dokonuje się w jednej epoce, a ich odczytywanie
w epokach następnych”.
Zob.: Sławińska J.: Problematyka formalizmu i symboliki w architekturze. Wrocław 1992, s. 25.
Wpływ „okoliczności” na treść komunikatu Umberto Eco streszcza następująco:
1) okoliczności zmieniają sens komunikatu,
2) okoliczności zmieniają funkcję komunikatu,
3) okoliczności zmieniają ilość informacji w przekazie.
wg: Eco U.: op.cit., s. 84.
Niezależnie od wyniku oceny procesów, które toczą się w środowisku zurbanizowanym, genezę
mechanizmów warunkujących jego ewolucję tłumaczymy obecnie między innymi kategorią konfliktu.
Sławomir Gzell streszcza istotę tego założenia w stwierdzeniach: „Konfliktem w mieście jest wszystko.
Budowa miasta i jego rozpad, każda odmienność postaw i interesów na limitowanym fizycznie terytorium
staje się przyczyną konfliktów. […] Konflikt w dzisiejszym mieście nie jest dramatycznym wydarzeniem,
wyjątkowym i trwożącym widza /uczestnika. […] Konflikt jest wpisany w codzienność miasta stającego się
kosmopolisem. Stąd konflikt traktować trzeba raczej jako wyzwanie prowadzące w rezultacie do integracji
miasta niż zagrożenie prowadzące do dezintegracji”.
Zob.: Gzell S.: Duch miejsca a duch czasu - pole konfliktu i porozumienia w dzisiejszym mieście,
[w:] Kuryłowicz E. (red.): III Międzynarodowa Konferencja PR UIA „Miejsca Duchowe”, Architektura.
Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych dla mieszkańców miasta
XXI wieku, Warszawa 2007, s. 141.
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il.46. Nawarstwienia charakteryzujące „transfiguracje” Wzgórza Watykańskiego
w Rzymie (wg. Alpharaniego)
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il.47. Współczesna panorama Jerozolimy ze Wzgórzem Świątynnym
il.48. Ściana Płaczu - fragment muru oporowego stabilizującego Wzgórze Świątynne
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II.3.1. KREACJA - DESTRUKCJA
▪

ŚWIĄTYNIA SALOMONA - ŚCIANA PŁACZU W JEROZOLIMIE
Historia wielu znaczących budowli naszej cywilizacji kryje charakterystyczne

analogie do dramatycznych sekwencji wznoszenia i rujnowania, metaforycznie
zamkniętych w dziejach Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Historia biblijnej
Świątyni Salomona sięga trzech tysięcy lat wstecz. Jej geneza, uwarunkowania
lokalizacyjne, pierwotna struktura przestrzenna, burzliwe dzieje i obecny stan
odzwierciedlają pasma przeobrażeń, zmian, transfiguracji, których sens wykracza
poza wymiar religijny. Dzisiaj Świątynne Wzgórze w Jerozolimie jest wciąż żywym
symbolem o transreligijnym i transkulturowym zasięgu oddziaływania.
Myśl zbudowania Domu Bożego zrodziła się w okolicznościach sprzyjających
Narodowi Wybranemu. Izraelici pod wodzą Króla Dawida zdobyli Jerozolimę, zadając
dotkliwą klęskę Filistynom - swoim odwiecznym wrogom. Tym samym spełniły się
prorockie zapowiedzi potęgi Królestwa Dawidowego. Aktem wielkiego tryumfu
okazało się sprowadzenie Arki Przymierza do Jerozolimy. Odtąd Jerozolima stała się
,,miastem świętym’’- symbolem doskonałej wspólnoty Boga ze swoim Narodem
Wybranym. Jednak Arka zajmowała w nim nadal miejsce tułacza - w namiocie - gdy
tymczasem król Dawid osiadł w wytwornym pałacu. Ten stan budził w królu
pragnienie wzniesienia świątyni godnej miejsca obecności Boga wśród swojego ludu.
Spełnienie tych zamiarów dokonało się już z udziałem samego Boga. To On
przyjmując intencje Króla Dawida nadał im kształty spełnionej obietnicy.
Paradoksalnie - jej wypełnienie nie stało się jednak bezpośrednim udziałem Dawida,
ale dokonało się dopiero za sprawą jego syna Salomona. Jemu historycy przypisują
zasługę budowy I Świątyni Jerozolimskiej w latach 966-956 p.Ch.
Dzieło Salomona nie stało się jednak wiecznym sanktuarium Jedynego Boga.
Najświętsza budowla Narodu Wybranego okazała się uległą wobec burzliwych nurtów
historii. Jej dzieje wypełnia dramaturgia budowania, niszczenia, odbudowywania.
W 587 r.p.Ch. Babilończycy zburzyli Świątynię w Jerozolimie. Wysiłek odbudowy
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,,Przybytku Jahwe’’ podjęli Żydzi w latach 520-515 p.Ch. pod kierunkiem Zorobabela
i kapłana Jozuego. Jednak odbudowane sanktuarium, w którym po zaginięciu zabrakło
Arki Przymierza, nie powróciło już do legendarnej świetności z czasów Salomona.
Kolejny raz zbezcześcił je syryjski król Antioch IV Epifanes. Po tej profanacji ponowne
oczyszczenie świątyni nastąpiło w 165 r.p.Ch. Następnie gruntowną jej odnowę
podjął około 20 r.p.Ch. Król Herod I. W rzeczywistości dzieło to - określane przez
historyków mianem II Świątyni Jerozolimskiej - było odbudową w stylu architektury
greckiej. Prace trwały aż do 66 r. po Ch. W tym stanie ponownej świetności dotrwała
ona do 70 r. po Ch., kiedy to - za sprawą Rzymian, tłumiących tzw. Powstanie
Żydów - uległa całkowitemu zniszczeniu.
W

dramaturgii

Świątyni

Jerozolimskiej

dostrzegamy

dzisiaj

wiele

metaforycznych związków z biblijną historią Wieży Babel. Jej powstanie również było
aktem wiary społeczności, dążącej do stanu bezpieczeństwa i umocowania
wzajemnych więzi opierając się na mocy Nieba. Trwałym znakiem spełnienia tych
tęsknot miała stać się niezwykła budowla, której sens wykraczałby ponad wymiar
doczesności. W biblijnej Księdze Rodzaju czytamy:
Chodźcie zbudujemy sobie miasto i wieżę, w której wierzchołek będzie sięgał
nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej
ziemi.
Ruiny

[Rdz 11,4.]
biblijnej

Wieży

Babel,

Świątyni

Salomona

i

monumentalnych

współczesnych wież zachowują wymowę tragicznego memento - przestrzegającego
przed skutkami niepohamowanych ambicji człowieka, pychy i fanatyzmu,
prowadzącymi do granic samounicestwienia.72
Z pierwotnych kształtów architektury Jerozolimskiej Świątyni do naszych
czasów przetrwała jedynie Ściana Płaczu - fragment muru oporowego, stabilizującego
Wzgórze Świątynne. Sylwetę jerozolimskiego wzgórza kształtują dzisiaj dwie świątynie
islamskie. Meczet Kopuły Skały wzniósł kalif Abd Al-Malik w latach 687-691 na
72

Analizę dychotomii znaczeń, tkwiącej w rozumieniu symbolicznej budowli sięgającej nieba, podejmuje
William Golding w książce pt.: ,,Wieża''. Jest to wnikliwe studium człowieka, którego religijna egzaltacja
wtrąca w irracjonalne szaleństwo budowy wieży na bagnistym podłożu.
Zob.: Golding W.: Wieża. Warszawa 1986.
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miejscu upamiętniającym: ofiarę Izaaka, sanktuarium I Świątyni Salomona oraz
wniebowzięcie Mahometa. Meczet Al-Aksa wzniósł na południowej części placu kalif
Al-Walid w latach 705-715. Paradokslanie, to centrum Jerozolimy - Miasta Pokoju jest dzisiaj miejscem dramatycznego przenikania się trzech nurtów tradycji
monoteistycznych religii.73 Stan napięcia utrzymujący się wokół tej przestrzeni
maskuje oczekiwania wydarzeń, które staną się kolejnymi aktami transfiguracji
Świątynnego Wzgórza. Pamięć o Świątyni Jerozolimskiej wywołuje skrajnie
zróżnicowane wyobrażenia jej losów w przyszłości. Wobec fizycznego jej niebytu,
trwającego bez mała 2 tysiące lat, utrwaliła się w pewnym stopniu świadomość
nieodwracalności tego stanu. Silniejsze jednak wydają się przejawy świadczące
o dążeniach do powtórnego przywołania jej do istnienia w postaci III Świątyni.74
Koncepcje te są źródłem niesłabnących emocji, podtrzymywanych przez czynniki
o charakterze politycznym czy religijnym.
Pamięć o jerozolimskiej Świątyni Salomona zachowuje wciąż inspirujący
potencjał. Z perspektywy dziejów kształtowania tej budowli wyłania się model
archetypu miejsca świętego, pełniącego rolę centrotwórczego ośrodka w układzie
urbanistycznym, poddawanym permanentnym przeobrażeniom. Wokół niego
skupiały się różnorodne formy życia codziennego i świątecznego społeczności Izraela.
Świątynia Jerozolimska była przede wszystkim jedynym ,,Domem Boga Jahwe’’, gdzie
oddawano mu cześć w modlitwie i nieustających ofiarach. W tym miejscu toczyło się
życie społeczności zgodnie z powtarzającym się cyklicznie ruchem świąt. Do tego
miejsca zmierzały rzesze pielgrzymujących Żydów. Stawała się ona miejscem
tłumnych zgromadzeń - nie tylko w dni świąteczne. Towarzyszyły im różnorodne
formy wymiany myśli i dóbr materialnych. W obrębie Świątyni rozwijały się również
73
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Jelonek T.: Dzieje Świątyni Jerozolimskiej. Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
Formą odbudowy Świątyni Jerozolimskiej stała się inicjatywa budowy jej kopii w Micpe Jerycho na
Zachodnim Brzegu, na terenie Autonomii Palestyńskiej. Zapowiedzi tego przedsięwzięcia pojawiły się
w doniesieniach medialnych w 2008 roku. Fakt rozpoczęcia budowy potwierdzono w październiku 2009 roku.
zob.: www.tvn24.pl/12691,1623073,0,1, (08.10.2009)
Yoav Frankel - ortodoksyjny Żyd zaangażowany w międzyreligijny dialog z Muzułmanami - reprezentuje
środowisko zwolenników odbudowy Świątyni Jerozolimskiej obok islamskiej Kopuły Skały i uczynienia
Wzgórza Świątynnego wspólnym miejscem kultu trzech religii monoteistycznych.
zob.: http://messiahiscoming.org (10.11.2011)
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główne ośrodki teologii i filozofii judaistycznej. Jednocześnie święte mury przybytku
otulały kramy kupców i kuglarzy. Można rzec - najgłębsze akty wiary człowieka
dokonywały się przy akompaniamencie tłumnego zgiełku dysput i handlowych
targów. W takiej atmosferze dochodziło do zhierarchizowanego przenikania
rzeczywistości sacrum w rzeczywistość profanum. W tym znaczeniu Świątynia
Salomona jest ideałem budowli, których wymiar metafizyczny ściśle łączy się
z wymiarem kulturowym - współczesność wyrasta z tradycji - pierwiastki absolutne
stymulują proces ciągłego odradzania w wymiarach doczesności.
Jerozolimskie Wzgórze Świątynne tylko pozornie znajduje się w stanie
nieruchomego spełnienia. Przyszłe scenariusze transfiguracji tego miejsca będą nadal
inspirowane przez biblijne wizje budowniczych pierwszej Świątyni, jej ruiny
z wymowną Ścianą Płaczu oraz przekonanie o konieczności jej ponownej odbudowy.
▪

GÓRA CHEŁMSKA - GEOPARK GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
Góra Św. Anny - najwyższe wzniesienie na Wyżynie Śląskiej, noszące również

geograficzną nazwę Góra Chełmska - jest wygasłym wulkanem (406 m n.p.m.)75.
Geneza zlokalizowanego na jej szczycie sanktuarium sięga XVII wieku. W 1656 roku
przybyli do tego miejsca Franciszkanie, którzy przyjęli pieczę nad kościołem
wzniesionym przez rodzinę Gaschin. W latach 1700-1709, poniżej zabudowań
klasztornych, Adam de Gaschin zbudował kalwarię. Fundacją rodziny Kutzerów
z Jesenika była podjęta w 1898 roku przebudowa głównego ołtarza w kościele
pielgrzymkowym. W 1900 roku franciszkański biskup Bernard Döbbing poświęcił
ołtarz z umieszczoną w nim figurką Św. Anny Samotrzeciej, pochodzącą z przełomu XV
i XVI wieku.
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Śląskie miejsca pielgrzymkowe zlokalizowane są najczęściej na wzgórzach: sanktuarium „Maria Śnieżna”
znajdujemy na Górze Iglicznej w masywie Śnieżki (845 m.n.p.m.), sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich wzniesiono na Wzgórzu Cerkwica (316 m.n.p.m.), ze wzgórza
góruje nad okolicą sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej (280 m.n.p.m.), sanktuarium
Św. Jadwigi zlokalizowano na Wzgórzach Trzebnickich (219 m.n.p.m.)
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Historia

Góry

Świętej

Anny,

której

sława

miejsca

pielgrzymkowego

promieniowała od stuleci daleko poza granice Śląska, odzwierciedlają jednocześnie
dramaturgię dziejowych przeobrażeń tej krainy. Na przestrzeni ostatnich dwustu lat
Franciszkanie - gospodarze tego miejsca - byli trzykrotnie z niego wypędzani. W 1810
roku Król Pruski Fryderyk Wilhelm III skonfiskował klasztor i rozwiązał zakon
dekretem sekularyzacyjnym. Powrót Franciszkanów nastąpił dopiero w 1859 roku,
kiedy do klasztoru przybyli zakonnicy z prowincji w Westfalii. W 1875 roku
spustoszenie w klasztorze na Górze Świętej Anny dokonała fala pruskiego
Kulturkamfu. Możliwość ponownego powrotu zakonników pojawiła się w 1887 roku.
Kolejny etap pomyślnego rozwoju franciszkańskiego sanktuarium na Górze Świętej
Anny trwał do końca lat 30. XX wieku. Miejsce to stało się wówczas duchową stolicą
Górnego

Śląska.

Jego

popularność

zainspirowała

koncepcje

całościowego

przekształcenia kompleksu klasztornego wzgórza. Obejmowały one zarówno
rozbudowę bazy noclegowej dla pielgrzymów, jak i wzniesienie nowej świątyni.
O randze tych zamierzeń świadczy zaangażowanie do prac projektowych architekta
Dominikusa Böhma. Zgodnie z jego koncepcją zrealizowano budynek tzw. Domu
Pielgrzyma (Pilgerheim). Jego budowę rozpoczęto w 1929 roku. Pierwsi pielgrzymi
zamieszkali w nim już w roku 1931. Całkowite zakończenie budowy nowoczesnego
obiektu, przeznaczonego dla 2500 osób nastąpiło w 1938 roku. Po wybuchu II Wojny
Światowej w 1939 roku ambitne plany inwestycyjne zostały przerwane,
a funkcjonujący Dom Pielgrzyma przejęły władze wojskowe III Rzeszy i przekształciły
go na szpital. W tych okolicznościach doszło do kolejnego - trzeciego - wysiedlenia
zakonników z tego miejsca. Franciszkanie wrócili na szczyt Góry Świętej Anny
w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej.76
W bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium utrwalono wymowne znaki wydarzeń
historycznych ostatniego stulecia, które przenikały się z losami franciszkańskiego
klasztoru. Na szlaku pielgrzymek prowadzącym od strony Zdzieszowic trafiamy na
obszerne założenie amfiteatralne, wpisane w naturalną topografię wzgórza.
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Sąsiadek Z. (red.): Nieznany modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym.
Gliwice - Racibórz 2012, ss. 24-25.
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il.49. Góra Św. Anny - współczesna panorama
il.50.
il.51.
il.52.
il.53.

Góra Św. Anny - amfiteatr (1938 r.)
Góra Św. Anny - Pomnik Czynu Powstańczego (proj. Xawery Dunikowski, 1955 r.)
Góra Św. Anny - jedna z kaplic kalwarii wokół klasztoru OO. Franciszkanów
Góra Św. Anny - „ołtarz papieski” upamiętniający obecność Jana Pawła II w 1983 r.
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Historia tego miejsca sięga 1934 roku, kiedy na obszarze kamieniołomu rozpoczęto
budowę amfiteatru o powierzchni ok. 40 ha. Jego projekt został sporządzony przez
architekta

z

Berlina

Franza

Böhmera.

Oficjalne

otwarcie

amfiteatru

-

z 7 tys. miejsc siedzących i 23 tys. stojących - nastąpiło 22 maja 1938 roku.
W ówczesnych uwarunkowaniach politycznych obiekt ten miał służyć celom
propagandowych

manifestacji,

organizowanych

przez

nazistowskie

władze

III Rzeszy Niemieckiej. Tym samym pełnił on rolę przeciwwagi dla sanktuarium.
Paradoksalnie analogiczne funkcje amfiteatru na Górze Świętej Anny utrwalały
władze komunistyczne PRL-u w okresie powojennym. Złożoną genezę tych
historycznych reliktów podkreśla Pomnik Czynu Powstańczego, widniejący na szczycie
skarpy, wieńczącej arenę amfiteatru. Wzniesiono go w 1955 roku według projektu
Xawerego Dunikowskiego, w ramach przebudowy niemieckiego mauzoleum.
Monument upamiętnia Powstania Śląskie, a szczególnie III Powstanie Śląskie,
którego najcięższe bitwy stoczono pod Górą Świętej Anny na przełomie maja
i czerwca 1921 roku.
Ostatnie dziesięciolecia sprzyjają przywracaniu tej Górze walorów miejsca
pielgrzymkowego, gdzie możliwe staje się wychowywanie do współistnienia
różnorodnych tradycji, kultur i religii. To przykład uniwersalnego archetypu
sanktuarium, którego geneza wiąże się z transfiguracją góry - naturalnego miejsca
o szczególnej wymowie symbolicznej. Religijna intuicja człowieka kieruje go ku górze
i wyżej ku niebu, gdzie wciąż odnajduje absolutny punkt oparcia dla swojej
egzystencji.

Góra

odzwierciedla

sakralny

wymiar

przestrzeni.

Sanktuarium

usytuowane na szczycie góry osiąga najpełniej wymiar transcendentny 77. Religijny
charakter tego wzgórza skupiony w bazylice z cudowną figurką Świętej Anny
77

Symboliczny wymiar przypisywany górom utrwalił się zarówno w wierzeniach ludów pierwotnych, jak
i w rozwiniętych systemach religijnych. Góra to znak łączący niedostępną rzeczywistość absolutu
z rzeczywistością powszednią – naturalną, zamieszkiwaną przez człowieka. Wznoszenie się ku górze kryje
w sobie metafizyczny zwrot ku bóstwu. Wejście na szczyt góry urzeczywistnia wydostanie się ponad sferę
rzeczy nieświętych. Syntezę tych pojęć zawierają wertykalne sylwety piramid, zigguratów, pagod, stup,
a także chrześcijańskich świątyń. Do nich odnoszono określenia: góra domu, dom góry wszechziem, góra
burz, więź między niebem a ziemią, kamień węgielny nieba i ziemi.
Zob.: Rabiej J.: Tradycja i nowoczesność w kształtowaniu architektury kościołów katolickich. Świątynia
fenomenem kulturowym. Gliwice 2004, s. 112-116.
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Samotrzeciej dopełniają zabudowania klasztorne z Domem Pielgrzyma, kaplice
kalwarii, grota lourdska oraz ołtarz papieski, upamiętniający pielgrzymkę Jana Pawła II
z 1983 roku.
Dzisiaj Góra Świętej Anny pełni rolę miejsca szczególnego, do którego prowadzą
wędrówki nie tylko pielgrzymów. Walory o charakterze religijnym łączą się tutaj
z akcentami o znaczeniu kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Współczesny
uniwersalny charakter Góry Świętej Anny podkreśla fakt wpisania jej jako
„Komponowanego Krajobrazu Kulturowo-Przyrodniczego” na listę 28 Pomników
Historii
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Zebrzydowskiej,

Opactwa

Cystersów

w Krzeszowie, Kazimierza Dolnego, Centrum Krakowa, Centrum Warszawy czy
Centrum Zamościa - co nastąpiło w kwietniu 2004 roku. W 2010 roku rejonowi Góry
Świętej Anny nadano rangę Krajowego Geoparku.78
▪

KAMIEŃ ŚLĄSKI - SEBASTIANEUM SILESIACUM
Kamień Śląski położony na Śląsku Opolskim jest przykładem miejsca, którego

dzisiejsze znaczenie wyrasta z wielu, nakładających się na siebie okoliczności
niemających jednorodnych korzeni i ciągłego charakteru. Z prowincjonalnej,
średniowiecznej osady stała się siedzibą szlacheckiego rodu. Kolejne stulecia
wypełniały zmienne losy - zarówno rozkwitu, jak i zapomnienia.79
O historycznej randze Kamienia Śląskiego zadecydowała okoliczność narodzin
w tym miejscu Jacka Odrowąża - polskiego dominikanina, świętego w Kościele
Katolickim. Stamtąd pochodzą również inni sławni Odrowążowie: Bł. Czesław
i Bł. Bronisława. Dzieje tego śląskiego rodu potwierdza historyczna wzmianka
z XII wieku o istniejącym w tym miejscu warownym grodzie. Gall Anonim przywołuje
w swoich kronikach fakt gościnnego pobytu Bolesława Krzywoustego u Odrowążów
w 1104 roku. Nazwa osady Camen pojawia się w dokumentach z 1335 roku.
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http://geopark-goraswanny.pl/5/aktualnosci.html
http://www.kamien.biz/
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W zapisach z połowy XV wieku znajdujemy informację o rycerzu Tomaszu właścicielu
zamku w Kamieniu. Jednym z kolejnych - odnotowanych historycznie - właścicieli tej
posiadłości był Mikołaj Strzała. Przełom XVII i XVIII wieku to okres świetności
Kamienia, związany z panowaniem rodu Larischów, przybyłych na Śląsk z Irlandii.
Z inicjatywy Magdaleny Engelburg von Larisch w 1701 roku powstała kaplica
w komnacie narodzin Św. Jacka. Szerzący się z tego miejsca kult Św. Jacka
pielęgnowali kolejni spadkobiercy zamku, którym nadawano imię patrona w łacińskiej
formie Hiacynt.
Okres XX wieku w historii sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim układał się
w sekwencję dramatycznych wydarzeń, wpisanych w ówczesne zawiłości polityczne.
Pod koniec II wojny światowej zamek pełnił rolę szpitala. W 1945 roku doszło do jego
podpalenia i splądrowania. W pierwszych latach powojennych w zabudowaniach
zamku mieścił się dom dziecka. W latach 50. pełnił on funkcję siedziby wojsk
sowieckich, co wiązało się bezpośrednio z rozbudową pobliskiego lotniska. W tym
okresie doszło do dalszych aktów dewastacji. Po kolejnym celowym podpaleniu
w 1973 roku założenie pałacowo-parkowe podupadało stając się na wiele lat ponurą
ruiną. W tym stanie zostało przekazane 14 grudnia 1990 roku Opolskiej Kurii
Biskupiej. Na mocy umowy z władzami gminy Gogolin, po dopełnieniu formalności
notarialnych biskup opolski Alfons Nossol podjął decyzję o odbudowie Sanktuarium
Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Wysiłki społeczności Diecezji Opolskiej wspomagały
finansowo:

Ambasada

Niemiecka

-

przeznaczając

na

ten

cel

środki

z opłat wizowych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także pobliskie zakłady
cementowo-wapiennicze w Górażdżach i Tarnowie Opolskim. Pierwszy etap
odbudowy zwieńczono aktem poświęcenia i oddania do użytku Sanktuarium, co
nastąpiło 14 sierpnia 1994 roku w ramach obchodów 400 rocznicy kanonizacji
Św. Jacka.80
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Mateja E.: Kamień Śląski. Dzieje Sanktuarium św. Jacka. Wrocław 2003.
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il.54.
il.55.
il.56.

Kamień Śląski - wieża pałacu z wejściem do Kaplicy Św. Jacka
Odrestaurowane południowe skrzydło pałacu
Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum na
miejscu odbudowanych obiektów gospodarskich założenia pałacowo-parkowego
w Kamieniu Śląskim
80

Obecnie Kamień Śląski rozwija się nie tylko jako sanktuarium skupione wokół
kaplicy Św. Jacka - miejscu jego narodzin w 1183 roku. Jest ona głównym elementem
późnobarokowego pałacu z przełomu XVII/XVIII w. Otacza go park krajobrazowy
wchodzący w rozległy obszar rezerwatu przyrody o powierzchni ok. 14 ha. Wnętrza
pałacowe poza funkcją muzealną mieszczą między innymi Centrum Kultury przy
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto, w zabudowaniach
gospodarskich, odbudowanych z ruin uruchomiono w ostatnich latach specjalistyczne
sanatorium rehabilitacyjne, znane już w Europie pod nazwą Sebastianeum
Silesiacum.81 Kamień Śląski żyje obecnie odwiedzany przez pielgrzymów, turystów,
kuracjuszy, uczniów, studentów i naukowców. W świetle rozważań na temat
ewoluującego charakteru tego miejsca, wymowne są plany zakreślające perspektywę
jego rozwoju. Wykorzystując istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisko
wojskowe (na terenie o pow. 285 ha.) - wyposażone w bocznicę kolejową
i dogodny dojazd (węzeł autostrady A4 w odległości 8 km.) - zakłada się jego
modernizację do skali portu międzynarodowego. Wymowną namiastką realnych
perspektyw przeobrażeń tego miejsca - geograficznie położonego na „marginesie”
śląskich aglomeracji - są lądujące już nieopodal pałacu, sanktuarium i ośrodka
sanatoryjnego aerotaksówki.
▪

KOŚCIÓŁ POJEDNANIA (1894) - KAPLICA PRZEBACZENIA (2000) W BERLINIE
Berlińska Kaplica Przebaczenia wzniesiona na przełomie XX i XXI wieku została

usytuowana na fundamentach Kościoła Pojednania z końca XIX wieku. W 1894 roku,
ówczesna cesarzowa Augusta Karolina przekazała lokalnej wspólnocie ewangelickiej
klucze do nowego neogotyckiego kościoła. Lata jego funkcjonowania objęły również
nieprzychylny dla religii okres panowania III Rzeszy. Zniszczenia po okresie nazizmu
naprawiono dopiero w latach 50. XX wieku. W 1961 roku, kiedy zaczęto realizować
w Berlinie plan budowy muru dzielącego mieszkańców niemieckiej stolicy, kościół
znalazł się w zaoranym pasie pomiędzy liniami granicznych zasieków.
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http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/index.php?go=1373
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il.57., il.58. Kaplica Przebaczenia w Berlinie
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„Problem zagrożenia bezpieczeństwa i porządku”, jaki przysparzał kościół
komunistycznym władzom NRD rozwiązano ostatecznie - wysadzając go w 1985 roku.
Po czterech latach runął mur berliński - doszło do zjednoczenia państw niemieckich.
W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca kryjącego fundamenty kościoła zaczęto
realizować Muzeum Muru Berlińskiego. W tych uwarunkowaniach dojrzewała idea
odbudowy unicestwionego kościoła. Owocem otwartej debaty stała się koncepcja
tzw. Kaplicy Pojednania. Jej dokumentację budowlaną wykonali w 1999 roku
architekci: Rudolf Reitermann oraz Peter Sassenroth. Realizację projektu podjęto
w 2000 roku. Symboliczna świątynia powstała na fragmencie fundamentów swojej
poprzedniczki. Jej ściany - wyznaczające eliptyczny plan - wzniesiono z gliny
wymieszanej z resztkami cegieł i kamieni pozyskanych z „mogiły” zrujnowanego
kościoła. Płaskie sklepienie oparte na ramach z drewna klejonego osłania rotundę
oraz jej obejście. Krawędź przestrzeni kaplicy uformowano w postaci ażurowego
parawanu z drewnianych pionowych lameli.
W budowie tej świątyni pomnika uczestniczyli liczni wolontariusze z kilkunastu
krajów Europy - jej wschodu i zachodu. W dzieło zaangażował się między innymi Klaus
Dierks - profesor berlińskiej Politechniki, ekspert w dziedzinie budownictwa z gliny. Ze
względu na specyfikę technologii zastosowanych w budowie kaplicy, przywołuje się ją
jako przykład architektury proekologicznej, określanej również mianem low tech. Dla
Martina Raucha budowla ta stała się inspiracją dla artystycznej kreacji z pogranicza
ekologicznego manifestu, ulotnego performansu czy acion artu. Kaplica Pojednania stanowiąca kolejną fazę transfiguracji jednego z berlińskich kościołów - jest
jednocześnie miejscem pamięci oraz domem modlitwy lokalnej parafii. W jej
architekturze odzwierciedlono jeden z charakterystycznych kierunków ewolucji, jakim
poddawana jest współczesna architektura sakralna. Zmierza on do scalenia
wspólnych idei rozproszonych dotąd w odmiennych systemach kulturowych
i religijnych.
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il.59. Asyż - Rajskie wzgórze, klasztor OO. Franciszkanów
il.60. Klasztor OO. Franciszkanów w śródmieściu Krakowa
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II.3.2. INTEGRACJA - EROZJA
▪

PIEKIELNY SZCZYT - RAJSKIE WZGÓRZE W ASYŻU
Klucz do zrozumienia fenomenu klasztornej zabudowy na wzgórzu nieopodal

miejskich murów Asyża tkwi w specyfice zakonu franciszkanów. Ich oddziaływanie,
wykraczające poza
średniowiecznego

wymiar religijny, przypadło na
gotyku.

Nowe

zakony

braci

okres

żebrzących

rozkwitu
-

sztuki

franciszkanie

i dominikanie - nie były alternatywą dla wielkich tradycji monastycznych,
kształtowanych od wieków przez zakony benedyktynów, a później przez cystersów.
Czerpiąc z ich duchowej mocy oraz cywilizacyjnych dokonań franciszkanie dążyli do
wchodzenia w głąb środowiska zurbanizowanego. O ile klasztory Świętego Benedykta
były samowystarczalnymi ośrodkami, które bardzo często stawały się zalążkami
średniowiecznych miast, o tyle klasztory Świętego Franciszka i Świętego Dominika
lokowano w już istniejących miastach. Wzorem miast włoskich, gdzie przyjęto
pierwsze wspólnoty żebracze, ich domy sytuowano w obrębie miejskich murów, a nie
w rejonach szczególnie wyeksponowanych. Afirmacja lokalnych tradycji stała się
zasadą nadającą spójny wyraz franciszkańskim założeniom - tym z okresu
średniowiecza, a także wznoszonym w kolejnych wiekach. Charakterystycznym
efektem ich oddziaływania w sferze architektury stała się synteza trwałych na terenie
Italii klasycznych romańskich wzorców z elementami nowej stylistyki. Nie bez
uzasadnienia na obszarach Italii franciszkanom przypisuje się znaczącą rolę
w rozpowszechnieniu myśli i sztuki epoki gotyku.
Znamiennym jest, że bazylikę Św. Franciszka i zabudowania franciszkańskiego
klasztoru w Asyżu, którym przypisano określenie Rajskie Wzgórze - wzniesiono
w miejscu, gdzie wcześniej znajdowało się wysypisko śmieci. Było ono usytuowane
poza miejskimi murami. Tam wykonywano również wyroki na ówczesnych
skazańcach. Pierwotnie nazywano je Piekielnym Szczytem. Lokalizacja budowli
sakralnej w takim miejscu nie jest dziełem przypadku, a wręcz odzwierciedla istotę
fenomenu chrześcijańskiej świątyni. Nie powiela ona typu wyeksponowanego
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sanktuarium dedykowanego absolutnie niedostępnemu bóstwu, lecz staje się
przestrzenią, gdzie transcendentny Stwórca jest immamentnie obecny w życiu swoich
stworzeń. W tym ujęciu tkwi sens przemiany - transfiguracji Piekielnego Szczytu
w Rajskie Wzgórze. Jej efektem w wymiarze urbanistycznym jest włączenie w obszar
miasta terenu usytuowanego na jego marginesie i nadanie temu układowi cech
integralności.
Przykład Asyża wyznaczył niejako regułę sytuowania franciszkańskich klasztorów
w średniowiecznych miastach. Z nich zakonnicy prowadzili szeroką działalność
duszpasterską. Równie dostępne stały się ich kościoły, otwarte dla zainteresowanych
kaznodziejskimi naukami czy dyskusjami teologów. Stąd również świątynie
franciszkańskie wydają się bliższe skali człowieka dzięki harmonijnemu wpisaniu
w wielofunkcyjną tkankę miejskiego środowiska. Budowane w stylistyce gotyckiej, nie
epatowały strzelistą wertykalnością, tryumfującą wyniosłością czy konstrukcyjnym
wyrafinowaniem. Wzorem bazyliki z Asyża, przyjmowały kształty pełne przestrzennej
równowagi, formalnego umiaru i ideowej spójności. Cechy te stały się źródłem
inspiracji dla twórców kościołów powstających w kręgu samego zakonu i w ogóle dla
ówczesnej sztuki sakralnej. Obecność charakterystycznych przymiotów w budowlach
zakonu franciszkanów nie pozwala jednakże na wskazanie stylistycznych zasad, które
można by określać mianem architektury franciszkańskiej - w analogii do architektury
benedyktyńskiej, cysterskiej czy ukształtowanej w wiekach późniejszych np.:
architektury jezuickiej. Trudno również w szeregach franciszkanów znaleźć wybitnych
kreatorów sztuki i architektury sakralnej na miarę benedyktyńskiego opata Sugera czy
dominikańskiego Fra Angeliko. Tym niemniej franciszkańska fascynacja światem
przyrody, ich afirmujący stosunek do współczesności zaowocował wieloma
oryginalnymi dziełami. Również dzisiaj znajdujemy klasztory wznoszone przez
franciszkanów wewnątrz siedlisk człowieka - blisko ich codzienności - zwyczajnej,
pospolitej, a nie rzadko nędznej. Etapy ich ewolucyjnego rozwoju odnajdujemy
w harmonijnie przekształcanych założeniach. Z reguły nie ma w nich efektów
stylistycznego

wyrafinowania.

Bardzo

często
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urzekają

racjonalną

prostotą

spontanicznie zespalanych elementów. Przenikają się w nich walory inspirowane
twórczym geniuszem z efektami nieudolnego rzemiosła, sekwencje wizjonerskich
kreacji z wyrazami estetycznej naiwności, fragmenty nienaruszone od setek lat
z reliktami pełnymi „blizn” po pożarach, trzęsieniach ziemi czy dewastacjach.
Przykłady architektury tego nurtu są zapisem niepowtarzalnych scenariuszy
transfiguracji. Ich treścią są losy budowanych przez wieki założeń, na warstwach
których swoje piętno odciska upływający czas, żywioły natury i dziejowe
zawirowania.82
▪

PAŁAC BALLESTREMÓW - ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W PŁAWNIOWICACH
W 2012 roku na terenie twierdzy Kalemegdan w Belgradzie - miejscu

z zachowanymi reliktami z czasów celtyckich i rzymskich - Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej zorganizowała wystawę pt. Perły polskiej architektury - miasta, miasteczka,
wsie - tylko jeden dzień jazdy. Zaprezentowano na niej przykłady z Warszawy,
Gdańska, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Łańcuta, Kłodzka, Kielc i Pławniowic. Zespół
Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach - znany również pod nazwą Pałac Ballestremów znalazł się w tego typu wyselekcjonowanym zestawie nie po raz pierwszy. O jego
wyjątkowej klasie zaświadczyła między innymi przyznana w 2007 roku nagroda
w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków zatytułowana „Zabytek zadbany”.
Obecny blask Pałacu w Pławniowicach to efekt wieloletnich zmagań o jego ratunek ze
stanu bliskiego ruinie.
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Obecny stan klasztoru Św. Franciszka w Asyżu kryje kilka etapów budowy, rozbudowy i odbudowy. Początki
tego założenia sięgają 1228 roku, w którym poświęcono miejsce budowy. W 1230 roku przeniesiono do
kościoła dolnego ciało Św. Franciszka. Konsekracji bazyliki dokonano w 1253 roku. Rozbudowa założenia
klasztornego prowadzona była w wiekach XIV i XV. Jego ostateczny kształt osiągnięto w latach 1474-1476.
Ostatnie ze zniszczeń, jakim uległy zabudowania klasztorne w Asyżu, miało miejsce na skutek trzęsienia
ziemi w dniu 08.09.1997. Po nim konieczne było, między innymi, odbudowanie sklepienia kościoła dolnego.
Dotąd nie udało się odtworzyć polichromii.
W 2000 roku klasztor Św. Franciszka w Asyżu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Franciszka_w_Asy%C5%BCu
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il.61., il.62. Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach (stan z 2012 roku)
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Pławniowice to mała śląska miejscowość położona między Gliwicami i Strzelcami
Opolskimi. Najstarsza wzmianka historyczna o dobrach rycerskich Pławniowice
pochodzi z roku 1317.
Geneza pławniowickiego pałacu sięga 1798 roku, w którym właścicielem
lokalnych dóbr został hrabia Karol Franciszek von Ballestrem - spokrewniony z rodem
Ballestrero z Piemontu. Właśnie jego następca hrabia Franciszek II Ballestrem na
miejscu

istniejącego

drewnianego

pałacu

-

wcześniej

wielokrotnie

przebudowywanego - wzniósł nową rodową siedzibę. Prace rozbiórkowe,
przygotowawcze i projektowe rozpoczęto w 1800 roku. Budowa samego pałacu
trwała od wiosny 1882 roku do października 1885 roku. Nadano mu formę
trójskrzydłowego założenia utrzymanego w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego.
Znamienne związki nowego pałacu z jego dawnym kształtem zachowano w części
z kaplicą pałacową. Na życzenie fundatora wieżę z kaplicą z 1740 roku
wkomponowano w nowe skrzydło zachodnie. Pracami nad projektem i realizacją
założenia pałacowo-parkowego kierował mistrz budowlany Konstantyn Heidenreich
z Kopic k. Grodkowa. O osiągniętych architektoniczno-przyrodniczych walorach nowej
siedziby Ballestremów zaświadczyła wizyta w niej - w 1932 roku - przedstawicieli
Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego. Jej rezultatem był spis ponad stu
gatunków

drzew

i

krzewów.

Imponująca

siedziba

rodu

Ballestremów

w Pławniowicach to tylko jedna z licznych fundacji tych śląskich przemysłowców.83
Rozkwit pałacu przerwała II wojna światowa. Zbliżający się front zmusił
hrabiowską rodzinę Ballestremów do opuszczenia Pławniowic pod koniec 1944 roku.
W styczniu 1945 roku pałac zajęły wojska Armii Czerwonej. Najprawdopodobniej
stacjonował w nim marszałek Iwan Koniew. W tym czasie nie doszło do zniszczeń
83

Ballstremowie - właściciele śląskich kopalń - byli inicjatorami budowy osiedli, kolonii, a także hoteli
robotniczych. Największa z wybudowanych kolonii mieszkaniowych powstała w Rokietnicy dla górników
z kopalni „Castellengo” (1879-1910). Pod względem standardu i rozwiązań technicznych należała do
najnowocześniejszych w Europie. Z inicjatywy hrabiego Franciszka von Ballestrem dla rodzin robotniczych
wybudowano nowoczesny szpital (1889), aptekę (1893) i gimnazjum (1985). Na jego zlecenie zbudowano
w Rudzie kościół pw. Św. Józefa (1902-1904). Po staraniach hrabiego Franciszka powstała we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Techniczna (1912).
Zob.: Worbs K. (red.): Zespół Pałacowo-Parkowy Pławniowice. Schloβ - und Parkkomplex Plawniowitz.
Gliwice 2004, ss. 55-59.
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samych zabudowań, jednak w znacznym stopniu ucierpiały ich wnętrza z cennym
wyposażeniem. Po wojnie majątek pławniowicki znacjonalizowano i zamieniono na
PGR, ale sam pałac przeznaczono na cele kościelne. Skrzydło zachodnie z kaplicą
oddano miejscowej parafii katolickiej, zaś część środkową i skrzydło wschodnie
otrzymały do użytku zakonnice przesiedlone z okolic Lwowa.
W powojennych uwarunkowaniach zabudowania pałacowe i ich parkowe
otoczenie ulegały stopniowej degradacji. Brak bieżących działań konserwatorskich
prowadziły do postępujących z roku na rok zniszczeń. Okazało się po latach, że to nie
działania wojenne stanowiły zagrożenie dla majątku Ballestremów w Pławniowicach,
ale upływający czas i bezradność kolejnych jego administratorów. Pierwszą próbę
ratunku popadającego w ruinę pałacu podjęto pod koniec latach 70. XX wieku. Jednak
dopiero gruntowne prace remontowe rozpoczęte w 1994 roku pod patronatem Kurii
Diecezji Gliwickiej otworzyły perspektywę powrotu pławniowickiego założenia do
świetności. Co znamienne, wysiłki te podjęto po przywróceniu bezpośrednich
kontaktów w prawowitymi spadkobiercami dóbr rodu Ballestremów. Po pełnym
uregulowaniu praw własnościowych odremontowany zespół Pałacowo-Parkowy
w Pławniowicach pełni rolę Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Gliwickiej.
W jego formule mieszczą się zarówno funkcje muzealne, skupione na wiernie
odrestaurowanych fragmentach historycznych, jak i nowe funkcje, odpowiadające
obecnemu programowi założenia. W aktualnym kształcie znaczenie pławniowickiego
kompleksu wykracza poza zasięg lokalny, a coraz liczniejsze okoliczności świadczą
o jego ponadregionalnej skali oddziaływania.
Historia

Zespołu

Pałacowo-Parkowego

w

Pławniowicach

to

ilustracja

przeobrażeń, którym ulegają architektoniczne dzieła pod wpływem splotu
różnorodnych czynników. Wywołują je zarówno niszczące, burzliwe wydarzenia
dziejowe, jak i nieuchronne następstwa procesu starzenia się budowli. Prawo
posiadania „architektonicznych pereł” to zobowiązujący przywilej. Tego rodzaju
skarbów nie wystarczy jedynie biernie strzec przed utratą, dewastacją czy
upływającym czasem - one wymagają ciągłej, kreatywnej pielęgnacji.
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▪

KAPLICA BRATA KLAUSA W MECHERNICH
Peter Zumthor jest architektem anachronicznym. Czas jest dla jego budowli

pierwiastkiem o unikalnym dzisiaj znaczeniu. Upływający czas jest świadomie
afirmowaną wartością, a nie jedynie destrukcyjnym, niewidzialnym żywiołem.
Projektuje bardzo powoli - wyłącznie dla inwestorów, którym się nie śpieszy. Jego
architektura powstaje w trybie nieprzystającym do niemal obowiązujących dzisiaj
rynkowych

standardów,

których

głównym

motywem

jest

szybki

sukces.

Paradoksalnie, mimo tego budowle Petera Zumthora okazują się architektonicznymi
wydarzeniami. Ich fenomen wyłaniania się w trakcie tworzenia koncepcji w postaci
szkiców i modeli. W tej fazie ekscytują jako przedmiot bezpośrednich dyskusji
z inwestorem, w gronie współpracowników czy przyszłych wykonawców. Realizacja
projektu jest w istocie sekwencją kolejnych odsłon toczącego się już spektaklu.
Ukończenie budowy otwiera następne jego akty. Większość dzieł Zumthora osiąga
dojrzałość długo po ich „oddaniu do użytkowania”. Obdarzone unikalnym typem
urody, który nie znosi modelingu „starzeją” się w harmonijnym zgraniu
z otoczeniem. Kaplica Św. Benedykta w Sumvitg, Łaźnia w Vals, Muzeum Diecezjalne
w Kolonii nie są efektownymi obiektami do „pozowanych” fotografii - tych
w konwencji „ikon” architektury, błyszczących w promieniach pogodnego słońca czy
ucharakteryzowanych nocnymi iluminacjami. Te budowle nie epatują modną urodą,
technologicznym

wyrafinowaniem

czy

ekoidealistycznym

powabem.

Budzą

zainteresowanie nieprowokowane medialnymi plebiscytami. Lgniemy do tej
architektury instynktownie, bo jest ona zbudowana z prawdziwych doświadczeń
i emocji.
Kaplica Brata Klausa - jedno z ostatnich dzieł Zumthora - jest kolejnym
przykładem architektury, która powstaje nie po to, by zdominować swoją
spektakularną obecnością jak najszerszy obszar w swoim otoczeniu, ale by je
harmonijnie dowartościować. Pojawiła się w ostatnich latach w miejscu
odosobnionym, w otwartym krajobrazie, między polami na niewielkim wzniesieniu
w okolicach niemieckiej wioski Mechernich.
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il.63., il.64., il.65, il.66. Kaplica Brata Klausa w Mechernich - proj. Peter Zumthor
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To usytuowanie - w niczym niewyróżniającym się naturalnym krajobrazie - wyklucza
efekt zaskoczenia przy pierwszym z nią zetknięciu. Odkrycie jej zawsze dokonuje się
z oddali. Zauważona na horyzoncie - niewielka wertykalna budowla - budzi
skojarzenia z formami menhirów, pomników, plenerowych rzeźb, wież? Jej lapidarny
kontur zakreśla jednolity budulec o naturalnej barwie - gliny, a może piaskowca?
Dojście do niej - najkrócej na wprost - uniemożliwiają otaczające ją rozległe połacie
upraw. Zatem dotknięcie tej tajemniczej budowli wymaga cierpliwego pokonania
kamienistej polnej drogi. Instynktownie czujemy, że nie wypada „profanować” jej
kołami samochodów. Po dojściu do budowli zastajemy purystyczną formę
betonowego graniastosłupa kilkunastometrowej wysokości. Do jej wnętrza prowadzą
trójkątne metalowe drzwi, utrzymane w skali ludzkiej sylwetki.
Bezpośredni kontakt z Kaplicą Brata Klausa pozwala stopniowo odsłaniać
kolejne warstwy jej niezwykłej tożsamości. Ideę jej powstania podjął rolnik
z Mechernich. Swym zamysłem zainteresował Petera Zumthora - światowej sławy
szwajcarskiego architekta. Jaka okoliczność tłumaczy związek niemieckiego rolnika ze
szwajcarskim architektem? Jasną odpowiedzią - prawdopodobnie niepełną - jest
historyczna postać Brata Klausa. To pochodzący z Flüe szwajcarski rolnik, ojciec
rodziny, rajca, sędzia, pustelnik, mistyk, święty żyjący w latach 1417-1487. Po pięciu
wiekach fenomen jego prostego, dobrego życia wciąż budzi zainteresowanie zachowuje ponadczasowy sens. Klaus z Flüe stał się nie tylko tytularnym patronem
budowli - kaplicy, pustelni, memorium, schroniska - ale żywą inspiracją dla jej
oryginalnej, architektonicznej koncepcji. Projekt Zumthora - powstający przez kilka lat
(od roku 1997 do 2007) - nie ograniczył się do technicznego zapisu docelowej formy,
jaką miała przyjąć skończona budowla. Jego istotą był scenariusz procesu transfiguracji - który łączył wątki technologiczne z aktami kreacji o charakterze
artystycznym, symbolicznym, metafizycznym.
Po wyznaczeniu miejsca pod przyszłą budowlę - na niewielkim skrawku pola
rodziny Scheidtweiler - ustawiono stos ze 112 kilkunastometrowych, drewnianych
pni. Starannie dobrane związano linami i otoczono ściankami drewnianego szalunku
93

na planie nieregularnego pięcioboku. Przestrzeń między stosem i szalunkiem
wypełniano masą betonową z grubym, kamiennym kruszywem - ręcznie ubijając. Ta
faza kształtowania budowli realizowana była systematycznie w 24 etapach - warstwa
po warstwie - w okresie od października 2005 roku do września 2006 roku. Po
wykonaniu warstwy wieńczącej na wysokości ok. 12 m przystąpiono do kolejnego
aktu scenariusza tej architektonicznej transfiguracji - podpalono drewniany stos
otulony betonową skorupą o grubości ponad 0,5 m. Po wypaleniu i spopieleniu
drewnianego rdzenia budowli - co trwało 3 tygodnie - uformowała się ostatecznie
przestrzeń wnętrza kaplicy z charakterystycznym otworem u szczytu sklepienia.
Odciśnięte na wewnętrznym licu betonowego sarkofagu profile drewnianych pni i ich
grafitowy koloryt, utrwalony w trakcie wypalania, przyjęły postać niepowtarzalnych
„polichromowanych stiuków” . Kolejnym spektakularnym aktem budowy kaplicy było
ręczne wylewanie ołowianej posadzki i jej „rzeźbienie” płomieniami ognia. Te niemal
rytualne czynności wykonywane 17 kwietnia 2007 roku rejestrowały telewizyjne
kamery.84 Puryzm tak wyreżyserowanej architektury zachowano również w fazie,
którą zwykle określamy wyposażaniem budowli. Jedynymi elementami wnętrzarskimi
kaplicy są: metalowa podstawa na świece wotywne, naczynie na wodę święconą,
drewniana ławka oraz metalowy okręg - symboliczny wyraz wizji brata Klausa - znany
jako „Traktat Pielgrzyma”. Rolę ornamentu wprowadzonego do wnętrza kaplicy
pełnią szklane kule - o średnicy ok. 4 cm - wtopione w otwory po elementach
stężających szalunki ścian. W 350 szklanych „kroplach” rozproszonych na powierzchni
sklepienia połyskują odbicia świateł świec i promieni słońca, wpadających do wnętrza
przez górny świetlik i otwór drzwiowy. Spójna, oszczędna stylistyka kaplicy ujmuje
formalną prostotą. Jednak nie wywołuje ona wrażenia chłodu i pustki - tak typowych
dla minimalistycznej architektury. W kaplicy Brata Klausa doświadczamy przede
wszystkim metafizycznej ciszy.
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Historia powstawania Kaplicy Brata Klausa w Mechernich ma bogatą bibliografię zarówno
w wydawnictwach drukowanych, jak i na stronach internetowych. Jedną z pierwszych publikacji
polskojęzycznych, odnoszących się do tego architektonicznego wydarzenia był artykuł Barbary Stec
w czasopiśmie Architektura&Biznes.
Zob.: Stec B.: Droga. Architektura&Biznes, 7/8 2007, ss. 38-43.
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Kaplica Brata Klausa jest unikalnym przykładem współczesnej architektury,
w której znajdujemy czytelne odwołania do uniwersalnych znamion sakralności. Nie
kształtuje ich synkretyczna mozaika znaków, zaczerpniętych z różnorodnych tradycji
religijnych, lecz kompozycja archetypicznych symboli. Ich zreinterpretowane
znaczenia zakodowane są w proporcjach i kolorycie architektonicznych form. Odczyt
i zrozumienie tych narracji warunkuje światło - absolutny kreator architektury.
Oddziaływanie tej budowli ma charakter transreligijny i transkulturowy. Dlatego
pielgrzymują do niej zarówno okoliczni mieszkańcy, pasjonaci architektury, jak i wolni
wędrowcy z różnych zakątków świata, inspirowani wzmiankami o tej tajemniczej
budowli w turystycznych przewodnikach, opowieściach znajomych i sygnałach
krążących w sieci.
▪

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW W TYCHACH
Budowane od kilkunastu lat założenie klasztorne OO. Franciszkanów w Tychach

jest jednym z tych przykładów współczesnej architektury, w którym znajdujemy
twórcze zespolenie pierwiastków tradycji z walorami nowoczesności. Źródłem
odniesień do tradycji stały się w tym przypadku średniowieczne kształty architektury
Asyża. Bezpośrednim odwzorowaniem historycznych wzorów w architekturze
wznoszonych zabudowań klasztornych jest wkomponowanie w nie wiernej repliki
kaplicy Porcjunkula. Tej formie symbolicznego ,,przeniesienia’’ budowli - ,,relikwii’’
towarzyszy wiele analogii, reinterpretacji, które łączą budowany od kilkunastu lat
obiekt sakralny z genezą architektury średniowiecznego gotyku.
Stanisław Niemczyk - architekt, a zarazem mieszkaniec lokalnej parafii w koncepcji ideowo-przestrzennej kościoła nawiązuje do symbolu tzw. krzyża
Św. Franciszka z Asyża. Stał się on ideogramem, określającym kształty planu założenia,
jego proporcje i miejsca formalnie dominujące w sylwecie - wyakcentowane iglicami
pięciu wież. Budulec z jakiego wznosi się kościół również przywołuje skojarzenia
z kamienną architekturą średniowiecznych włoskich miast. Powstaje on z zespolenia
żelbetu i dolomitu - kamienia pozyskiwanego z pobliskiego kamieniołomu,
pokrewnego dolomitom Umbrii, z którego powstały budowle Asyża.
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il.67. Klasztor OO. Franciszkanów w Tychach - 04.2005 r.
il.68. Klasztor OO. Franciszkanów w Tychach - 09.2009 r.
il.69. Klasztor OO. Franciszkanów w Tychach - 09.2012 r.
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To zestawienie o nadzwyczajnej autentyczności staje się źródłem kreacji, które
pozostają w ścisłej więzi z istotą uniwersalnych wzorów gotyckiej architektury
sakralnej.

Intuicyjnie

rozpoznajemy

w

nich

godność,

ponadczasowość

monumentalnych budowli - nie tylko chrześcijańskich. W poszczególnych ujęciach,
powoli wznoszonych zabudowań klasztornych odczytujemy klimat Asyża, Nursji czy
Jerozolimy. Czas przypisany tej budowie jest miarą jego wzrostu nie tylko w wymiarze
materialnym. Wśród budujących nie ma napięcia, które zwykle towarzyszy
oczekiwaniu rychłego, spektakularnego efektu prac.
Kościół powstaje bardzo powoli - od 2000 roku - kamień na kamieniu, bez z góry
założonych harmonogramów czy wiążących dat, na miarę aspiracji i możliwości
lokalnej społeczności. W tym sensie jest to budowa anachroniczna. Pracami kieruje
architekt - niemal z dnia na dzień precyzując projekty poszczególnych elementów.
Prace budowlane realizuje jeden z zakonników, któremu towarzyszy nieliczna grupa
parafian - ochotników. Nie ma w tym sposobie wznoszenia kościoła patosu, który
mogłaby wyzwalać świadomość uczestnictwa w dziele ponadczasowym.
Podobnie, jak wcześniej budowane kościoły Stanisława Niemczyka są to dzieła,
które nie są odcyfrowaniem w skali 1:1 zatwierdzonego projektu. One nieustannie
stają się, ewoluują, dojrzewają - żyją już w trakcie wynurzania się ścian, filarów ponad
krawędzie fundamentów. Jednocześnie w tym samym czasie wznoszenia dokonują się
przekształcenia w sferach społecznej, kulturowej, urbanistycznej - otulających
rodzącą się budowlę. Budowanie architektury Stanisława Niemczyka jest niekończącą
się symfonią. Nie ma w niej autonomicznych fraz, zamkniętych technologicznych
etapów

nerwowo

dyscyplinowanych

granicami

czasu,

zakontraktowanymi

budowlanym harmonogramem. Obserwując plac budowy kościoła w Tychach można
ulec wrażeniu, że ten kościół pięknie się rodzi, dojrzewa i starzeje - przyjmując wciąż
nowe, zmieniające się z dnia na dzień niepowtarzalne figury.
Tak ujęta charakterystyka wznoszonego w Tychach założenia klasztornego
OO. Franciszkanów streszcza intencje inwestora, projektanta i grupy zaangażowanych
parafian. Odbiór tego przedsięwzięcia z zewnątrz - niejako spoza ogrodzenia placu
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budowy - jest dalece zróżnicowany. Środowisko architektów, pasjonatów architektury
darzy to dzieło najczęściej podziwem. Skupia się ono przede wszystkim na jego
walorach, mających znamiona oryginalnego zjawiska. Ten zakres zainteresowania
uwidacznia się w przekazach prasowych i medialnych, w których przywołuje się
wyróżniające cechy tej budowli na tle tendencji we współczesnej architekturze - nie
tylko sakralnej. Stosunek do tej budowli lokalnej społeczności parafian i w ogóle
mieszkańców pobliskiego osiedla jest niejednoznaczny. Z jednej strony utrzymuje się
przekonanie, że powstaje budowla nieprzeciętna, a z drugiej w miarę upływu
kolejnych lat tej budowy wzmaga się stan zniecierpliwienia. Nie brakuje również
wyrazów rozczarowania. Rodzą się one na tle wyobrażeń, kształtowanych
na podstawie modelu projektu zestawianych z rzeczywistymi wielkościami
powstających fragmentów założenia. W opiniach kontestujących przywołuje się jak
zawsze aspekt ogromnych nakładów, koniecznych dla pełnej realizacji tej budowli.85
Scenariusz powstawania tego dzieła ma otwarty charakter. W jego pierwotnym
zapisie jest miejsce na doprecyzowania - nawet improwizacje. Są one efektem
zarówno twórczego rozwoju założonej koncepcji, jak i nieprzewidywalnych
okoliczności, które wyłaniają się w trakcie budowy. Ostateczny kształt, jakim wpisze
się franciszkańskie założenie w pejzaż Tychów jest wciąż trudny do zwizualizowania.
▪

KOŚCIÓŁ SAGRADA FAMILIA W BARCELONIE
Kościół Sagrada Familia w intencji jej inspiratorów i samego twórcy Antonio

Gaudiego ma stać się znakiem ,,współczesności’’, aktem ekspiacji. Myśl jego
wzniesienia zrodziła się jako inicjatywa oddolna Kościoła. W aurze prymatu techniki
nad duchem jej sens miały dopełniać funkcje społeczne ze szkołą, warsztatami i salą
konferencyjną. Zespół sakralny Sagrada Familia zaczęto budować jako znak obecności
chrześcijańskiej tradycji w nowej rzeczywistości - sekularyzowanej, „zarażonej”
żywiołem industrializacji. Sagrada Familia nie miała być wyniosłą katedrą, lecz

85

Autor systematycznie rejestruje postępy budowy założenia klasztornego OO. Franciszkanów
w Tychach-Paprocanach. Opinie wyżej przytoczone pochodzą z bezpośrednich rozmów, przeprowadzanych
z pracującymi na budowie i z mieszkańcami pobliskiego osiedla. Ostatnie z nich miały miejsce 30.09.2012 r.
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kościołem ubogim. Kościół Antonio Gaudiego - tytułowany częstokroć mianem
,,katedra’’ - nie jest kościołem biskupim. Tym niemniej trudno nazwać go inaczej, przy
jego skali i przestrzennym wyrazie, nieodparcie przywołującym skojarzenia
z sylwetami gotyckich katedr. W strzelistości zarysów sylwety kościoła równie
wymownymi stają się echa bogatej wielokulturowej tradycji architektury Katalonii.
W tych źródłach dostrzegamy inspiracje, którym Gaudi nadał indywidualne,
niepowtarzalne kształty.
Forma założenia jest oryginalnym odwzorowaniem tradycyjnych ideałów
chrześcijańskiej architektury. Znajdujemy w nim zarówno charakterystyczną
wielonawowość rzymskiej bazyliki,

upowszechniane w średniowieczu proporcje

planu w kształcie krzyża łacińskiego, jak i zhierarchizowaną logikę współzależności
między poszczególnymi elementami struktury przestrzennej, właściwe dla liturgii
kościoła katolickiego. Oryginalność bazyliki Sagrada Familia nie skupia się jedynie
w jej formie, skali czy rozrzeźbieniu. O fascynującej innowacyjności tej budowli
świadczą rozwiązania konstrukcyjne Gaudiego. Opierają się one na współpracy
parabolicznych łuków sklepienia i pochyłych filarów. W tym kształcie konstrukcja jest
koncepcją śmiałą, nowoczesną - daleko doskonalszą od konstrukcji katedr gotyckich.
Innowacyjności konstrukcyjnej nie przysłaniają organiczne formy trzonów filarów, ich
zwieńczeń czy kształtów sklepień. W racjonalnym zespoleniu tych elementów kryje
się istota integralności architektury Gaudiego. W tym sensie kościół Sagrada Familia
jest szczególnym odwzorowaniem ideałów architektury gotyckiej. Jej wymiar
przestrzenny

kształtuje

logika

konstrukcyjna.

W

tej

spójności

znajduje

odzwierciedlenie program ideowy świątyni - symbolu.
Zapis programu ideowego w architekturze bazyliki to kolejna cecha tej budowli,
która świadczy o obecności w niej tradycyjnych odwzorowań. Podobnie jak
w architekturze sakralnej sprzed

tysiąca lat monumentalne kształty budowli

wypełniają treści teologicznej narracji - biblia pauperum. Scalają je sceny
ewangeliczne ujęte w trzech fasadach. Fasada wschodnia - zrealizowana jeszcze przez
Gaudiego - ilustruje wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa.
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il.70.
il.71.

Kościół Sagrada Familia w Barcelonie - 2005 r.
Kościół Sagrada Familia w Barcelonie - 2012 r.
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Fasadę zachodnią - wzniesioną w ostatnich latach - współtworzą rzeźby Jozefa Marii
Subirachsa przedstawiające sceny męki i śmierci Jezusa. Fasada południowa - jeszcze
niezbudowana - ma być poświęcona tajemnicy zmartwychwstania.
Scenariusz budowy bazyliki Sagrada Familia, którego początek sięga 1884 roku,
wydaje się nie mieć przewidywalnego końca. Jednak w ostatnich latach kolejne jego
akty toczą się w tempie, pozwalającym założyć realny termin ukończenia dzieła. Stało
się to możliwe dzięki zastosowaniu w tym przedsięwzięciu najnowszych technologii
budowlanych. Interpretacja i urzeczywistnienie idei projektu Antonio Gaudiego zachowanych na podstawie postaci fragmentarycznych szkiców i makiet - przebiega
w

ostatnich

fazach

budowy

na

podstawie

zaawansowanych

programów

parametrycznych, stosowanych w przemyśle aeronautycznym. Pozwoliły one na
modelowanie i fabrykację skomplikowanych - kamiennych i żelbetowych - elementów
struktury budowli oraz ich precyzyjny montaż. 86 Planowane na lat dwudzieste tego
wieku uwieńczenie dzieła dzisiaj wydaje się w pełni realne. Z urzeczywistnieniem tego
planu wiąże się jednak paradoksalna okoliczność - „stracimy” kolejne dzieło
architektury, którego niepowtarzalną wartością jest sam akt jego budowania.

86

Burry M.: Parametric Design, Associative Geometry, [in:] Chaszar A. (ed.): Bluring the Lines. Chichester:
Wiley Academy 2006, pp. 46-53.
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il.72.
il.73.
il.74.

Muzeum Luwr w Paryżu
Muzeum Orsay w Paryżu
Gmach Reichstagu w Berlinie
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II.2. TRANSFIGURACJE ADAPTACYJNE
Architekci niczego nie wymyślają przekształcają jedynie rzeczywistość
( Alvaro Siza)

Zmagania człowieka z naturą odzwierciedlają znamienne cechy naszej
cywilizacji. Cywilizacja Zachodu czerpie energię z imperatywu postępu, którego
streszczeniem jest biblijne polecenie Stwórcy: czyńcie sobie ziemię poddaną

87

.

Doniosłymi aktami tryumfu człowieka nad potęgą żywiołów natury były między
innymi jego kamienne budowle - szczególnie te dedykowane wprost bogom
w formach monumentalnych świątyń. Kamień - budulec wyrywany ujarzmianej
naturze

jest

symbolicznym

wyrazem

dramaturgii

dziejów.

Paradoksalnie

niezaspokojony instynkt kreacyjny człowieka Zachodu czyni jego egzystencję
ekscytującym snem o pełnej wolności, nieograniczonych możliwościach, wiecznym
szczęściu - w rzeczywistości jest szalonym balansowaniem na krawędzi samozagłady.
Bolesne refleksje - budzące się na ruinach „ponadczasowych” dzieł architektury okazują się chwilami opamiętania, zagłuszanymi wciąż niezaspokojoną iluzją
nieśmiertelności.
Cywilizacja Wschodu - tam, gdzie pielęgnowany jest jeszcze jej pierwotny rdzeń czerpie energię ze zrównoważonych współzależności zachodzących w świecie natury,
którego człowiek jest integralnym ogniwem. Drewniane budowle świata Wschodu są
dziełami odpowiedzialnie wpisywanymi przez ludzi w perspektywę przemijania,
dokonującego się w rytmie cyklicznie odradzanej natury. Drewno - budulec, którym
natura obdarowuje człowieka - utrwala w nim świadomość własnej egzystencji. O ile
człowiek Zachodu rewaloryzuje, konserwuje, restauruje, modernizuje swoje dzieła
architektury, to w tradycji Wschodu najcenniejsze budowle co dwadzieścia lat wznosi

87

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1971,
[Rdz. 1, 28], s. 23.
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na nowo - restytuuje - kolejne pokolenie. Czyni to od podstaw, z materiału
pieczołowicie dziesięć lat wcześniej przygotowanego.88
Zglobalizowana rzeczywistość, w której żyjemy wypełniana jest inspiracjami
pochodzącymi zarówno z dziedzictwa kultury Zachodu, jak i Wschodu. Wzajemne
relacje, zachodzące w architekturze między wpływami pochodzącymi z różnorodnych
źródeł, trafnie streszcza proces nazwany interferencją względnie odizolowanych
kultur

89

. Jego efektem jest bogata różnorodność koncepcji, a także wywoływane tą

mnogością wrażenie „zamieszania” czy dezorientacji.
Kurczenie się zasobów naturalnych, a jednocześnie ,,rozrost” naszej cywilizacji
wymuszają pozyskiwanie dla niej nowych terytoriów i ich ciągłej adaptacji do
zmieniających się uwarunkowań. Wymowną ilustracją tego paradoksu są zmagania
Holendrów, którzy aby zachować poziom cywilizacyjnych osiągnięć, poszerzają swoje
terytoria poprzez permannetne ,,wyrywanie” ziemi morzu. W kraju o powierzchni
ok. 34 tys. km², który zamieszkuje 16 mln mieszkańców, znajdujemy niespotykane,
gdzie indziej spektakularne rezultaty transfiguracji naturalnego morskiego krajobrazu
w nowe dzielnice miast. Jedna trzecia powierzchni kraju jest polderem, a jedna piąta
to woda. Nie jest to stan o trwałych gwarancjach, lecz osiągnięcie, które wymaga
ciągłej troski i kosztownych wysiłków. Holendrzy żyją w świadomości, że w wypadku
dłuższych przerw w dostawach enegrii elektrycznej ich kraj zniknie pod wodą. W tych
warunkach powstają innowacyjne, omijające utarte schematy ideowo-formalne
koncepcje adaptacji środowiska zbudowanego. Ich efektami są rozwiązania
realizujące ideał integralności natury i kultury. Urbanistyczne zagęszczenie wymusza
na nich pragmatyczną elastyczność, podatność na intensywne zmiany. Co znamienne,
osiągnięciami Holendrów w dziedzinie architektury nie są okazjonalne monumenty,
lecz rozwiązania związane z codziennością.

88
89

Boorstin D.J.: Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świata. Warszawa 2002, ss. 171-179.
Zjawisko - interferencja względnie odizolowanych kultur - charakteryzuje Ewa Rewers w odniesieniu do
wzmacniających się i uzupełniających wpływów między architekturą europejską i japońską.
Zob.: Rewers E.: Techno-wzniosłość, architektura i filozoficzne celebrowanie technologii, [w:] Budak A.
(red.): Co to jest architektura? What is Architecture? Kraków 2002, s. 121.
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Presja zmieniających się uwarunkowań cywilizacyjnych, w jakich kształtowane
jest środowisko człowieka prowadzi wręcz do syndromu tymczasowości, który
ogarnia również architekturę. Budowle,

w jakich żyjemy poddawane

są

przekształceniom przystosowującym je do zmieniających się norm, funkcjonalnych
standardów, partykularnych oczekiwań czy estetycznych ideałów, w skali
i intensywności dotąd niewyobrażalnej. W rezultacie ten nurt przekształceń
architektury - transfiguracje adaptacyjne - wypełnia szczególnie nośny zakres działań,
w których uczestniczą architekci.
Istotą architektonicznych adaptacji nie jest „reanimowanie” wiekowych
budowli. Nawet jeśli wiele z nich zachowuje pierwotny profil funkcjonalny, to efekty
tych działań zmierzają do znaczących korekt zarówno w ich wymiarze technicznym,
jak i ideowo-programowym. Potencjał tego typu adaptacji ilustrują na przykład
przekształcenia budynku berlińskiego Reichstagu, kryjącego wciąż mocne skojarzenia
z funkcją Kancelarii III Rzeszy. W aktualnym kształcie - zachowującym pierwotną
sylwetę - obiekt przejął rangę siedziby rządu zjednoczonych Niemiec. Ewolucję
funkcji, nawiązującą do historycznych nawarstwień, dokonano również w budynku
Muzeum Berlina z 1735 roku. To barokowe założenie o regularnym symetrycznym
planie w 1999 roku poddano radykalnej metamorfozie. Jej celem był nowy program
muzealny - Muzeum Żydowskie w Berlinie. W wyniku kilku etapów rozbudowy
powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych przełomu
XX i XXI wieku. Okazuje się, że

efekty tego typu scenariuszy transfiguracji są

kreatywną inspiracją dla adaptacji o znacznie większej skali i radykalniejszym zakresie
innowacyjności. Wiążą się one z wprowadzaniem wysokiej jakości współczesnych
funkcji mieszkaniowych, usługowych, handlowych, edukacyjnych czy kulturowych
w zdegradowane dzielnice poprzemysłowe i bezpośrednio w obiekty na nich
zachowane.
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il.75.

il.76.
il.77.

Gmach Reichstagu w Berlinie - zbudowany w latach 1884-1894, w 1933 roku
prawie całkowicie zniszczony, w latach 60. XX wieku odbudowany, stan obecny po
przebudowie w latach 1991-1999
Muzeum Żydowskie w Berlinie
Stadion Olimpijski w Berlinie - pierwszy obiekt zbudowany w 1916 roku,
przebudowany w 1936 roku, stan obecny po rozbudowie z 2004 roku
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Wbrew intelektualnym koncepcjom, zakładającym „schyłek historii” i ,,schyłek
cywilizacji’’ miasta z ich architekturą wciąż pozostają dobrem, określającym podstawy
egzystencjalnej stabilności społeczeństw. Współczesne polis wyznaczają rzeczywiste
horyzonty kreatywnych możliwości człowieka - jego marzenia i ambicje. Jednocześnie
są one symbolicznymi wyrazami metafizycznej warstwy ludzkiej natury. W ich
kształtach - świadomie skomponowanych - człowiek odnajduje miejsca bezpieczne,
funkcjonalnie celowe, ważne, święte. Syntezę tych walorów odnajdujemy zarówno
w przestrzeniach domów mieszkalnych, w budowlach związanych z pracą, nauką czy
rekreacją, jak i w monumentalnych formach ,,świątyń’’: władzy, sztuki, religii
i konsumpcji. Środowisko zurbanizowane - nieustannie korygowane, przekształcane,
rewitalizowane, adaptowane - zachowuje znamiona ewoluującego fenomenu o wciąż
niewyczerpanym potencjale. 90

90

Syntezą koncepcji „schyłku cywilizacji” są tezy Francisa Fukuyamy (profesora filozofii politycznej
Uniwersytetu George’a Masona w Waszyngtonie) opublikowane w pracy Koniec historii i ostatni człowiek
w 1992 roku. Zainspirowały one nurt dyskusji podjętych w środowisku najwybitniejszych współczesnych
filozofów, politologów, ekonomistów czy socjologów: Samuela Huntingtona, Richarda Rorty, czy Michaela
Nowaka.
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il.78., il.79., il.80., il.81.

Lofty w Gliwicach - lokale mieszkalne i usługowe w budynku
spichlerza z 1895 roku - proj. Medusa Group
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II.2.1. NOWE MIESZKANIA W DZIELNICACH POPRZEMYSŁOWYCH.
Gruntowne przekształcenia dysfunkcyjnych obiektów poprzemysłowych i całych
dzielnic pochodzących z epoki industrializacji to przedsięwzięcia, którymi szczycą się
wielkie europejskie metropolie. Jedno z najwcześniejszych tego typu programowych
działań znamy z Barcelony. W tamtejszej opustoszałej cementowni Ricardo Bofill
zlokalizował w latach 1973-75 siedzibę pracowni Taller de Arquitectura.91
Monstrualne, żelbetowe silosy, hale maszyn, kominy, ciągi schodów i galerii poddano
metamorfozie. Jej efektem stało się ponownie aktywne środowisko pracy, ekspozycji
jej efektów, rekreacji i mieszkania. Izolowana dotąd „surrealistyczna” przestrzeń
została oddana miastu.92 To medialne przedsięwzięcie dało impuls do szerszego
zainteresowania kłopotliwymi pozostałościami epoki industrializacji. Na początku lat
80. XX wieku analogiczne działania - jednak o nieporównywalnie większej skali zainicjowano w Londyńskim Docklands nad Tamizą. Ich efektem stały się nowe
dzielnice o funkcjach administracyjnych, usługowych, kulturalnych, rekreacyjnych
i mieszkaniowych. Wymiernym parametrem progresji tych obszarów miasta jest
podwojona w ostatnich trzydziestu latach liczba ich mieszkańców. Za spektakularnymi
sukcesami tego typu procesów kryją się również negatywne skutki. Gigantyczne
nakłady środków finansowych skoncentrowane w wybrane strefy wygenerowały
dysproporcje w stosunku do sąsiednich rejonów starej tkanki miasta. Konieczność ich
równoważenia wymusza kolejne fazy rewitalizacji. Po dzielnicy Docklands
uruchomiono je w Greenwich i Deptford. Przeobrażenia dokonane w londyńskich
dzielnicach poprzemysłowych - z ich walorami i problemami - mają analogie w wielu
europejskich miastach o podobnej genezie rozwoju.

91

92

Węcławowicz-Gyurkovich E.: Motywy klasyczne w architekturze najnowszej. Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury t.XXIV, PAN Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990., ss. 73-81.
Zob.: Węcławowicz-Gyurkovich E.: Miejsca odzyskane, [w:] Juzwa N., Sulikowska-Ociepka A., (red.):
Odnowa krajobrazu miejskiego - ULAR 6. Miasto - miejsca ludziom przyjazne. Idee - koncepcje realizacje, Gliwice 2012., s. 106.
Bofill R.: La Cementerie San Justo Desvern – Barcelone. L’Architecture d’Aujourd’hui, nr 213,2,1981.,
pp. 18-21.
http://www.archdaily.com/294077/the-factory-ricardo-bofill/
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Kluczowy element przekształceń obszarów poprzemysłowych to wprowadzanie
do nich nowych funkcji mieszkaniowych. Stali mieszkańcy gwarantują rozwój dzielnic.
Przykładowo, w latach 80. XX wieku liczba stałych mieszkańców fabrycznych dzielnic
w Manchesterze wynosiła kilkaset. W latach 1988-1996 w program mieszkaniowy,
skierowany na te tereny, zainwestowano ok. 120 mln funtów. Zrealizowano 20
projektów, których jednym z założonych rezultatów było 2,6 tys. nowych mieszkań.
Jednocześnie w realizację funkcji usługowych dla nowych mieszkańców włączono
obiekty poprzemysłowe.93 Budowa nowych dzielnic mieszkaniowych była również
podstawą programu rewitalizacji byłych wschodnich terenów

portowych

Amsterdamu (Oostelijk Havengebied), położonych 2 km od centrum miasta.
W rezultacie przekształceń, zainicjowanych decyzjami administracyjnymi z końca lat
70. XX wieku, na terenie 50 ha ma powstać 8 tys. nowych mieszkań.94 W Hamburgu
na terenach portowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic
śródmiejskich, od pierwszych lat XXI wieku realizowany jest program znany pod
nazwą Hafen City. Tworzą go systemowe działania, obejmujące teren 126 ha i 31 ha
akwenów. Idea tych przekształceń była przedmiotem strategicznych planów
podjętych i opracowywanych jeszcze w latach 90. XX wieku. Wieloetapowy proces
inwestycyjny, zaplanowany do ok. 2020 roku zakłada stworzenie w dzielnicy Hafen
City 40 tys. nowych miejsc pracy - głównie w sektorze biurowym - przy jednoczesnym
powiększeniu bazy mieszkaniowej o 12 tys. nowych lokali.95 W nowym kształcie
dzielnicy portowej założono walory, dzięki którym jej oddziaływanie będzie miało
skutki integrujące w skali całego miasta. Efekty te zapewniają nowe publiczne
wnętrza urbanistyczne, zakomponowane w sekwencji wzajemnie połączonych
przestrzeni. Tarasy Magellana, Sandtorpark, Plac Marco Polo to zrealizowane już
elementy projektu - miejsca rekreacji uczęszczane przez mieszkańców dzielnicy,

93
94
95

Franta A.: Manchester - nowe oblicze przeszłości. Architektura & Biznes, 4/2001, ss. 42-47.
Haduch B.: Morze do zamieszkania. Architektura & Biznes, 10/2002, s. 47.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-HafenCity
http://www.immobilienscout24.de/immobiliensuche/mietwohnungenvermieten/hamburg/hamburg/hafencity.htm
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spacerowiczów i rowerzystów z dzielnic sąsiednich Hamburga oraz turystów. 96 Bogatą
tkankę tych przestrzeni współtworzą wysokiej jakości realizacje architektoniczne.
Wśród nich - utrzymanych w spójnym stylistycznie charakterze - jest również miejsce
na wyróżniające się akcenty. Założenia Internationales Maritimes Museum Hamburg
oraz Elbphilharmonie Hamburg to dominanty orientujące w skali dzielnicy,
a jednocześnie „architektoniczne ikony”, kreujące współczesny wizerunek miasta.
Nowe funkcje mieszkaniowe sytuowane w rewitalizowanych, poprzemysłowych
dzielnicach realizowane są na podstawie zróżnicowanych wzorców i standardów.
Lofty to pojęcie najszerzej identyfikowane z mieszkaniem w pofabrycznych
zabudowaniach.

Niekonwencjonalne

otoczenie,

nieszablonowe

schematy

funkcjonalne, oryginalny detal - to walory gwarantujące zainteresowanie tego typu
formami współczesnych lokali mieszkalnych. Najczęściej są to inwestycje polegające
na adaptacji kubatur odosobnionych, poprzemysłowych zabudowań. Nierzadko lofty
przyjmują skalę założeń obejmujących obszar dzielnic. Ich medialną popularność
wydają

się

weryfikować

kryteria

ekonomiczne.

Radykalne

przeobrażenia

wielkokubaturowych magazynów czy hal produkcyjnych pochłaniają nakłady z trudem
konkurujące na rynku nieruchomości z efektami typowych działań deweloperskich.
Okazuje się, że lofty to nie oferta o znamionach „mieszkania dostępnego”, lecz
kosztowne inwestycje dla tych, którzy poszukują „siedliska z charakterem”.
Na tle wciąż poszerzającego się katalogu niezwykłych przykładów „ożywiania”
zużytych budowli poprzez ich adaptacje do współczesnych funkcji mieszkaniowych
niekonwencjonalną świeżość zachowuje Loft Bolko w Bytomiu. Spośród licznych
krajowych i zagranicznych przykładów tego typu transfiguracji wyróżnia go wiele
niepowtarzalnych cech. Z reguły lofty identyfikujemy z zespołami zabudowy, które
nadają nowy sens znacznym obszarom miejskich dzielnic.
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Gyurkovich J.: Architektura w procesie przemijania. Architecture In Transition. [w:] Kozłowski D.,
Misiągiewicz M. (red.): Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Czasopismo Techniczne, 4-A/2010/1,
Zeszyt 12, Rok 108, ss. 153-164.
Zob.: Gyurkovich J.: Przyjazna przestrzeń publiczna, Miejsca odzyskane, [w:] Juzwa N., SulikowskaOciepka A. (red.): Odnowa krajobrazu miejskiego - ULAR 6. Miasto - miejsca ludziom przyjazne.
Idee - koncepcje - realizacje. Gliwice 2012., ss. 165-171.
111

il.82., il.83. Loft Bolko w Bytomiu - proj. Przemo Łukasik
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Najczęściej stają się one ekskluzywnymi osiedlami z pełną gamą usług i infrastruktury.
W przeciwieństwie do tego typu wzorców Loft Bolko jest jednorodzinnym domem
mieszkalnym - odosobnioną wyspą w środowisku, które zachowało pierwotny
charakter.97 Adaptacja budynku lampiarni dawnych Zakładów Górniczo-Hutniczych
„Orzeł Biały” w Bytomiu nie pobudziła analogicznych przeobrażeń w najbliższym
otoczeniu. Nie doszło też do podobnych, odważnych „interwencji” w śląski krajobraz jakich oczekiwał Przemo Łukasik - pomysłodawca, projektant i inwestor Loftu Bolko.98
Mimo dziesięciu lat mijających od zasiedlenia loftu, jego scenerię przy ulicy
Kruszcowej nadal wypełniają znamienne motywy śląskiej, górniczej dzielnicy.
W niedalekim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne - wśród nich domy
jednorodzinne, bloki z wielkiej płyty, a także typowe „familoki”, szyb kopalni, szkoła,
wieża ciśnień, kościół, cmentarz, ogródki działkowe. Rodzina Przema Łukasika mieszka
właściwie na terenie kopalni. Ten wybór był świadomą decyzją, a nie sezonowym,
spektakularnym eksperymentem.99 W miarę upływającego czasu realizowane są
kolejne szczegóły projektu, a jednocześnie ewoluują jego fragmenty już
funkcjonujące. Obszarem wciąż otwartym na kreatywne zmiany jest przestrzeń
„przydomowego ogrodu”, która rozciąga się w pionie między poziomem terenu
a usytuowanym na wysokości 8 m

sześcianem budynku. Adaptacja konstrukcji

lampiarni w pobliżu Szybu Bolko w Bytomiu na dom mieszkalny trwa nadal.

97
98
99

http://socjomania.pl/bolko-loft-to-mnie-inspiruje/
Rutkowski R.: Dom? Loft? Willa? Luft? Architektura & Biznes, 4[141]2004, ss. 48-53.
Przytoczona opinia została zredagowana na podstawie bezpośredniej rozmowy autora monografii z Przemo
Łukasikiem - architektem Loftu Bolko.
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il.84., il.85., il.86. Park Bercy w Paryżu i obiekty architektoniczne znajdujące się w jego
bezpośrednim otoczeniu
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II.2.2. MIEJSKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH
Park Andrē-Citroën, Park Bercy i Park De La Villette to trzy autonomiczne
przedsięwzięcia o odmiennych programach, realizowane w zróżnicowanych
uwarunkowaniach urbanistycznych, ale wpisujące się w jednolitą myśli adaptacji do
nowych funkcji zdegradowanych obszarów paryskiej metropolii. Stroną inicjującą te
projekty rewitalizacji było powołane w 1967 roku Biuro Rozwoju Urbanistycznego
Paryża - APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), które kreuje między innymi politykę
zmierzającą do równoważenia standardów życia w mieście. Park Andrē-Citroën
założono w południowo-zachodnich obrzeżach śródmiejskich stolicy na 14 ha terenu
po zamkniętej w latach 70. fabryce samochodów. Park Bercy powstał na 13 ha we
wschodniej, poprzemysłowej części śródmieścia Paryża, kojarzonej historycznie
z siedliskiem ludowych i proletariackich powstań. Park De La Villette zlokalizowano
w północno-wschodniej części paryskich przedmieść, w dzielnicy o utrwalonej
w przeszłości funkcji podporządkowanej przemysłowi mięsnemu. Działania
inwestycyjne podjęte w tych obszarach wytyczał, sporządzony w 1979 roku, plan
zaangażowania środków publicznych w proces rewitalizacji poszczególnych dzielnic
Paryża. Precyzował on reguły realizacji zmian strukturalnych w bezpośrednim
powiązaniu z wynikami analiz stanu społeczno-demograficznego miasta, aktualnych
potrzeb mieszkaniowych i kulturalno-rekreacyjnych. Wspólnym celem poszczególnych
projektów stało się poszukiwanie nowej „psychosfery” w przestrzeni urbanistycznej
aglomeracji.100

100

Program rewitalizacji dysfunkcyjnych obszarów Paryża to jeden z przykładów systemowych przekształceń
podejmowanych w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku w wielkich, poprzemysłowych aglomeracjach
wysokorozwiniętych państw europejskich. W tym okresie na terenie Niemiec zrealizowano między innymi
IBA Emscher Park - rezultat 118 projektów IBA, finansowanych z budżetów Unii Europejskiej, landu Nadrenii
Północnej Westfalii oraz wielu miast. To przedsięwzięcie jest efektem wieloletniej współpracy 200
architektów, urbanistów i architektów zieleni na obszarze 17 miast. W kolejnych latach nawiązywano do
niego przy projektowaniu i realizacji licznych podobnych przekształceń - również o znacznie mniejszej skali.
Wśród nich szczególnie interesujący jest projekt parku rozrywki w elektrowni atomowej w Kalkar
w Niemczech. Budowę elektrowni rozpoczęto tam w 1973 roku. Niemal skończoną budowę zatrzymano
w 1991 roku. Od 1995 roku na tym terenie jego aktualny właściciel - Hennie van der Most - realizuje
założenie o nazwie Kernie’s Familienpark.
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il.87., il.88., il.89. Park Andrē-Citroën w Paryżu
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Efekty zrealizowanych pod koniec XX wieku parków miejskich w Paryżu wpisują się
w bogatą tradycję kształtowania otwartych terenów zieleni, których szczególny
kunszt i urodę znajdujemy dzisiaj w Ogrodzie Wersalskim, w Ogrodzie Luksemburskim
czy w wielu innych, rozproszonych w tkance miasta. Współczesne „ogrody Paryża” nie
są jedynie sentymentalnymi powtórzeniami tamtych dokonań. Ich specyfikę wyznacza
w każdym przypadku oryginalny program funkcjonalno-przestrzenny. Wspólną zasadą
kształtowania ich warstwy kompozycyjno-estetycznej stała się idea: architectureurbine. Wytycza ona kryteria poszukiwania ścisłych związków między urbanistyczną
skalą kompozycji a jego strukturą architektoniczną. Park Andrē-Citroën, Park Bercy
i Park De La Villette są precyzyjnie wyreżyserowanymi przestrzeniami, które „miękko”
wnikają w krajobraz miejsca dopełniając go nowymi funkcjami z pogranicza rekreacji,
edukacji, rozrywki i sztuki.
Park Andrē-Citroën skomponowany miedzy innymi z Ogrodu Białego, Ogrodu
Czarnego, Perystylu Wodnego, Perystylu Roślinnego wypełnia obszar między
gmachem stacji Canal Plus (proj.: R. Meier), kwartałem mieszkalnym (proj.:
R. Simounet), kompleksem kliniki, biurowcem i zespołem zabudowy mieszkaniowej
z pracowniami dla artystów (proj.: M. Kagan, J.P. Curran). Ogrody tematyczne Parku
Bercy - odpowiadające scenariuszowi czterech pór roku - wniknęły w 200 - stuletnich
platanów, kasztanowców, klonów i sykomór. Jego warstwę architektoniczną tworzą
rewitalizowane budynki dawnych składów win, ruiny małego pałacu z XVIII wieku,
a

dopełnia

ją

nowoczesna

hala

Omnisport

Arena.

Rozpoznawalnymi

architektonicznymi „sąsiadami” parkowego założenia Bercy są: American Center
(proj.: F.O. Gehry) budynek, który w ostatnich latach przejął funkcje związane
z

francuską

kinematografią

oraz

Bibliothèque

Nationale

de

France

(proj.: D. Perrault).
Park De La Villette - mimo położenia poza zasadniczym śródmieściem Paryża jest „ikoną” postmodernistycznych przeobrażeń w zdegradowanych obszarach
francuskiej stolicy. Ich bezpośrednim inspiratorem był ówczesny prezydent Valery
Giscard D’Estaing.
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il.90., il.91., il.92., il.93., il.94. Park De La Villette w Paryżu
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Podobnie jak w innych przedsięwzięciach, podejmowanych przez APUR, ostateczny
kształt założenia parku sformułowano w procedurach konkursowych. Pierwsze
rozstrzygnięcia konkursu na założenie Parku De La Villette - z 1976 roku - okazały się
niezadowalające. Laureatem drugiego konkursu - rozstrzygniętego w 1984 roku został Bernard Tschumi. Istotą jego koncepcji stała się szeroka integracja elementów
technologicznych

-

spektakularnych

produktów

naszej

cywilizacji

-

z naturą w jej usystematyzowanych kształtach. Formuła parku stwarza warunki
interakcji między - wydawałoby się wzajemnie obcymi - funkcjami Paryskiego
Konserwatorium, Centrum Wystawienniczo-Handlowego i Centrum Nauki i Techniki.
Zatem, jest to nie tylko wyidealizowane miejsce spotkania kultury i natury, lecz
mozaika treści z pogranicza: edukacji, rozrywki, rekreacji, biznesu.
Południowy „portal” wprowadzający do wnętrza parku flankuje kompleks La Cité
de la Musique (proj. Ch. Portzamparc) - centrum muzyczne z kilkoma salami
koncertowymi, studiem nagrań i biblioteką. Obszar centralny planu urbanistycznego
spina ortogonalna siatka, której węzły akcentują czerwone formy ogrodowych
pawilonów, nazwanych w projekcie: folies (szaleństwa). W tych rzeźbiarskich
strukturach projektanci wyakcentowali dekonstruktywistyczną ideę poszukiwania
nowych, twórczych inspiracji poprzez „demontaż” i

swobodne „złożenie”

konwencjonalnych form. Jak to ujął Jacques Derrida - filozof dekonstrukcji i ideolog
koncepcji parku - są to pawilony otwarte na kombinatoryczne substytucje bądź
permutacje.101 Założenie projektantów potwierdzają kolejne zmiany funkcji
i aranżacji, jakim poddawane są folies w ostatnich latach.
La Grand Halle - budowla z żeliwną konstrukcją szkieletową zaprojektowana
w 1866 roku - w nowym programie przejęła funkcje związane z promocją kultury.
Poliestrowa powłoka namiotu Zenith kryje halę widowiskowo-koncertową mieszczącą
6000 widzów. Architektoniczna struktura Cité des Sciences et de l’Industrie (proj.
Adrien Fainsilber), gdzie zainstalowano unikalne wystawy z zakresu nauki i techniki,
jest w rzeczywistości przetransponowaną halą, pierwotnie służącą do uboju
101

Gössel P., Leuthäuser G.: Architektura XX wieku. Taschen/TMC Art. 2006, s. 507.
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i sprzedaży zwierząt. Nowy kształt obiektu - zanurzonego częściowo w wodzie dopełnia lustrzana kula La Géode, która kryje w sobie salę kinową z 370 miejscami.
Sekwencję różnorodnych funkcji parku zamyka od północy zespół budynków
mieszkalnych ze stacją metra, usytuowaną w kondygnacjach podziemnych.
Fenomen nowych „ogrodów Paryża” - Park Andrē-Citroën, Park Bercy i Park De
La Villette - zamyka w sobie nurt poszukiwań formuły otwartej przestrzeni publicznej
w miastach epoki postindustrialnej. W zrealizowanej postaci stały się one punktami
odniesienia dla wielu analogicznych przedsięwzięć na zdegradowanych terenach
współczesnych aglomeracji. O ich powodzeniu zadecydowało spójne ujęcie racji
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, przy

zachowaniu dystansu do

spektakularnych programów hołdujących rynkowej rentowności czy doraźnym
koniunkturom.
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il.95., il.96., il.97. Ogrody i parki w krajobrazie Paryża
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il.98., il.99., il.100. Nowe Gliwice - kompleks funkcji edukacyjnych, muzealnych i biurowych
w zachowanych zabudowaniach kopalni Gliwice
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II.2.3. SZTUKA I EDUKACJA W HALACH FABRYK, MAGAZYNÓW I ELEKTROWNI…
Integralnymi ogniwami programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych są
aplikowane w nie - poza nowymi funkcjami mieszkaniowymi czy rekreacyjnymi - także
funkcje administracyjne, edukacyjne czy kulturowe. Tego typu przedsięwzięcia
realizowane są również poprzez adaptacje zabudowań, które straciły pierwotną
funkcjonalną przydatność, ale zachowały walory jako substancja architektoniczna.
Liczne efekty takich transfiguracji kojarzone są dzisiaj z awangardowymi osiągnięciami
światowych sław współczesnej architektury.
Jednym ze zwiastunów spektakularnych adaptacji poprzemysłowych założeń
z XIX i początku XX wieku na funkcje odpowiadające aspiracjom XXI wieku stała się
Le Fresnoy w Tourcoing. W latach 70. XX wieku prężny ośrodek przemysłu
włókienniczego i wydobywczego, skoncentrowany wokół Tourcoing - francuskiego
miasta leżącego w pobliżu granicy z Belgią - objęła fala ekonomicznego kryzysu.
Doprowadziła ona również do zapaści regionalne centrum kultury i rozrywki, znanego
pod nazwą Le Fresnoy. Impulsem do jego ponownego ożywienia w zachowanych
zabudowaniach okazała się koncepcja Alaina Fleischera, zmierzająca do stworzenia
w tym środowisku współczesnego ośrodka uprawiania sztuki. Urzeczywistnienie tej
idei podjęto opierając się na projekcie Bernarda Tschumiego - wybrany w drodze
konkursu architektonicznego, rozstrzygniętego w 1991 roku. Podobnie jak w innych
swoich dokonaniach architekt przyjął założenie, zmierzające do ukształtowania
przestrzeni otwartej na zróżnicowane scenariusze zdarzeń. Istniejącą tkankę
poprzemysłowych obiektów przykrył wspólnym zadaszeniem - technicznym
abażurem. Scala on na nowo zaprogramowaną strukturę ośrodka kultury
w Tourcoing. „Ożywione” Le Fresnoy - Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej
(Centre National des Arts Contemporains) - jest w obecnym kształcie kompleksem
licznych, wzajemnie przenikających się funkcji. Do najistotniejszych należą: kino,
studio filmowe, szkoła, laboratorium fotografii, laboratorium obrazu elektronicznego,
scena, centrum medialne, warsztaty, przestrzenie wystawowe, domy akademickie,
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bar, administracja, parkingi.102 Centrum Sztuki Le Fresnoy jest przykładem udanego
projektu. Finansowane przez Ministerstwo Kultury Francji funkcjonuje od 1997 roku.
Kalendarz każdego z minionych sezonów wypełniały wydarzenia, reprezentujące
szeroką gamę sztuk: film, malarstwo, rzeźbę, fotografię, grafikę, muzykę, taniec
i liczne inne formy współczesnych kreacji audiowizualnych. Wiele z nich wypracowało
już formułę imprez cyklicznych.103
Wzmagające się na przełomie XX i XXI wieku symptomy ekonomicznego kryzysu
to - być może - główne, racjonalne przyczyny skłaniające do odkrywania walorów
w starzejących się założeniach z okresu przemysłowego rozkwitu. Kłopotliwe
dziedzictwo minionej epoki determinowało radykalne decyzje - kosztowne adaptacje
bądź wyburzenia. Podejmowane coraz częściej próby rewitalizacji okazały się
obiecującą metodą. Niektóre z nich stały się inspirującymi wzorcami.
Monumentalne założenie elektrowni Bankside Power Station wzniesiono na
południowym brzegu Tamizy w latach 1947-63 według projektu Gilesa Gilberta
Scotta.

Po

osiemnastu

latach

funkcjonowania

elektrownia

okazała

się

anachronizmem. Przez kolejnych kilka lat dojrzewała koncepcja jej adaptacji do nowej
funkcji. Ostatecznie podjęto decyzję - Bankside Power Station stanie się „salonem”
sztuki nowoczesnej.104 Po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego rozpoczęto
realizację koncepcji szwajcarskiej pracowni Herzog & de Meuron. Przeobrażenie
elektrowni w galerię trwało od 1998 roku do milenijnego 2000 roku. Wprowadzenie
do tego postindustrialnego monumentu funkcji galerii sztuki wiązało się
z demontażem urządzeń elektrowni, renowacją elementów zachowanej konstrukcji
oraz wkomponowaniem nowej stalowej struktury, niosącej „maszynerię” galerii.

102
103
104

Rutkowski R.: Le Fresnoy - szkoła sztuki XXI wieku. Architektura & Biznes, nr 6(83), 1999, ss. 12-17.
http://www.transartists.org/air/le_fresnoy.5443.html
Wprowadzenie sztuki do wielkoskalarnego wnętrza obiektu z epoki industrializacji nie było w tym czasie
przedsięwzięciem pionierskim. Muzeum d’Orsey w Paryżu to jeden z pierwszych spektakularnych
przykładów tego typu przekształceń. Otwarcie nowoczesnej hali dworca kolejowego d’Orsey nastąpiło
w 1900 roku, podczas wystawy światowej. Po 39 latach funkcjonowania hala okazała się za mała dla coraz
dłuższych składów kolejowych. By uchronić ją przed rozebraniem lokowano w niej kolejno funkcje: teatru
Renault-Barrault i domu aukcyjnego Drout. W 1978 roku wpisano obiekt na listę zabytków. W 1979 roku
podjęto decyzję o przeobrażeniu hali w muzeum sztuki XIX wieku. Projekt zrealizowano - Muzeum d’Orsey
funkcjonuje od 1986 roku.
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Hala turbin, zachowująca pierwotne monumentalne wymiary 155 m długości przy
35 m wysokości, obecnie scala funkcje placu, holu recepcyjnego, głównego pasażu.
Wzdłuż jego południowej elewacji ukształtowano przestrzenie wystawowe w postaci
różnorodnych sal, zakomponowanych na kilku poziomach. Całość programu galerii
spajają funkcje edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, zlokalizowane w kameralnych
wykuszach, z których wyłaniają się widoki w stronę hali turbin bądź w kierunku
panoramy Londynu, rozciągającej się wzdłuż Tamizy.
Po kilku latach funkcjonowania Tate Modern okazuje się, że gmach Bankside
Power Station czekają kolejne fazy transfiguracji. Sukces galerii, która gości rocznie
4 mln zwiedzających - przy zakładanej liczbie 1,8 mln - stwarza konieczność znacznego
powiększenie jej przestrzeni wystawienniczej. Architekci ze szwajcarskiej pracowni
Herzog & de Meuron projektują zrealizowanie tego zadania w kilku etapach. Do
muzeum zostanie włączony Switch House - część dawnej elektrowni, pierwotnie
służąca jako podstacja

EDF Energy Networks. Zajmuje ona jedną trzecią część

gmachu Tate Modern. W postaci zrewitalizowanej znajdzie się w niej między innymi
nowa strefa wejściowa. Ponadto, w pomieszczeniach, mieszczących zbiorniki
paliwowe elektrowni urządzone zostaną sale dla wystawców i performerów uzupełnione funkcjami edukacyjnymi, sklepami, kawiarniami oraz restauracją.
Zasadniczym elementem koncepcji - zmierzającej do powiększenia powierzchni
wystawowej kompleksu galerii z 9000 m² o kolejne 7000 - jest dziesięciopiętrowa,
transparentna struktura dobudowana od północnej strony ceglanego monumentu. 105
W przeciwieństwie do zachowawczego pierwszego etapu kształtowania przestrzeni
Tate Modern - zamkniętego w konturach gmachu elektrowni - planowany kolejny
etap wychodzi poza granice przewidywalnych, skończonych form. Propozycja ideowoformalna architektów wydaje się wyrażać założenie możliwych kolejnych faz
rozbudowy, którym - być może - ulegać będzie londyńska galeria.

105

Jodidio P.: Architecture now! Taschen 2008, pp. 264-267.
125

il.101., il.102., il.103. Tate Galery w Londynie - proj. Herzog & de Meuron
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Projekt Tate Modern w Londynie otwiera kolekcję podobnych zadań, podjętych
w ostatnich latach przez pracownię Herzog & de Meuron. W latach 2003-2008
zrealizowano według ich projektu nowe Centrum Sztuki w Madrycie. Jest to trzecie po Barcelonie i Palmie - forum społeczno-kulturalne, uruchomione pod auspicjami
charytatywno-kulturalnej

fundacji

Caixa.106

La

Złożony

program

założenia

zlokalizowano w - objętym ochroną konserwatorską - stuletnim budynku elektrowni.
Jego ceglaną skorupę wkomponowano w siedmiokondygnacyjną strukturę,
wypełniającą miejski kwartał. Od 2007 roku w Hamburgu realizowany jest kolejny
projekt pracowni Herzog & de Meuron - Elbphilharmonie. Również jego istotą jest
przekształcenie, adaptacja, transfiguracja istniejącego, obecnie dysfunkcyjnego
obiektu. Wielofunkcyjne założenie, wpisane w program rewitalizacji hamburskiego
Hafen City, ukształtowano na podstawie istniejącego budynku portowego magazynu.
Ceglany, sześciopoziomowy skład kakao, herbaty i tytoniu - zbudowany w latach
1963-1966 - jest nadbudowywany szklaną rzeźbiarską strukturą. W nowym kształcie
budowla kryje kompleks trzech sal koncertowych oraz hotel z 244 pokojami i 45
apartamentami. Główne elementy programu dopełniają funkcje rekreacyjnogastronomiczne i parkingowe. Wbrew pierwotnym założeniom koncepcji projektu,
w sylwetę Elbphilharmonie wkomponowano z budynku magazynowego jedynie
ceglane

ściany

fasad.

Przedsięwzięcie,

powodowanych

wciąż

wzrastającymi

realizowane
kosztami

w

planuje

aurze

kontrowersji

się

sfinalizować

w 2017 roku.107
W nurt adaptacji, które wyznaczają nowe perspektywy architektonicznym
reliktom ery industrializacji, wpisują się zmiany widoczne od kilku lat w Paryżu przy
nabrzeżu Sekwany, w pobliżu Gare d’Austerlitz i Pont Charles de Gaulle. Na terenach
o powierzchni 13 ha - z pozostałościami po paryskich dokach - od 2005 roku
realizowany jest program rewitalizacji, którego głównym przedsięwzięciem jest Cité
de la Mode et du Design. Bezpośrednią jego lokalizacją stały się zabudowania
106
107

Kijak-Olechnicka M.: Centrum sztuki CaixaForum w Madrycie. Architektura Murator, 7(166) lipiec 2008,
ss. 94-101.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/der-bau-der-hamburger-elbphilharmonie-sollte-endgueltig-gestopptwerden-a-873232.html
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nadbrzeżnych magazynów, pochodzące z 1907 roku. Są one uznawane za najstarszą
konstrukcję żelbetową Paryża - starszą od dokonań Auguste’a Perreta. Nowe
założenie zrealizowano opierając się na projekcie konkursowym, autorstwa pracowni
Jakob+MacFarlane.108 W swojej koncepcji architekci zaadaptowali trzypoziomową,
konstrukcyjną strukturę. Oczyszczony ze ścian osłonowych i działowych modularny
szkielet osłonięto amorficzną formą - „skórą” ze szkła i stali. Po metamorfozie
w kubaturę wkomponowano funkcje szkoły mody (Institut Français de la Mode),
a

także

przestrzenie

wystawowe,

studia

muzyczne,

księgarnie,

kafeterie

i restauracje. Powierzchnie wieńczące strukturę - odpowiedniki funkcjonalnego
stropodachu - pełnią rolę otwartych tarasów, spinających poszczególne elementy
programu założenia. Jednocześnie są one włączone w sieć ciągów komunikacyjnych,
istotnych w skali urbanistycznej tej części Paryża. Rozfalowana wzdłuż Sekwany
efemeryczna struktura wydaje się otwartą na kolejne sekwencje przekształceń adaptacji - transfiguracji.109
Projektanci paryskiego Cité de la Mode et du Design ukończyli w 2010 roku
analogiczną - pod względem ideowym - realizację w Loynie, znaną pod nazwą Le Cube
Orange. Zalążkiem tej wielofunkcyjnej struktury stały się betonowe hale byłego
portowego

magazynu

soli.

Bezpośrednio

z

nich

projektanci

z

pracowni

Jakob+MacFarlane „wykrystalizowali” kubiczną formę sześciokondygnacyjnego
pawilonu. Nowe założenie stało się znakiem identyfikującym przeobrażenia, którym
poddano nadbrzeżne tereny u zbiegu Rodanu i Saony w ramach projektu Lyon
Confluence - największej tego rodzaju urbanistycznej operacji we Francji.
Obok

Londynu

i

Paryża

-

światowych

stolic

kultury

-

również

w innych europejskich miastach znajdujemy liczne przykłady adaptacji i rozbudowy
poprzemysłowych
108

109

założeń

na

współczesne

funkcje

edukacyjno-kulturalne.

Zapowiedzią tego spektakularnego przedsięwzięcia była informacja w magazynie The Architectural
Review , odnosząca się do projektu konkursowego Cité de la Mode et du Design.
Zob.: Slessor C.: Jakob+MacFarlane, Cité de la Mode et du Design. Paris, France. The Architectural
Review, January 2007, pp. 30-31.
W polskim magazynie Architectura & Biznes w 2009 roku zamieszczono artykuł, charakteryzujący genezę
i efekty realizacji Centrum Mody i Designu w Paryżu.
Zob.: Popiel-Moszyńska A.: Nowe szaty Paryża. Architectura & Biznes, 04/2009, ss. 52-59.
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Ich wspólnym mianem jest „odzyskiwanie” dysfunkcyjnych reliktów industrialnej
architektury poprzez funkcjonalne ich przeprogramowanie i włączenie do
przeobrażanej miejskiej tkanki. W ten nurt transfiguracji wpisują się również
przykłady z polskich miast. W katalogu tego typu przekształceń szczególne miejsce
zajmuje Muzeum Powstania Warszawskiego zlokalizowane na terenie i w obiektach
byłej Elektrowni Tramwajów Miejskich na warszawskiej Woli.
Historia zachowanych do XXI wieku zabudowań elektrowni tramwajowej
w Warszawie sięga do początku XX wieku. Realizacja Towarzystwa Warszawskich
Tramwajów z lat 1905-1914 - ocalała ze zniszczeń wojennych - odzwierciedla
ówczesny wysoki poziom infrastruktury technicznej stolicy. Ogrodzone ceglanym
murem założenie, składające się z hali kotłowni, budynku administracyjnomieszkalnego oraz portierni z bramą wjazdową w 2001 roku wpisano do rejestru
zabytków. W 2003 roku podjęto decyzję o lokalizacji w tym miejscu Muzeum
Powstania Warszawskiego. Realizację koncepcji programowej muzeum oparto na
wynikach konkursu architektonicznego. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2003 roku.
Projekt przyjęty do realizacji - autorstwa zespołu arch. Wojciecha Obtułowicza zakładał usunięcie z kompleksu obiektów elektrowni wtórnych nawarstwień oraz
obiektów dobudowanych w powojennych dziesięcioleciach. Uznano również, że
„oczyszczona” historyczna substancja powinna zachować autonomię w stosunku do
elementów nowych. Założenia te w rezultacie usprawniły fazę budowy, a w trakcie
funkcjonowania obiektu minimalizują ograniczenia w aranżowaniu ekspozycji.110
Ceglane ściany zabytkowej elektrowni stanowią wymowne tło dla współczesnych
form. Konsekwencja w realizacji głównych idei koncepcji architektonicznej zapewnia
spójny charakter przestrzeni, podporządkowanej narracji muzealnego programu.
Muzeum Powstania Warszawskiego zyskało uznanie jako nowoczesny przykład
rewitalizacji poprzemysłowej architektury, w którym z powodzeniem zastosowano
współczesne technologie tzw. wirtualnego muzeum.
110

Jednym z warunków konkursu architektonicznego była realność projektu, umożliwiająca jego realizację do
1 sierpnia 2004 roku. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2004 roku. Śmiałe założenie inicjatorów
budowy Muzeum Powstania Warszawskiego o terminie realizacji okazało się realne.
Zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Powstania_Warszawskiego
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il.104., il105. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie - proj. W. Obtułowicz
z zespołem
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Lokowanie funkcji muzealnych w historycznych budynkach to niejako naturalna
konsekwencja trwania architektury z epok, które już przeminęły. Jednak przykłady
adaptacji założeń poprzemysłowych na cele służące współczesnym funkcjom
kulturowym zawierają znamiona paradoksu. Fabryki, magazyny, elektrownie
powstające w okresach uprzemysłowienia urzeczywistniały tryumf ludzkiego geniuszu
nad ograniczeniami utożsamianymi z przeszłością, tradycją, zachowawczymi
wartościami starego świata. Właściwościami ery industrializacji były: orientacja ku
przyszłości, fascynacja witalnością, kult innowacyjności, imperatyw postępu. Dzieła
przemysłowej architektury, powstałe w ostatnich stuleciach - a nawet przed kilkoma
dziesięcioleciami - są dla nas często kłopotliwym „dziedzictwem”. W szybkim tempie
okazują się funkcjonalnymi anachronizmami. By je ocalić przed unicestwieniem,
szukamy dla nich aktualnych, przydatnych funkcji. W rezultacie tego typu działań stają
się one „tłem”, „przestrzenną ramą” dla ekspozycji zarówno dziedzictwa minionych
epok, jak i współczesnych osiągnięć. Wiele z nich po przekształceniach przyjmuje
nową postać o niezwykłej witalności. Gmach młyna, budowany w latach 1930-1950
nad brzegiem rzeki w brytyjskim Gateshead prawdziwie „ożył” dopiero w 2002 roku,
jako centrum sztuki współczesnej - Baltic Centre for Contemporary Arts.
Monumentalne, żelbetowe konstrukcje podwodnej bazy niemieckiej marynarki
wojennej z okresu II Wojny Światowej we francuskim porcie Saint-Nazaire od 2007
roku pozytywnie zasłynęły, jako międzynarodowe centrum nowych form sztuki Alvéole 14. Podobnie kreatywne rezultaty osiągnięto w Saint-Étienne po, dokonanych
w latach 2006-2009, przekształceniach dawnej fabryki broni w instytucję badań,
edukacji, komunikacji, mediów i projektowania - Cité du Design.
W aktywnym kontakcie z tego typu efektami adaptacyjnych transfiguracji
architektury ulegamy wrażeniu, że budowle powstałe przed dziesięcioleciami,
przeznaczone pierwotnie do zgoła odmiennych funkcji, dopiero w obecnym kształcie
osiągają swój właściwy sens.
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il.106.
il.107.
il.108.
il.109.

Kościół Bernbach (Austria)
Kościół w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja)
Wnętrze kościoła Św. Mateusza w Berlinie
Założenie klasztoru Cystersów w Novym Dvorze (Czechy)
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II.2.4. DESAKRALIZACJA KOŚCIOŁÓW - SAKRALIZACJA BUDOWLI ŚWIECKICH
Sacrum, przestrzeń sakralna to określenia, którym przypisujemy dzisiaj
zróżnicowane

zakresy

interpretacji.

Nie

mają

one

znamion

precyzyjnie

zdefiniowanych kategorii, lecz ich identyfikacja przybiera formę ujęć intuicyjnych wynikających z indywidualnej wrażliwości bądź charakterystycznych schematów
wartościowania,

odpowiadających

zmiennym

uwarunkowaniom

kulturowym.

Bezpośrednim wyrazem tych tendencji jest swobodna asymilacja symboli czy
atrybutów sakralności we wszelkich obszarach środowiska, kształtowanego przez
człowieka.

Oswajamy

się

stopniowo

z

charakterystycznymi

kompozycjami

architektonicznymi, aranżacjami wnętrz czy poszczególnymi elementami ich
wyposażenia, które wymiennie spotykamy w kościołach, salach koncertowych,
muzeach, galeriach handlowych, ośrodkach odnowy biologicznej i w końcu w naszych
domach. Poprzez tak kształtowaną percepcję przestrzeni zatracamy poczucie
identyfikacji tzw. przestrzeni sakralnej wyłącznie ze sferą przeżyć religijnych. Skutkiem
tych przewartościowań jest swobodne kreowanie przestrzeni parasakralnych. Są one
namiastkami metafizycznej orientacji natury człowieka, którą charakteryzuje
antropologiczna kategoria homo religiosus. Rzeczywistość, którą kształtujemy
i w której żyjemy staje się labilna znaczeniowo i jednocześnie totalnie
zmitologizowana.
Próby redefinicji istoty pojęcia sacrum, przestrzeń sakralna okazują się jeszcze
bardziej skomplikowane wobec procesu desakralizacji budowli kultu religijnego.
Efektem sekularyzacji społeczeństw jest wygasanie religijnego sensu ich świątyń.
W

następstwie

tych

okoliczności

liczne

kościoły

stają

się

kłopotliwymi

nieruchomościami, których wartość zredukowana zostaje do pustostanu, skazanego
na ewentualną adaptację na funkcje świeckie. O kierunku i powodzeniu tego typu
przekształceń decydują przede wszystkim względy ekonomiczne - respektowane
nawet

kosztem

deformacji

czy

zaprzepaszczeń

unikalnych

walorów

architektonicznych. Pod ich presją uwalniamy ze znamion sensacji adaptacje
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kościelnych nieruchomości na ekskluzywne hotele, prywatne rezydencje, stylowe
restauracje czy nawet nocne kluby.111
Postsakralne nieruchomości to problem wielu europejskich miast - również
coraz liczniejszych polskich gmin.112 Procesy desakralizacji, realizowane na dużą skalę
w takich krajach, jak Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Niemcy przebiegają z reguły
według zasad chroniących przed przejawami profanacji czy dewastacji. Efekty tego
typu transfiguracji przestrzeni sakralnych identyfikowane są również z udanymi
eksperymentami. Realizacje oryginalnych projektów przywracają społeczeństwom
historyczne kościoły w postaci np.: sal koncertowych, bibliotek czy galerii sztuki.113
Kościół Mariacki w niemieckim miasteczku Neubrandenburg - położonym
150 km na północ od Berlina sięga, swoją historią 1298 roku, w którym odnotowano
jego konsekrację. Od tego czasu ceglano gotycka budowla ulegała kilku falom
przekształceń. Czas i wydarzenia historyczne XVII i XVIII wieku doprowadziły go do
stanu wymagającego gruntownego remontu. Podjęto go dopiero w sprzyjających
okolicznościach zainteresowania gotykiem - w XIX wieku. Przeprowadzenie
konserwacji i przebudowy dokonano w latach 1832-41 pod kierunkiem Friedricha
Wilhelma Buttla - ucznia Karola Friedricha Schinkla. W ostatnich dniach II wojny
światowej pożar miasta ogarnął także kościół i zniszczył jego dach i sklepienie.
Podniesienie tej świątyni z ruiny stało się możliwe dopiero w latach 70. XX wieku,
111

112
113

Wciąż kontrowersyjne reakcje budzą przykłady adaptacji kościołów z Wysp Brytyjskich, gdzie
w Westbourne kościół Metodystyczny przejęła sieć supermarketów, a w jednym z kościołów Leeds
uruchomiono klub nocny.
Zob.: http://polscott24.com/tesco-w-kosciele-uk/
http://finanse.wp.pl/kat,104118,title,Kup-pan-kosciol,wid,15329421,wiadomosc.html?ticaid=110187
Zmiany funkcjonalne dokonywane w obiektach sakralnych nie są zjawiskiem nowym. Znamiona
przekształceń kryją świątynie historyczne. Ich genezą były ewoluujące formy liturgii. Radykalnym
przekształceniom ulegały kościoły przejmowane przez obce wyznania religijne. Takim przykładem jest
chrześcijańska świątynia Hagia Sophia w Stambule (Konstantynopolu) z VI wieku, którą muzułmanie
przekształcili w XV wieku w meczet, a obecnie pełni rolę muzeum. Zjawisko masowej desakralizacji obiektów
kultu religijnego towarzyszyło procesom ateizacji w systemach totalitarnych. Współczesne przykłady
desakralizacji kościołów są wyrazem przeobrażeń kulturowych i nie świadczą wyłącznie o laicyzacji
społeczeństw.
Autor podjął problematykę intensywnych zmian, dokonujących się obecnie w obszarze kryteriów
kształtowania architektury kościołów katolickich, w pracy pt.: Tradycja i nowoczesność w architekturze
kościołów katolickich. Świątynia fenomenem kulturowym. Wykazał ich zależność od trwałych reguł
związanych z tradycją liturgii i specyfiką zmieniających się uwarunkowań cywilizacyjnych.
Zob.: Rabiej J.: Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem
kulturowym. Gliwice 2004.
134

kiedy podjęto decyzję o stworzeniu w odbudowanych kształtach gotyckiej budowli
przestrzeni z funkcjami sali koncertowej i muzeum.
podstawie

projektu

konkursowego

fińskiego

Plan ten zrealizowano na

architekta

Pekka

Salminena.

Inauguracyjną Mszę uroczystą Ludwika van Beethovena - wykonaną 13 lipca
2001 roku - udostępniono ten obiekt jako siedzibę orkiestry Neubrandenburger
Philharmoniker. Od tego momentu nowoczesna sala koncertowa, wkomponowana
w ceglane mury odbudowanego, średniowiecznego kościoła Mariackiego stała się
prestiżowym miejscem na mapie obiektów kulturalnych północnych Niemiec. 114
W obliczu narastającej tendencji desakralizacji zabytkowych obiektów sakralnym
paradoksem wydają się działania zmierzające do ochrony ruin kościołów,
a nawet ich rekonstrukcji. Wiele z nich osiąga wymiar symboliczny. Takimi
przykładami są: odbudowana w 2000 roku - po 69 latach od zniszczenia prawosławna Cerkiew Zbawiciela w Moskwie oraz ewangelicki Frauenkirche
w Dreźnie, odbudowany w 2005 roku po niemal całkowitym zburzeniu pod koniec
II wojny światowej.
W okolicznościach typowych dla wielu europejskich budowli sakralnych
z poprzednich stuleci w ruinę popadła średniowieczna katedra w norweskim Hamar,
pochodząca z przełomu XII i XIII wieku. Po pożarze w 1567 roku stała się
„kamieniołomem” dla budującej swe domostwa okolicznej ludności. Walorami
szczątków katedry zainteresowano się pod koniec XIX wieku, ale dopiero w 1987 roku
zdecydowano o ich ocaleniu. Po wielu staraniach środowisk, które domagały się
pełnej rekonstrukcji katedry, w 1997 roku rozpoczęto realizację projektu
zmierzającego do osłonięcia ruin stalowo-szklanym namiotem.115 Zabezpieczone
w ten sposób średniowieczne artefakty stały się wymownym znakiem kulturowej
ciągłości, pielęgnowanej przez lokalną społeczność. Analogiczne problemy przychodzi
rozwiązywać spadkobiercom sakralnych ruin w wielu europejskich miastach.
114
115

Pawełek K.: Kościół koncertowy. Architektura & Biznes, 11/2002, ss. 28-39.
Autorami projektu, wyłonionego w konkursie architektonicznym są projektanci z biura Lunds & Slaatto
Arkitekter AS. Prace nad projektem prowadzono równolegle z badaniami archeologicznymi.
Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 1997-1998.
Zob.: Cielątkowska R.: Sacrum północy. Architektura & Biznes, 11/2004, ss. 40-45.
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W centrum Hamburga wciąż nierozstrzygnięte pozostają losy ruin kościoła
Św. Mikołaja, opustoszałego po ostatniej wojnie. To jeden z ostatnich „świadków”
dramatycznych skutków alianckich nalotów. Efekty doraźnych akcji czy hepeningów
chronią tę „historyczną pamiątkę” przed rozebraniem, które uwolniłoby wartościową
pod względem inwestycyjnym śródmiejską działkę. Podobnym nierozwiązanym
problemem jest ruina kościoła farnego w Gubinie. Jego historia sięga XIII wieku. Po
zniszczeniach wojennych z okresu II wojny światowej dopiero w latach 70.
zatrzymano proces unicestwiania historycznych reliktów, poprzez ich zabezpieczenie
w postaci trwałej ruiny. Starania o zachowanie ruin kościoła, a nawet jego odbudowę
podejmują w ostatnich latach społeczności polskiego Gubina i niemieckiego Guben.
Ich obiecującym efektem są koncepcje rewitalizacji, opracowywane przez studentów
Wydziałów Architektury uczelni z obu stron polsko-niemieckiej granicy.116
Na tle postępującej fali desakralizacji kościołów i licznych problemów
z utrzymaniem ruin zabytkowych świątyń znamiona unikatu mają przypadki adaptacji
budowli

świeckich

na

funkcje

sakralne.

Tego

typu

przekształcenia

są

charakterystycznym zjawiskiem w tzw. krajach misyjnych czy na terenach
posowieckich, gdzie w ostatnich latach dochodzi do odradzania życia religijnego
i przywracania struktur instytucjonalnych przez kościoły chrześcijańskie. O skali
potrzeb w tym zakresie świadczą liczne sygnały o doraźnych formach aranżacji
„przestrzeni sakralnych” w dostępnych, tymczasowych obiektach. Wśród nich
przywołuje się przykłady adaptacji na cele liturgiczne wycofanych z eksploatacji
wagonów kolejowych.117
Novy Dvur - mała czeska osada - to miejsce kojarzone od kilku lat
z wyjątkowym wydarzeniem architektonicznym, którego istotą stała się lokalizacja
funkcji sakralnej w zabudowaniach świeckich.

116

117

W lutym 2013 roku odbyła się prezentacja i obrona projektów dyplomowych inżynierskich studentów
architektury z Hochschule Lausitz w Cottbus oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Wydarzenie to odbyło się w Gubinie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Zob.: http://turystyka.wp.pl/gid,11237558,title,7-niesamowitych-kosciolow,galeria_zdjecie.html
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Celem tego przedsięwzięcia było założenie nowego klasztoru klauzurowego dla
czeskich cystersów. Zamysł zainspirowali cystersi z francuskiego opactwa Sept-Fons.
To pierwszy klasztor tego zgromadzenia zakonnego powołany w XXI wieku i szósty
z kolei od 1900 roku. Pierwszy etap realizacji zamierzenia nastąpił w latach 20022004. Klasztor wkomponowano w przebudowaną ruinę barokowego dworu
z XVIII wieku. W nowym kształcie założenie obejmuje kościół, dom dla 40 zakonników,
funkcje samowystarczalnej wioski ze szpitalem, cmentarzem i szkołą. Nieprzeciętny
poziom zealizowanych rozwiązań architektonicznych jest zasługą autora projektu Johna Pawsona. Dzieło stało się unikalnym przykładem współczesnej architektury
sakralnej, utrwalającej tysiącletnią tradycję cysterskiej architektury. W założeniu tym
odczytujemy serię paradoksów: na początku XXI wieku, w kraju o jednym
z największym w Europie stopniu laicyzacji społeczeństwa, dochodzi do rewitalizacji
ruin opustoszałego dworu szlacheckiego poprzez jego adaptację na funkcje
chrześcijańskiego klasztoru o średniowiecznym rodowodzie.
Znamiona paradoksu - właściwego czasom ponowoczesnym - kryje również
kaplica w kompleksie katowickiej galerii handlowej Silesia City Center. Całość
przedsięwzięcia - realizowana etapowo - zmierza do przywrócenia miastu
poprzemysłowych terenów, w przeszłości związanych z kopalnią węgla kamiennego
„Gottwald”.

Rdzeniem

tego

założenia

jest

galeria

handlowo-rozrywkowa.

W przyjętym programie rewitalizacji zachowano wybrane obiekty historycznej
kopalni, przypisując im nowe role. Wraz z pawilonami hipermarketu tworzą
wielofunkcyjny program „centrum” - alternatywę dla przestrzeni śródmiejskiego
katowickiego rynku. Wieża szybu - stalowa, szkieletowa konstrukcja, tradycyjny
wyróżnik górniczego krajobrazu Śląska - pełni w układzie założenia rolę orientującej
dominanty. Właśnie w przylegającym do niej wolnostojącym budynku hali maszyny
wyciągowej zlokalizowano kaplicę. Ten ceglany obiekt - wraz z sąsiadującym obok
budynkiem byłej kotłowni z funkcjonującą w nim obecnie galerią sztuki i restauracją wyznaczają krawędzie placu - odpowiednik tradycyjnej miejskiej przestrzeni
publicznej.
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il.110., il.111., il.112. Kaplica w galerii handlowej Silesia City Center w Katowicach
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Zatem obiekt sakralny w zaadoptowanym poprzemysłowym budynku nie jest
wyrazem doraźnej aranżacji, lecz elementem integralnej kompozycji, zawierającej
szeroką gamę tzw. funkcji centrotwórczych. Kaplica dedykowana jest bezpośrednio
klientom galerii handlowej, lecz w szerszym zakresie może służyć także mieszkańcom
pobliskiego osiedla mieszkaniowego Dębowe Tarasy. Wbrew teoretycznym aprobującym - argumentom przywołany przykład budzi kontrowersje. Dotyczą one
wprost formuły współczesnych galerii handlowym i ich roli w rozwoju miast, a w tym
szczególnym przypadku odnoszą się również do miejsca funkcji sakralnych
w komercjalizowanej i desakralizowanej przestrzeni.

139

il.113., il.114., il.115. Galeria Kunshaus w Grazu - proj. Peter Cook, Colin Fournier
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II.3. TRANSFIGURACJE KODOWANE
Architektura powinna mieć w swoim DNA wpisaną
zdolność zmiany, wzrostu i przekształcenia. 118
(Claudio Nardi)

Nieuchronność zmian wpisana w architekturę nakazuje kształtować ją - już od
fazy projektu - nie jako statyczną strukturę zdeterminowaną cechami skończonego
dzieła, ale „organizm” z zaprogramowanymi sekwencjami metamorfoz. Tego rodzaju
właściwości architektury metaforycznie streszcza pojęcie kodu DNA. Istotę genomu
podejmuje w swojej koncepcji architektury Kurt W. Forster. W jednej ze swoich
wypowiedzi przywołuje znamienną właściwość - gen jest kluczem do zrozumienia
wielu rzeczy, który wyjaśnia, że wszystko się staje i nic się nie rodzi skończone. 119
Kształtowanie architektury na podstawie kodów jest jej programowaniem.
Geneza takiego ujęcia istoty twórczości architekta sięga do odwołań stosowanych
przez Arystotelesa, który w dziełach sztuki wskazywał walory właściwe logice budowy
organizmów żywych. W tym nurcie systemowego podejścia do architektury mieszczą
się liczne wątki teorii Witruwiusza (I w.p.n.e.) L.B. Albertiego (1404-1472), A. Palladio
(1508-1580), S. Serlio (1475-1554) czy J.N.L. Duranda (1760-1834) oraz J. Gaudeta
(1834-1908).120
Namiastki zakodowanych w architekturze genetycznych cech zmienności
znajdujemy w najstarszych, zidentyfikowanych dotąd budowlach solarnych.
118
119
120

Cytat z wywiadu przeprowadzonego przez Dorotę Leśniak-Rychlak, opublikowanego na stronie internetowej
www.mocak.com.pl/architekt.
Forster K. W.: Powtórne spojrzenie, rozmowa z Kurtem W. Forsterem przeprowadzona przez Barbarę Stec
(część 2.), Architektura&Biznes, 6/2005, s. 70-73.
Znamiona podejścia systemowego w tworzeniu architektury można wskazać w jej dziejach od starożytności.
Wskazuje na nie w swoich pracach Wiliam J. Mitchell. Jemu przypisuje się pierwsze próby stworzenia języka
programowania architektury, podjęte w latach 70. XX wieku
Zob.: Mitchell W.J.: Vitruvius Computatus, [w:] Hawkes D., (red.): Models and System in Architecture and
Building. Hornby: The Construction Press Ltd. 1975.
Mitchell W.J.: The Logic of Architecture. Design, Computation, and Cognition. Cambridge: MIT Press
1990.
Współczesne ujęcie teorii projektowania systemowego w architekturze podjęli Stanisław Latour i Adam
Szymski w pracy z 1982 roku. Wyakcentowano w niej między innymi znaczenie interdyscyplinarnego
zakresu aspektów stymulujących rozwiązania projektowe w tej dziedzinie.
Zob.: Latour S., Szymski A.: Projektowanie systemowe w architekturze. Warszawa 1982, ss. 10-11.
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Ich upowszechnienie nastąpiło w okresie przesilenia kosmologii geocentrycznej
w

kosmologię

heliocentryczną.

Wówczas

solarność

wyznaczała

istotę

średniowiecznych świątyń chrześcijańskich. Jean Hani ujął tę zasadę w stwierdzeniu:
świątynia jest „krystalizacją” ruchu nieba […]121. Budowle te „poruszały się” zgodnie
z drogą słońca. Zasada orientacji planu wyznaczała cykliczną kolejność ekspozycji
poszczególnych elewacji - od wschodniej, przez południową ku zachodniej, a poprzez
mrok północnej ponownie do wschodniej. Słońce wprawiające świątynię w ruch
iluminowało stopniowo pasma biblijnych narracji, precyzyjnie wkomponowanych
w jej architekturę. W kolejnych epokach stylistycznych twórcy architektury - nie tylko
sakralnej - sięgali do nowych środków, inspirowani ideami ruchu, dynamiki,
iluzoryczności.

Efektami tych dążeń były przede wszystkim walory emocjonalne

istotne w percepcji architektury. W rzeczywistości osiągano wrażenia zmiennych
stanów, w jakich można postrzegać fizyczne kształty budowli.
Architektura zmieniająca się w czasie to założenie, które w postaci radykalnej
podjęli w swoje doktrynie moderniści. Manifestowany przez nich prymat
funkcjonalności przesądzał o końcu architektury ostatecznie zdefiniowanej w jej
wymiarach formalnym i znaczeniowym. Architektura modernistów rodziła się
z fascynacji racjonalną dedukcją, techniczną precyzją, uniwersalną funkcjonalnością.
Streszczeniem tych walorów był fenomen maszyny. Budynek to produkt seryjny,
złożony ze standartowych elementów, umożliwiający metamorfozy struktury
funkcjonalno-przestrzennej. W tym nurcie idei powstały między innymi projekty
Le Courbusiera: dom-ino z 1914 roku oraz citrohan z 1922 roku.122
Realia odpowiadające dziełom architektury znacząco ograniczały możliwości
pełnego urzeczywistnienia tych idei. Stąd wiele koncepcji kreowanych przez
wizjonerów architektury modernistycznej dzieliło los futurystycznych utopii. Realną
inspiracją dla koncepcji budowli podatnych na zmiany, przekształcenia, ruch bez
naruszania ich integralności stała się modernistyczna idea wolnego planu. Kodowane
zgodnie z nią pasma potencjalnych transfiguracji stwarzały iluzję architektury, która
121
122

Hani J.: Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Kraków 1994, ss. 139-142.
Gympel J.: Historia architektury. Od antyku do czasów współczesnych. Warszawa 2000, ss. 90-92.
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ulega przekształceniom, dopasowującym się do parametrów zmieniającego się
programu funkcjonalnego czy preferencji użytkowników. Zakres przeobrażeń
w ramach otwartego planu miał swoje ograniczenia. Próby ich przezwyciężenia
podejmowali modernistyczni konstruktywiści i metaboliści. Do tego nurtu aspiracji
zaliczyć można dążenia architektonicznej awangardy drugiej połowy XX wieku - zanim
jej warsztat zdominowały techniki komputerowe. 123
Doświadczenia w zastosowaniu narzędzi komputerowych w projektowaniu
architektury, sięgające początku lat 60. XX wieku, pozwalają obecnie na rzeczywiste
kodowanie scenariuszy transfiguracji w projektowane i realizowane budowle.124 Są
one inspirowane ideami z pozaarchitektonicznych, źródeł takich jak: matematyka,
informatyka czy biologia. Intuicyjne metody projektowania wspomagają metody
racjonalne, oparte na kryteriach systemowych czy algorytmicznych. W ich rezultacie
zmienił się wartsztat architeka, ale nade wszystko wypracowano nowe metodologie
i strategie projektowe. Dzisiaj, kiedy architekci kalkulują i gimnastykują swoje myśli,
wszystko zmienia się w algorytm. Obliczenia, pisanie i przepisywanie kodu w oparciu
o proste zasady odgrywa rosnącą rolę w architekturze.125 Szerokie zastosowanie
techniki komputerowej poszerzyło definicję kodu. W środowisku cyfrowym kodami są
zbiory instrukcji zapisanych w języku programowania. W rezultacie rozróżniamy
obecnie obok kodów źródłowych - zapisywanych w języku odczytywanym

123

124

125

Modernistyczna formuła architektury mobilnej funkcjonalnie, elastycznej konstrukcyjnie i abstrakcyjnej
estetycznie stała się przedmiotem pracy Adama Lisika zatytułowanej: Strukturalizm otwarty. Studium
metodyczno-projektowe otwartych struktur architektonicznych. Autor zestawia w niej i analizuje występujące
w procesie kreacji przestrzeni ograniczenia - środowiskowe, techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne,
twórcze - z kryjącymi się w nich potencjalnymi możliwościami. Określa je jako nośniki „imperatywu
otwartości”.
Zob.: Lisik A.: Strukturalizm otwarty. Studium metodyczno-projektowe otwartych struktur architektonicznych.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 1991.
Udział narzędzi cyfrowych w tworzeniu architektury jest opisywany w kategoriach generacji
postępujących faz rozwoju w tej dziedzinie. Przykładowo, Daniel Kurmann wyróżnia cztery generacje
narzędzi wspomagających projektowanie architektoniczne.
Zob.: Kurmann D.: Design in Space and Time, [in:] Engeli M., (ed.): Bits end Spaces: Architeckture and
Computing for Physical. Virtual, Hybrid Realms. Basel: Brikhäuser 2001.
Por.: Schodek D.: Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and
Design. Hoboken: John Wiley & Sons 2005.
Rocker I. M.: Calculus-Based Form: An Interview with Greg Lynn. AD Programming Cultures, 76(4), 2006.
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bezpośrednio przez człowieka - kody maszynowe, zapisywane bitowo (0 lub 1)
w postaci poleceń realizowanych przez maszynę.126
Komputer jako narzędzie kodowania scenariuszy transfiguracji znalazł swoje
adekwatne zastosowanie u architektów inspirowanych ideą dekonstruktywizmu.
W warsztacie dekonstruktywistów komputer stał się nie tyle maszyną zastępującą
tradycyjną deskę kreślarską i przyrządy graficzne, co pełnym środowiskiem kreacji,
umożliwiającym generowanie architektonicznych idei i ich urzeczywistnianie. Bez
tego narzędzia nie sposób wyobrazić sobie na przykład transpozycji koncepcji Petera
Eisenmana czy Bernarda Tschumiego w realne kształty paryskiego założenia Parku
La Villette. Ich koncepcje wypracowane przy bezpośrednim udziale Jacques’a
Derridy - ideologa dekonstruktywizmu - nie podzieliły losu futurystycznych
manifestów.

Architektura

kontrolowanego

chaosu,

rozbicia,

deformacji,

nieprzewidywalności stała się identyfikatorem twórczych walorów w konglomeracie
postmodernistycznym idei.
Integralność dekonstruktywistycznych koncepcji, charakterystycznych dla nich
środków wyrazu oraz narzędzi stosowanych w ich urzeczywistnianiu okazała się
silnym stymulatorem architektonicznych innowacji. Pod ich wpływem krystalizowały
się nowe strategie projektowania w środowisku cyfrowym. Umożliwiły one
systemowy rozwój idei, które w latach 70. i 80. XX wieku zaczęto określać mianem
performance.127 Ówczesne eksperymenty, umożliwiające elementom budowli
wykonywanie ruchu w czasie rzeczywistym stały się wyznacznikiem awangardowych
poszukiwań w architekturze następnych dekad.128 W tym nurcie powstają kolejne
dzieła Franka Gehry’ego, Daniela Libeskinda, Zahy Hadid, Rema Koolhaas’a i innych.
Obok spektakularnych koncepcji współczesnej architektury, opartych na
najnowocześniejszych technologiach, realizowane są założenia, dla których inspiracją
są idee ekologicznej pragmatyki, egalitarnej dostępności oraz kulturowego
126
127
128

Rocker I. M.: When Code Matters, [in:] AD: Programmming Cultures: Art and Architecture in the Age of
Software, (182), 2006, p. 21.
Parker A.: Performativity and Performmance. Routledge, New York 1995.
Kolarevic B., Malkawi A.M. (ed.): Performative Architecture: Beyond Instrumentality. Spon Press, New
York and London 2005.
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uniwersalizmu. Architektura low-tech, często utożsamiana z architekturą dla biednych
(architecture for the Poor) to nie jedyna radykalna odpowiedź na problemy, przed
którym stoi nasza cywilizacja.
Architektura, która uwalnia się od statycznego skrępowania pierwotną jedyną
lokalizacją, samoistnie się

przemieszcza i przetwarza, inteligentnie reaguje na

zmieniające się warunki środowiskowe, samoczynnie naprawia własne dysfunkcje. To
nie naiwne urojenia, ale świadome koncepcje, które na naszych oczach zmieniają
status z futurystycznych utopii na innowacyjne wdrożenia. Komputeryzacja,
robotyzacja, nanoinżynieria, bioinżynieria to szczególnie aktywne źródła stymulujące
cywilizacyjny progres. Urealniają one projekty wciąż nieurzeczywistnione i inspirują
do kreowania nowych, dotąd niewyobrażalnych.
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il.116. Panorama Berlina widziana z Karl-Liebknecht-Straße - Katedra Berlińska (Berliner
Dom) świątynia budowana od 1451 roku, obecny kształt z 1905 roku, ostatnia
przebudowa w 1993 roku; wieża telewizyjna zbudowana w latach 1965-1969,
symbol Berlina Wschodniego z okresu NRD; Humbolt Box, tymczasowy pawilon
wystawienniczy zbudowany w 2011 roku, jego rozbiórka jest planowana na
2019 rok
il.117., il.118. Humbolt Box
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II.3.1. REUTYLIZACJA
Architektoniczny recykling to nie tylko dziedzictwo Hassan Fathy’ego (19001989), uznawanego za ojca low-tech. To nie tylko koncepcje jego ideowych
kontynuatorów. W tym gronie uznane miejsca zajęli: Elie Mouyal, Gernot Minke,
Simón Vėlez czy Nader Khalili. Recykling nie jest jedyną, doraźną szansą dla ubogich.
Low-tech nie jest formą technologicznego ubóstwa czy opozycją w stosunku do
nowoczesności, lecz jej nonkonfornistyczną afirmacją. Taka jest architektura, którą
tworzy Japończyk Shigeru Ban, a także Holendrzy: Alex van de Beld, Haiko Meijer,
Siert-Willem Helder, Berit Ann Roos z biura Onix, Jan Jongert i Cėsare Peeren z biura
2012Architecten. Architektura tego nurtu ma zakodowane scenariusze transfiguracji,
których nie determinują antynomie: długowieczność vs tymczasowość, funkcjonalizm
vs formalizm, awangarda vs mainstream.

▪

BUDYNKI Z MAKULATURY
Shigeru Ban stał się architektem identyfikowanym z budowlami, które powstają

z materiałów przetworzonych w procesach recyklingu. Filozofia, która tłumaczy
genezę jego projektów sięga do radykalnych idei zrównoważonego rozwoju,
a jednocześnie jest spójną, konsekwentną i na wskroś odpowiedzialną koncepcją
nowoczesnej architektury. Shigeru Ban w swojej twórczości nie stosuje modnych
atrybutów tak zwanej architektury proekologicznej. Mimo charakterystycznej
powtarzalności motywów obecnych w jego budowlach, każda z nich jest precyzyjną
odpowiedzią na istotę indywidualnego zadania, formułowanego w niepowtarzalnych
uwarunkowaniach przestrzennych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Stąd
kolejne obiekty tego architekta zdumiewają swoją bezkompromisowością, logiką,
prostotą, realizmem i jednocześnie metafizyczną głębią.129

129

Shigeru Ban w kształtowaniu swojej architektury konsekwentnie sięga do papieru - tektury. Materiał ten jest
tworzyłem identyfikowanym z budowlami o różnorakiej funkcji i skali: Pawilon Japonii na wystawie Expo 2000
w Hannoverze (2000 r.), Paper Theater w Amsterdamie (2003 r.), Paper Temporary Studio
w Paryżu (2004 r.), Paper Bridże w pobliżu Pont du Gard (2007 r.), Pawilon Japonii na wystawie
w Szanghaju (2010 r.).
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W projekcie katolickiego kościoła w Kobe, zbudowanego w 1995 roku, Shigeru
Ban w postaci konstrukcyjnych filarów zastosował tekturowe tuby - wyprodukowane
z makulatury. Układ przestrzenny kościoła wyznacza 58 takich podpór o wysokości
5 m, ustawionych na planie elipsy o średnicach 10 i 15 m. Podtrzymują one drewniany
ustrój belek dachowych, na których rozpięta została membrana sklepienia. Przyjęte
rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne pozwoliły na szeroki udział we wznoszeniu
tej budowli grupy wolontariuszy. Nowy kościół powstał w ciągu pięciu tygodni.130
„Papierowe filary” wbudował Shigeru Ban także w zrealizowanym w 2005 roku
w Nowym Jorku Bianimale Nomadic Museum. W tym obiekcie są one zintegrowane
z tekturowymi prętami, tworzącymi konstrukcję zadaszenia. Elementy te wyznaczają
przestrzenne ramy dwustumetrowej długości nawy - salonu, który mają wypełniać
wielkoskalarne fotografie Gregory’a Colberta. O fenomenie tej budowli, wzniesionej
na elementach falochronu nabrzeża Manhattan’s Lower West, zadecydowało
zastosowanie stalowych kontenerów jako głównego budulca sylwety muzeum.
Pozyskane z portowych „złomowisk” skrzynie o znormalizowanych wymiarach,
spiętrzone na czterech poziomach tworzą szachownicową, modularną kompozycję
ścian zewnętrznych, a jednocześnie kształtują strukturę przestrzeni ekspozycyjnej.131
W 2011 roku Shigeru Ban podjął się budowy „katedry z kartonu” w Christchurch
w Nowej Zelandii. Powstaje ona 300 m od miejsca zrujnowanej katedry na skutek
trzęsienia ziemi w lutym 2011 roku. W tym przedsięwzięciu architekt nawiązał do
doświadczeń z budowy „tekturowego kościoła” w Kobe, który również powstał jako
„gest pomocy” dla społeczności doświadczonej kataklizmem. W projekcie katedry
skonstruowanej z drewna, stali i tektury nie ma cech budowli tymczasowej.
Wiodącymi przesłankami, tłumaczącymi istotę rozwiązań przyjętych w tej koncepcji
stała się możliwość odbudowy w krótkim czasie oraz odporność na wpływy
atmosferyczne i sejsmiczne. Zakłada się, że kościół wzniesiony w 2012 roku będzie
funkcjonował przez 20 lat. 132
130
131
132

Cargill Thomson J.: 40 architects around 40. Taschen 2000, pp. 100-103.
Jodidio P.: Architecture now ! 4, Taschen 2006, pp. 74-77.
http://www.rp.pl/artykul/860919.html (19.05.2012)
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„Tekturowe” budowle Shigeru Bana okazały się źródłem inspiracji dla wielu
naśladowców,
o

podejmujących

niedocenianych

dotąd

próby

kreowania

właściwościach

oraz

architektury
z

z

materiałów

elementów,

które

są

wyeksploatowanymi produktami cywilizacji. Okazuje się, że nie zawsze wymagają one
poddania kosztownym procesom recyklingu, w celu nadania im nowych walorów
przydatności w budownictwie.

▪

BUDYNKI Z KONTENERÓW
Promocja

świadomości

proekologicznej,

aura

globalnego

kryzysu

ekonomicznego sprzyjają poszukiwaniom alternatywnych rozwiązań w kształtowaniu
środowiska zurbanizowanego. W tych uwarunkowaniach kontener - zunifikowany
pojemnik, stosowany masowo w wielkogabarytowym transporcie - staje się
kreatywnym „klockiem” w rękach wielu współczesnych architektów. Budowanie
z kontenerów to najczystsza postać recyklingu w architekturze. Popularność
architektury kontenerowej uczyniła z niej niemal synonim ekoarchitektury. 133 W tym
sposobie „myślenia architekturą” nie ma miejsca na efekty estetyzujących zabiegów.
Absolutny transuniwersalizm „kontenera”, który staje się architekturą, demaskuje
wszelkie przejawy ideowej czy formalnej stylizacji - modelingu. Dlatego w nurcie
„architektury kontenerowej” tak wyjątkowo trudno o propozycje wolne od
charakterystycznych skojarzeń, podobieństw, analogii. Niewątpliwie jej oryginalną
koncepcją stała się „kontenerowa wieża” - Freitag Flagship Store - wzniesiona
w 2006 roku w Zurychu. Architekci z miejscowego biura Spillmann Echsle Architektem
skonstruowali z 17 kontenerów wertykalną budowlę o wysokości 26 m. Do jej
scalenia

wykorzystano

elementy

ze

złomowanych

frachtowców.

Zgodnie

z pierwotnym zamysłem inwestorów - grafików Daniela i Markusa Freitagów - stała
133

Container Architecture, Eco Container Home - to słowa kluczowe, odnoszące się do koncepcji
architektonicznych, których atrybutem jest wielkogabarytowy kontener - powszechnie stosowany
w transporcie. Zainteresowanie tym nurtem realizacji architektonicznych znalazło wieloaspektowy opis
w wielu opracowaniach teoretycznych. Uznanym autorem monograficznych publikacji o tej problematyce jest
Jure Kotnik - architekt słoweński, bezpośrednio zaangażowany w projektowanie, realizację i promocję
niekonwencjonalnych eksperymentów z wykorzystaniem kontenerów w budownictwie.
Zob.: Kotnik J.: Container Architecture. 2008.
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się ona sklepem - „pawilonem handlowym”, oferującym produkty wykonane
z odpadów np.: torby z materiałów pozyskanych z plandek ciężarówek czy akcesoria
zmontowane ze znalezionych materiałów, takich jak: rury wydechowe, dętki
rowerowe, pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Ta niezwykła budowla manifest - happening stała się proekologicznym landmarkiem. Zlokalizowano ją
w miejscu widocznym z dwóch głównych osi komunikacyjnych miasta 134.
Twórcze wykorzystanie wyeksploatowanych kontenerów zademonstrował
w niepowtarzalnej budowli Ross Stevens - projektant przemysłowy z Nowej Zelandii.
W latach 2000-2007 w Wellington Container Mouse zbudował dom mieszkalny
z biurem. Jego zasadniczymi „budulcami”

stały się trzy typowe kontenery

chłodnicze - każdy o powierzchni 30 m². Zostały one spiętrzone na stalowej
platformie, osadzonej w skalnej niszy. Kontenerową kubaturę domu spajają stalowe
elementy pozyskane z przemysłowych żurawi. Przemysłowa w swoim charakterze
struktura

„domu”

została

nadwieszona

niemal

nad

krawędzią

W takiej lokalizacji budynek pozbawiony jest charakterystycznych

jezdni.
walorów

tradycyjnie towarzyszących domom mieszkalnym, takich jak: dojazd, strefa
wejściowa, strefa ogrodowa, ogrodzenie działki, a za nimi posesje sąsiadów.135

▪

BUDYNKI Z ODPADÓW
Budownictwo z odpadów to ilustracja powszechnie kojarzona z desperacją ludzi

żyjących w skrajnej biedzie na marginesie cywilizacji. Fawele, slumsy, dzielnice nędzy,
rozciągające się na peryferiach wielu światowych metropolii są miejscami dramatów,
na które próbują aktywnie reagować międzynarodowe instytucje, organizacje
humanitarne i ekologiczne. Ich programy, kampanie czy precyzyjnie adresowane
akcje to zmagania o wciąż niedostatecznym rezonansie. Jednak suma tych impulsów
okazuje się zwolna oddziaływać na globalną świadomość, coraz mocniej przynaglaną

134
135

Jodidio P.: Architecture now ! 5. Taschen 2008, pp. 500-505.
Ibidem, ss. 512-515.
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do podejmowania systemowym rozwiązań, obejmujących najdotkliwsze problemy,
z którymi wciąż zmaga się nasza cywilizacja.
Poszukiwania

koncepcji

tanich,

dostępnych,

ekologicznych

technologii

budowlanych to modna konieczność. Stąd wokół tego typu eksperymentów,
wynalazków czy prowokacji nie trudno wywołać medialny szum. W tym nurcie
architektonicznych

wydarzeń

znajdujemy

również

przykłady

o

znamionach

oryginalnych, inspirujących i spójnych koncepcji. Niewątpliwie należą do nich
budowle zrealizowane z inicjatywy belgijskiej organizacji ROTOR. Jej głównym celem
działalności jest promocja i koordynacja realnych metod recyklingu odpadów
przemysłowych. RDF181 to zakodowana nazwa projektu zrealizowanego przez
ROTOR w 2007 roku w Brukseli. Jego efektem stała się budowla, która powstała na
przekór

ograniczeniom

administracyjnym,

ekonomicznym,

technologicznym,

funkcjonalnym i estetycznym. Nowy tymczasowy obiekt z funkcjami biurowymi
zbudowano bez zezwolenia nad powierzchnią działki przeznaczonej na cele
parkingowe. W realizacji projektu jako budulec wykorzystano między innymi:
wypożyczone od firm budowlanych stemple, rozpory i deskowania, wyrzucone zwoje
plastikowej folii, stary materiał wystawowy oraz plastikową plandekę z ciężarówki.
Konstrukcja wniesiona w całości z przetworzonych odpadów funkcjonowała przez rok.
W tym czasie osiągnęła rozgłos jako przykład alternatywnej metody budowania
i gospodarowania miejskimi zasobami terenów.136
Inną ilustracją budowania z odpadów jest - monitorowana od wielu lat w sieci
internetowej - historia katedry ze śmieci. Od 1963 roku wznosi ją w Mejorada Del
Campo - w pobliżu lotniska Bajaras pod Madrytem - były mnich Justo Gallego
Martinez. Kościół budowany jest ze starych zniszczonych cegieł i pustaków,
odpadowych partii blachy falistej, prętów stalowych, plastikowych butelek oraz części
samochodowych. Założenie powstające bez projektu i formalnych zezwoleń osiągnęło
już pokaźne wymiary: 50 m. długości, 20 m. szerokości i kopułę o wys. 40 m.
Stylistycznie nawiązuje do cech architektury romańskiej, ale pod względem ideowym
136

Jodidio P.: Architektura dzisiaj ! 7. Taschen 2010, ss. 402-405.
151

jest zaprzeczeniem monumentalnych, bogato zdobionych historycznych świątyń. Do
idei kościoła „ze śmieci” dystansuje się biskup diecezji, a miejscowy inspektor
budowlany formułuje zastrzeżenia do bezpieczeństwa obiektu.137 Precedens spod
Madrytu stał się impulsem dla kolejnych podobnych koncepcji. Plan budowy
kościoła - z kontenerów, palet przemysłowych, puszek po napojach i innych
odpadów - nagłaśnia pastor ze szkockiej parafii w Colston Milton. Powodzenie tej
inicjatywy zakłada powstanie w kolejnych etapach kompleksu zabudowań z funkcją
teatru, galerii i gastronomii.138
Na tle licznych improwizowanych prób urzeczywistniania idei reutylizacji
w budownictwie prowadzone są poszukiwania systemowych rozwiązań. Wśród nich
szeroki oddźwięk w architektonicznych publikacjach zdobył obiekt znany pod nazwą
Villa Welpeloo. Od rozpoczęcia prac projektowych do ukończenia jego budowy
upłynęło ponad pięć lat. Okres wyjątkowo długi jeśli zważyć wielkość inwestycji, jej
funkcję czy warunki lokalizacji. Na powierzchni użytkowej tego obiektu (ok. 270 m2)
mieszczą się funkcje mieszkalne właścicieli - pary artystów Ingrid Blans i Tjibbe Knol z przestrzenią ekspozycyjną, studiem i pokojami gościnnymi. Układ domu, tworzący
kompozycję trzech przenikających się w przestrzeni poziomów, odpowiada modnej
konwencji modernistycznej willi. O jej oryginalności zadecydowały rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe. Szkieletowy ustrój nośny budynku zaprojektowano
z założeniem wykorzystania elementów stalowych, pozyskanych z lokalnej firmy
Louwers & Co.B.V., która zajmuje się sprzedażą wyeksploatowanych urządzeń
fabrycznych. W szkieletowej konstrukcji ścian i dachu zastosowano również profile
drewniane zakupione w firmie Komu BV Vlaardingen, handlującej materiałami
budowlanymi z „drugiej ręki”. Drewniane listwy osłaniające ściany elewacji są również
budulcem pochodzącym z recyklingu. Pozyskano je z demontażu typowych bębnów
na kable, które po okresie wieloletniej eksploatacji stały się „śmieciem” firmy BV
Twentsche

Kabelfabriek

z

Haaksbergen.

Materiały

izolacyjne

pochodzą

z wyburzonego budynku przemysłowego. Winda to dźwig służący w trakcie budowy.
137
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http://bryla.gazetadom.pl/blogi/urbanfile/2012/09/don_justo_buduje_wlasna_katedre_ze_smieci/1
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Szafki kuchenne zmontowano z elementów rozebranych witryn sklepowych.
Wodoodporne

panele

podłogowe

i

ścienne

łazienek

wyprodukowano

z przetworzonych plastikowych kubków do kawy. Jak szacują projektanci z recyklingu
pochodzi 60% materiałów wbudowanych w ten obiekt. Autorzy tego przedsięwzięcia
przyznają, że mimo zastosowania tak radykalnych oszczędności nie osiągnięto
sukcesu budżetowego. Koszt Villa Welpello okazał się niemal dwukrotnie wyższy od
średnich cen rynkowych.139 Nawet jeśli uwzględnić wydatki, towarzyszące każdej
realizacji pionierskiego projektu, trudno o argumenty zachęcające do szerokiego
naśladownictwa. W obliczu tych informacji nasuwa się wątpliwość: czy to kolejna
kosztowna architektoniczno-ekologiczna utopia?

139

Seredyn A.: Dom ze śmieci. Architektura & Biznes, 05/10, ss. 38-45.
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il.119. Galeria Narodowa w Berlinie
il.120. Pawilon Niemiecki w Barcelonie
il.121. Kościół Serca Jezusowego w Monachium
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II.3.2. PREFABRYKACJA
Idea architektury - kształtowanej z powtarzalnych elementów, masowo
fabrykowanych przez przemysł, pozwalających na szybki montaż i wielokrotne
użycie - to streszczenie istoty prefabrykacji. Jej namiastki można wskazać w genezie
licznych historycznych budowli, które powstawały na podstawie precyzyjnego
projektu, z elementów systemowo wykonywanych w licznych warsztatach
rzemieślniczych, kompletowanych na placu budowy i racjonalnie „składanych”
w założonej kolejności. Rozkwit prefabrykacji postępował w miarę uprzemysłowienia
architektury. Wiązał się bezpośrednio z technologicznym zwrotem, jaki wywołało
szerokie zastosowanie nowych materiałów: żelaza i szkła. Udane użycie produktów
hutniczych w chicagowskich drapaczach chmur czy w konstrukcjach mostowych
z końca XVIII wieku dały impuls do kolejnych eksperymentalnych rozwiązań. Most
Coalbrookdale (1775-76), budowle przędzalni bawełny Benyon, Bage & Marschall
(1796) postrzegamy dzisiaj jako zwiastuny stalowych budowli szkieletowych. W latach
40. XIX wieku ze stalowych prefabrykatów wznoszono fasady budynków w Nowym
Yorku i w innych amerykańskich przemysłowych metropoliach. W tym czasie żelazne
elementy do budowy domów produkowano również w angielskich fabrykach, skąd
transportowano je drogą morską w odległe rejony świata. Jeden z takich domów
powstał na przykład w Afryce Środkowej nad rzeką Calaba w latach 1843-44.
Przenośne domy z żelaznych prefabrykatów służyły australijskim pionierom czy
kalifornijskim poszukiwaczom złota. Analogiczne wzorce konstrukcyjne stosowano
także przy wznoszeniu ówczesnych kolonialnych kościołów misyjnych. Jednak
kwintesencję XIX-wiecznych doświadczeń z prefabrykowanym stalowym budulcem
wiążemy z fenomenem Pałacu Kryształowego z 1851 roku.140 Nieistniejący dzisiaj,
tkwi w pamięci jako architektoniczny mit - legenda. Stał się budowlą ponadczasową,
ale powstał z inspiracji, które streszczają pojęcia: ruch, dynamika, iluzoryczność,
zmienność, tymczasowość.

140

Honour H., Fleming J.: Historia sztuki świata. „Arkady” Warszawa 2002, s. 732.
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▪

KRYSZTAŁOWY PAŁAC - oryginalny projekt Josepha Paxtona, dyrektora ogrodów

księcia Devonshire - to efekt wcześniejszych doświadczeń z budowy parkowej
oranżerii. Wykonana z żeliwa i szkła osiągnęła wymiary: 100 m długości,
38 m szerokości i 20 m wysokości. Wizja hali wystawowej, która miała powstać
w Hyde Parku na okoliczność Wystawy Światowej w 1851 roku, okazała się
nieporównywalnie ambitniejsza.
Imponujące dzieło architektury - pięcionawową halę o długości 600 m,
szerokości 120 m i wysokości 34 m - wzniesiono jako pierwszą w pełni
prefabrykowaną szkieletową budowlę. „Złożono” ją w terminie 17 tygodni z tysięcy
znormalizowanych części (3300 słupów, 2300 wiązarów). Żeliwne i szklane
prefabrykaty powstawały sukcesywnie w trakcie pięciomiesięcznej budowy w licznych
zakładach przemysłowych. Standaryzację budulca ściśle zsynchronizowano ze
standaryzacją zadań, jakie wykonywali zatrudnieni robotnicy. Przykładowo jedna
osoba szkliła dziennie 108 otworów w konstrukcyjnym szkielecie. Założony
harmonogram produkcji prefabrykatów i ich montażu w pełni zrealizowano.141
Kryształowy Pałac, zajmujący w trakcie trwania wystawy powierzchnię 8,4 ha HydeParku, nie miał pełnić roli tymczasowego pawilonu. Po zakończeniu wystawy
zakładano budowlę zdemontować i ponownie złożyć w innym miejscu - w Sydenham
pod Londynem. Tę część pionierskiego scenariusza również zrealizowano. Kryształowy
Pałac nie okazał się jednak dziełem wiecznym. Podzielił los wielu innych legendarnych
wielkich budowli naszej cywilizacji - w 1936 roku unicestwił go pożar.
Legenda Kryształowego Pałacu nasuwa sugestywne skojarzenia z innym
symbolem industrialnych fascynacji - transatlantykiem Titanik (1912) - także poniekąd
ponadczasowym, kultowym dziełem ludzkiego geniuszu i przemysłowej potęgi. Ich
wizjonerski rozmach, technologiczna finezja i tragiczne losy wciąż inspirują, uczą
i przestrzegają.
Wystawy Światowe - zapoczątkowane londyńską Wielką Wystawą z 1851 roku ewoluowały zarówno pod względem ich zakresu, jak i organizacji. Początkowo
141

Gympel J.: Historia architektury. Od antyku do czasów współczesnych. Warszawa 2000, s. 75-76.
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przegląd dóbr cywilizacji odbywał się w przygotowanym przez organizatora jednym,
wielkoskalarnym obiekcie. Z tego okresu pochodzą ich nazwy - Galerie Maszyn czy
Pałace Przemysłu. Kolejne edycje światowych wystaw doprowadziły do formuły
opartej

na

prezentacji

wybranych

osiągnięć

w

pawilonach

narodowych.

W konsekwencji same pawilony stały się również elementami wystaw, bardzo często
wyznaczającymi kierunki, tendencje czy mody w dziedzinie architektury. W tych
okolicznościach obiekty te łączą walory dzieła wizytówki wystawcy z cechami budowli
tymczasowej.

Paradoksalnie,

dokonania

najwybitniejszych

współczesnych

architektów stają się medialną migawką, której „żywot” wyznaczają krótkie terminy
od otwarcia do zamknięcia wystawy. Tylko nieliczne z nich przetrwały w chronionej
postaci do naszych czasów.142 Genezę związaną z wystawami światowymi mają: wieża
Eiffla i Hala Maszyn w Paryżu z 1889 roku, pawilon Niemiec w Barcelonie z 1929 roku
zaprojektowany przez Miesa van der Rohe, pawilon Finlandii w Sewilli z 1992 roku. Do
tej grupy można zaliczyć również Pawilon Chrystusa z wystawy EXPO 2000
w Hanowerze, zaprojektowany przez pracownię GMP von Gerkan, Marg Und Partner
z Hamburga. Z tym obiektem wiąże się unikalna historia.
▪

PAWILON CHRYSTUSA z wystawy EXPO 2000 powstał - podobnie jak większość

pawilonów wystawowych - z założeniem jego demontażu. Okoliczność ta
stymulowała wiele decyzji projektowych, rozwiązań materiałowych i wariantów
technologicznych. Pierwotnie zlokalizowano go na jednej z działek terenów
wystawowych. Docelową jego lokalizacją miał być się pocysterski zespół zabudowań
w Volkenroda w Turyngii. W uwarunkowaniach wystawy budowla była głównym
elementem, wyznaczającym charakter przestrzeni centralnego placu, łączącego
wschodnią i zachodnią część terenów Expo.

142

Zob.: Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Warszawa 1968.
Osęka A., Piotrowska A.: Styl „expo”. Warszawa 1970.
Kysiak M.: Architektura pawilonów wystawowych. Warszawa 1998.
Findling J., Pelle K.: Encyklopedia of World’s Fairs and Expositions. McFarland&Company, Inc.,
London 2008.
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il.122., il.123., il.124. Klasztor Cystersów z Pawilonem Chrystusa w Volkenroda
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Na Expo Plaza aranżowano okolicznościowe atrakcje, koncerty i plenerowe spektakle
teatralne.143

Usytuowanie Pawilonu

Chrystusa

w takim miejscu założenia

nawiązywało do tradycyjnego w urbanistyce miast europejskich modelu rynku przestrzeni publicznej o funkcjach reprezentacyjnych, handlowych, kulturalnych
i religijnych. Rangę tej przestrzeni wyznaczały dominanty ratusza i kościoła.
W

Volkenroda

Pawilon

Chrystusa

zajmuje

również

miejsce

centralne

-

w wielofunkcyjnym kompleksie ekumenicznego ośrodka. Tworzą go obiekty
o zróżnicowanej skali i stylistyce. Fragmenty najstarszych z nich są reliktami
zabudowań klasztornych, pochodzących z 1131 roku. Tutaj Cystersi założyli jeden
z pierwszych swoich domów na terenie Niemiec. Dzisiaj religijny charakter miejsca
realizuje chrześcijańska wspólnota, prowadząca różnorodne formy rekolekcji,
edukacji i rekreacji, dedykowane szczególnie ludziom młodym. O szerokim,
wielowyznaniowym profilu ośrodka w Volkenroda świadczy działające w nim
europejskie centrum kształcenia młodzieży (Europäische Jugendbildungszentrum).
W ramach wielorakich funkcji pocysterskiego założenia, Pawilon Chrystusa pełni rolę
przestrzeni uniwersalnej, w której realizowane są różnorodne wydarzenia. Służy on
zarówno do sprawowania liturgii, dla zgromadzeń modlitewnych, indywidualnych
medytacji, jak i jako miejsce koncertów, festiwali, spektakli teatralnych czy wystaw.
Pawilon Chrystusa - budowla zaprogramowana dla różnych miejsc i wielorakich
funkcji - kryje charakterystyczne znamiona we współczesnej architekturze: estetyczny
minimalizm, technologiczny perfekcjonizm, znaczeniowy uniwersalizm. Synteza tych
cech czyni budowlę formalnie spójną, absolutnie racjonalną, a jednocześnie głęboko
wymowną. Koncepcja architektoniczna pawilonu świątyni opiera się na formie
prostopadłościanu skomponowanego z powtarzalnego modułu o wymiarach 4x4 m.
Modularna regularność założenia integruje zarówno jego plan, układ konstrukcyjny,
jak i artykulację poszczególnych elementów architektonicznych.

143

Węcławowicz-Gyurkovich E.: Pawilon Chrystusa. Architektura & Biznes, 12/2001, ss. 22-31.
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il.125., il.126., il.127. Modularne prefabrykaty ścian „witraży” Pawilonu Chrystusa
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Plan wielofunkcyjnej sali kościoła wyznacza kwadrat, skomponowany z 16 pól.
Punkty przecinania się ich krawędzi akcentuje 9 smukłych filarów, podtrzymujących
kasetonową konstrukcję sklepienia. Regularne podziały wynikające z kompozycji
sześciennej formy kościoła wyznaczają zasadę kształtowania struktury przestrzennej
elementów obejścia, ambitu, krużganków, podcieni. Wiodącym tworzywem
architektonicznego wyrazu całego założenia jest prefabrykowany moduł. Pełni on rolę
osnowy, w którą wkomponowane zostały kompozycje paneli witraży. Modularną
strukturę szkieletu ścian sali kościoła wypełniają płyty białego marmuru, o grubości
kilkunastu milimetrów. Tworzą one przesączającą światło powłokę. Ramy szkieletu
obejścia sali kościoła oraz czworobocznego dziedzińca wypełniają szklane zespolenia
o bogatej gamie kolorystycznej i zróżnicowanym stopniu transparentności. Ich
niepowtarzalny wyraz plastyczny uzyskano oryginalnymi środkami. Otóż przestrzenie
między szybami zespoleń wypełniono minerałami, odpadami organicznymi oraz
drobnymi przedmiotami codziennego użytku. Kompozycje witraży tworzą: drobne
kamienie, wysuszone pędy trzcin, główki makówek, ptasie pióra, termometry
rtęciowe, żarówki, zapalniczki, kasety magnetofonowe, szczoteczki do zębów,
widelce, noże, łyżeczki, plastikowe strzykawki, ołówki, budowlane metrówki,
wyparzacze do herbaty.
Percepcja tych „witraży” inspiruje skrajnie zróżnicowane skojarzenia. Dla wielu
są prowokacyjnym manifestem, nawiązującym dosłownie do idei recyklingu
w architekturze. Niewątpliwie w tej metaforycznej narracji możemy doszukiwać się
również sentencji streszczających paradoksalność ludzkiej egzystencji, w której wciąż
szukamy

znamion

oddziaływań

tych

transcendencji.
kompozycji

są

Prawdopodobnie
wrażenia

najszerszymi

pobudzane

pasmami

niepowtarzalnymi

zestawieniami kształtów, barw, faktur, płynnie akcentowanych światłem. To one
nadają racjonalnej, absolutnie minimalistycznej strukturze Pawilonu Chrystusa walory
z pogranicza barokowego bogactwa motywów, znaków i symboli. Okazuje się, że
sprefabrykowana architektura tej budowli zachowuje wciąż inspirujący charakter.

161

il.128. Twierdza w San Leon

il.129. Parasite LP2 w Rotterdamie
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II.3.3. MOBILNOŚĆ
Intensywna ewolucja świadomości zglobalizowanych społeczeństw prowadzi
między innymi do korekt takich walorów, jak: miejsce, mieszkanie, dom, środowisko.
Tracą one uniwersalny charakter. W konsekwencji tych przewartościowań wzmaga
się zainteresowanie takimi kategoriami, jak: tymczasowość, przystosowanie,
ponowne użycie, mobilność. Oddziaływanie tych tendencji uwidaczniają współczesne
procesy urbanizacyjne, a w mniejszej skali odzwierciedlają również rozwiązania
architektoniczne. Bezpośrednią odpowiedzią na ten zakres cywilizacyjnych wyzwań są
programy, kampanie, akcje inspirowane przez interdyscyplinarne środowiska
lansujące

poszukiwania

systemowych

rozwiązań

w

tym

zakresie.

Jednym

z charakterystycznych efektów tego nurtu inicjatyw, w których uczestniczą architekci
stał się program fundacji „Parasites”, która propaguje rozwój idei prefabrykacji
i standaryzacji we współczesnych uwarunkowaniach.
▪

PARASITE LP2 to nazwa budowli identyfikowana z programem fundacji o tej

samej nazwie.144 W ramach obchodów roku Rotterdamu jako kulturalnej stolicy
Europy 2001 podjęto spektakularną akcję budowy prototypowego domu, który
reprezentowałby istotę idei gotowych, tymczasowych, ekologicznych „produktów”
budowlanych. Koncepcję tego obiektu streszcza samo pojęcie parasite - złożone
z dwóch słów: paramiejsce i pasożyt. Parasite to jednocześnie skrót: prototypes for
advanced ready-made amphibious small scale individual temporary ecological
houses. W realizacji tak sformułowanego założenia połączono walory prefabrykacji,
standaryzacji i mobilności. Indywidualny budynek mieszkalny zaprojektowany przez
architektów Mechthilda Stuhlmachera i Riena Korteknie’a to ustrój prefabrykowany
z drewnianych laminowanych paneli. Surowcem do ich produkcji było drewno
z odzysku. Cyfrowy model projektu architektonicznego stał się jednocześnie
cyfrowym zapisem instrukcji dla maszyny wycinającej poszczególne panele
prefabrykowanych ścian, podłóg i dachu. Elementy sfabrykowane i spakowane

144

Leśniak D.: Parasite. Architektura & Biznes, 10/2002, ss. 56-59.
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w firmie na terenie Niemiec zostały przetransportowane w płaskim pakiecie na
miejsce montażu. Parasite LP2 został zmontowany nie na wolnej, uzbrojonej parceli,
lecz na dachu szybu windowego istniejącego budynku. Ustrój byłego magazynu Las
Palmas stał się dla opartej na nim nowej budowli stabilnym fundamentem,
zapewniającym jednocześnie komunikację pionową i tanie przyłącza dla instalacji.
W ten sposób LP2 pojawił się - w założeniu tymczasowo - w miejscu pozornie
przypadkowym stając się w nim „pasożytem”. Idea tego rozwiązania inspiruje do
wielu analogicznych koncepcji posadawiania mobilnych domów tymczasowo
w

różnorodnych

miejscach:

nieużytkowanej

infrastruktury

na

terenach

dysfunkcyjnych, poprzemysłowych, rewitalizowanych. 145 Z informacji dostępnych
w sieci internetowej wynika, że Parasites LP2 dotrwał na pierwszym miejscu swojego
posadowienia do 2005 roku. O jego dalszych losach po demontażu brak informacji.146
Idea architektonicznych „pasożytów” zainspirowała dotąd wiele zrealizowanych
i medialnie nagłośnionych projektów. Symbiont w Merzig (2004, proj. FloSundK) czy
Loft Cub w Berlinie (2007, proj. Studio Aisslinger) odzwierciedlają tylko w części
przypisywane im założenie komensalizmu - współbiesiadnictwa. Związek nowych
struktur z „żywicielem” jest stosunkowo neutralny. Nie szkodzi mu, pozwala czerpać
jednostronne korzyści. Jednak mimo potencjalnych możliwości nie dochodzi do
swobodnej zmiany miejsca posadowienia i podjęcia „współżycia” z innym
„żywicielem”. Idea mobilności wpisana w sens architektonicznych „pasożytów” wciąż
pozostaje niespełnioną wizją ponowoczesnego społeczeństwa - żyjącego w ruchu,
wolnego od krępujących przywiązań, afirmującego tymczasowość.

145

146

Idea prefabrykowanego, przenośnego, ekologicznego, małego mieszkania w postaci kapsuły lokowanej na
dachach istniejących budowli wytyczyła modny nurt w architekturze początku XXI wieku. Jedno z tego
rodzaju prototypowych, mobilnych mieszkań zainstalowano w Berlinie w 2003 roku. Loftcube
zaprojektowany przez Wernera Aisslingera stał się medialnym wydarzeniem berlińskiego festiwalu
„DesignMai”.
Zob.: Jodidio P.: Architecture now ! 3. Taschen 2004, pp. 76-79.
http://blog.accademiasanluca.eu/2012/02/07/lp2-parasite-las-palmas/ (22.12.2012)
http://www.architectour.net/opere/opera.php?id_opera=5063 (22.12.2012)
http://www.architectuur.org/korteknie01.php (22.12.2012)
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▪

PRADA TRANSFORMER zaprojektowany przez OMA*AMO/ Rem Koolhass to

przykład radykalnego eksperymentu inspirowany ideą mobilności w architekturze.
Budowla uwolniona od przywiązania do jednego miejsca lokalizacji została
dodatkowo wyposażona w możliwości przemieszczania. W tej próbie sen futurystów,
metabolitów - o kroczących budowlach i miastach - osiągnął kolejny poziom
urzeczywistnienia. Transformer Koolhassa to tymczasowy pawilon zaprojektowany
jako rezultat współpracy architektów z włoskim domem mody Prada. Jego
przeznaczeniem stały się planowane w Seulu w 2009 roku wydarzenia związane
z modą, filmem i sztuką. Forma czworościanu - sześciokąta, krzyża, trójkąta, koła kryła zakodowaną kombinację figur, którym odpowiadały różne funkcje pawilonu.
Szkielet konstrukcyjny osłonięto przejrzystą membraną z ledowymi ekranami.
W wyniku jego obrotu w przestrzeni podłoga stawała się ścianą, ściana sufitem,
a sufit podłogą. Sekwencje możliwych ustawień pozwalały na zmienną aranżację
wnętrza pawilonu. Ustawiono go

w otwartej przestrzeni, w sąsiedztwie

szesnastowiecznego pałacu Gyeonghui.147 W trakcie funkcjonowania pawilonu w jego
wnętrzu odbywały się wystawy kolekcji mody, projekcje filmów oraz konferencje
tematyczne. Obiekt mógł pomieścić do 500 osób. Jednocześnie Prada Transformer
przemieszczający się w parku historycznego założenia pałacowego był ekscytującą
plenerową rzeźbą, pop-artowskim performancem czy formą process artu.148
Prada Transformer nie porusza się samoczynnie. Transfiguracje tej budowli nie
dokonują się płynnie. Zmiany pozycji pawilonu to operacje wspomagane dźwigami.
Architektoniczne

„transformery”

podobnie

jak

architektoniczne

„pasożyty”

obdarzone są zdolnością do przemieszczeń w czasie i przestrzeni. Jednak zakodowana
w tych budowlach mobilność nie jest ich suwerennym atrybutem - wymaga operacji
z udziałem czynników zewnętrznych. Pokonanie tego zakresu ograniczeń wydaje się
obecnie realnie osiągalną perspektywą.

147
148

Jodidio P.: Architektura dzisiaj! 7. Taschen 2010, ss. 345-351.
Grosenick U.: ART NOW. Taschen 2008, p. 336.
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il.130., il.131., il.132., il.133., il.134., il.135., il.136. Dom Bezpieczny - proj. Robert Konieczny
KWK Promes
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▪

DOM BEZPIECZNY zaprojektowany przez KWK Promes to kolejny medialny

obiekt

w

sekwencji

eksperymentów

spod

znaku

architektonicznych

metamorphonów.149 Budynek mieszkalny ze ścianami zewnętrznymi, pozwalającymi
na płynne ich otwieranie i zamykanie. Elementami ruchomymi są poruszane silnikami
elektrycznymi przesłony usytuowane w polach otworów drzwiowych i okiennych oraz
wielkowymiarowe przesłony o wymiarach odpowiadających obrysom ścian
zewnętrznych budynku. Ponadto, system ruchomych kurtyn architektury budynku
tworzą ściany ogrodzenia, a także zwodzony taras - mostek łączący piętro części
mieszkalnej z krytym basenem. Inwertyczny - nieufny - charakter „samoczynnie
zasłaniającego się” domu dodatkowo wzmaga surowy materiał grafitowych płyt
elewacyjnych. Tak radykalne zdefiniowanie cech wyizolowania budynku oczywiście
prowokuje tym intensywniejsze nim zainteresowanie.
Przykład domu bezpiecznego zbudowanego w podwarszawskiej wsi jest
wyrazem bezkompromisowej fascynacji mobilnymi atrybutami architektury. 150
Zakodowana w budowlach płynna zmienność form, funkcji oraz znaczeniowych
narracji urasta do znamion architektury, którą stymulują dążenia do pokonywania
kolejnych granic możliwości.

▪

BLUR HOUSE 2002 zaprojektowany przez Diller+Scofidio to budowla - znak

identyfikujący Szwajcarską Wystawę Narodową w 2002 roku. Jej składowymi są sztuczna wyspa, platforma, pawilon, znak sygnalizujący zlokalizowany na jeziorze
w pobliżu miasta Yverdon i połączony z lądem pomostem. Architektura tego założenia
zmienia się pod wpływem wiatru, stopnia zachmurzenia czy temperatury i wilgotności
powietrza. Blur House to system instalacji emitujących chmurę unoszącą się nad
149

150

Początek XXI wieku przyniósł kolejną falę zainteresowania środowiska awangardowych architektów
kategorią mobilności. Jej bezpośrednim wyrazem stał się program i motto IX Biennale Architektury
w Wenecji w 2004 roku. Metamorph - to znamię przemian zachodzących w budynkach, architekturze
i miastach. Kuratorem biennale był Kurt W. Forster. Aranżację wystawy zaprojektowała pracownia Asymtote.
Nośność podjętej tematyki potwierdziła frekwencja 100 tys. zwiedzających.
Rumińska A.: 101 najciekawszych polskich budynków dekady. AGORA SA, Warszawa 2011, ss. 42-43.
Zainteresowanie tą koncepcją domu mieszkalnego, willi, potwierdzają publikacje na jego temat
i cytowania o międzynarodowym zasięgu. Hiszpański dziennik „El Mundo” scharakteryzował go mianem
prawdopodobnie najbezpieczniejszego domu świata.
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jeziorem. Przybywający do tak ulotnego pawilonu wystawowego wyposażani są
w kombinezony, umożliwiające bezpośrednie wejście w środek kreowanego w nim
spektaklu. Jego metafizycznymi mediami są para wodna, światło i wiatr.
W

„architektonicznej

chmurze”

osiągnięto

niemal

absolutny

stopień

mobilności.151 To iluzjonistyczny performance - wyreżyserowany na podstawie
nieprzewidywalnego scenariusza, integracja wyrafinowanej technologii z poezją
subtelnych doznań. Już nie ucieczka w rywalizację o prymat wysokości, rozpiętości,
technologicznej

innowacyjności,

formalnego

przepychu,

oryginalności,

lecz

„zestrojenie” środowiska zbudowanego z ocalonymi od zniszczenia azylami
naturalnego krajobrazu.152 Blur House 2002 - to być może sygnał z horyzontu, do
którego będzie zmierzać architektura jutra. W tej efemerycznej budowli ożywa idea
sztuki naśladującej naturę - sformułowana już przez twórców klasycznej estetyki.153
Zagubieni w labiryntach ponowoczesnych uwarunkowań poszukujemy na nowo
inspiracji w ideach, którym w ostatnich stuleciach nałożono odium irracjonalnych
anachronizmów. Dzisiaj dostrzegamy w nich na nowo inspirujący potencjał. Minimum
nieodwracalnych ingerencji w naturę, prymat zrównoważonego rozwoju nad
technologicznym niepohamowanym postępem, dystans do koniunkturalnych
wzorców to konkluzje wyznaczające kryteria kształtowania nowoczesnej architektury.

151
152
153

Janser A.: Ruchome obrazy - statyczne przestrzenie?, [w:] Budak A. (red.): Co to jest architektura? What is
Architecture? Kraków 2002, ss. 430-431.
Za zaangażowanie na rzecz integracji architektury i kultury pracownia Diller+Scofidio otrzymała prestiżową
nagrodę fundacji MacArtur.
Mimetyczny wymiar dzieł człowieka - zarysowany przez Sokratesa - rozwinęli Platon i Arystoteles. Na
założeniu Arystotelesa - określającym rolę sztuki w uzupełnianiu przyrody i jej naśladowaniu - Witruwiusz
doprecyzował klasyczną definicję architektury.
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II.3.4. PARAMETRYZACJA
W typologiach dostępnych dzisiaj strategii projektowania komputerowego
najczęściej wyszczególnia się projektowanie parametryczne, a obok niego:
projektowanie

generatywne,

projektowanie

ewolucyjne,

projektowanie

algorytmiczne, projektowanie performatywne i inne im pokrewne.
Istotą parametryzacji w projektowaniu nie jest precyzowanie indywidualnych
elementów lecz, systemowe optymalizowanie relacji między nimi. 154 Projektowanie
parametryczne

obejmuje

najważniejsze

aspekty

kształtowania

architektury:

techniczne, funkcjonalne, fenomenologiczne i semiologiczne.155 W tym procesie
architekt nie kreuje arbitralnie kształtu budowli, ale wyznacza zbiór kryteriów
zakodowanych w postaci zbioru zasad - cech - parametrów, które charakteryzują
budowlę. Parametrami mogą być np: uwarunkowania środowiskowe (temperatura,
wilgotność, nasłonecznienie), właściwości fizykalne elementów budowlanych, ich
właściwości geometryczne lub cechy estetyczne. W trakcie procesu projektowego
stałe

składowe

architektonicznej

struktury

przyjmują

zmienne

wartości.

W konsekwencji generowane są warianty, które różnią się pod wieloma względami,
ale łączy je sekwencja wewnętrznych zależności, wyznaczonych zakresem przyjętego
katalogu parametrów. Zatem kształty budowli są wynikiem obliczeń, a nie wyobrażeń,
zaś główną rolą architekta jest ,,rzeźbienie danych” 156.
Projektowanie

ewolucyjne

jest

-

wśród

komputerowych

strategii

projektowania - najbliższe koncepcji architektury z kodem DNA. Jej podstawy ideowe
nawiązują do mechanizmów ewolucyjnych, zachodzących w organizmach żywych.
John Frazer, któremu przypisuje się pierwsze próby formułowania założeń
projektowania ewolucyjnego, opisuje architekturę jako formę sztucznego życia.157
154

155
156
157

Greg Lynn w pracy z 1999 roku zakładał, że wszelkie formy zaprojektowane za pomocą narzędzi CAD
są wynikiem decyzji opartych na parametrach. Obecnie parametryczność odnosimy do jednej z wielu
komputerowych strategii projektowania architektury.
Zob.: Lynn G.: Animate Form. New York: Princeton Architectural Press 1999, p. 48.
Schumacher P.: The Autopoiesis of Architecture, Vol.II. A New Agenda for Architecture. Chichester, John
Wiley & Sons, 2012, p. 356.
Oosterhius K.: Towards a New Kind of Building. Rotterdam: NAi Publishers 2011, p. 71.
Frazer J.: An Evolutionary Architecture. London: Architectural Association 1995.
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Jego potencjałem są zasady programowane przez architekta w postaci algorytmu
ewolucyjnego.158 Zapisane w postaci kodu stanowią scenariusz dla instrukcji
generujących

fizyczne

kształty

budowli.

Podejście

inspirowane

genetyką

i procesami morfologicznymi podkreśla w swoich pracach nad kształtowaniem
i realizowaniem architektury Haresh Lalvani.159 W tym nurcie sytuuje się również
Makoto Sei Watanabe - autor stacji metra Idibashi Station w Tokio z 2000 roku.
W założeniu teoretyków projektowania ewolucyjnego procedury realizacji tego
typu architektury powinny umożliwiać samodzielne generowanie oraz samoorganizowanie formy.160 Postulat ten nawiązuje do zjawiska autopojezy. W świecie
organizmów żywych charakteryzuje ono zdolności do samotworzenia oraz
samoodtwarzania.161 W środowisku organizmów generowanych technologicznie
autopojezę umożliwiają inteligentne komponenty „zdolne” do autoorganizacji
w związki i współzależności.162 Uwzględniają one odniesienia do charakterystycznych
w architekturze binarnych kategorii: sztuka i technika, nauka i praktyka, użyteczność
i piękno, substrat i maniera.163

158

159
160
161
162
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Podstawowe pojęcia charakteryzujące istotę projektowania ewolucyjnego precyzuje w swoich pracach
Manuel DeLanda. Kluczowe w jego ujęciu jest pojęcie: algorytmu ewolucyjnego.
Zob.: DeLanda M.: Deleuze and the Genetic Algorithm in Architecture, [in:] Leach N. (ed.): Designing for
a Digital World. Chichester: Wiley 2002, pp. 117-120.
Lobell J.: The Milgo Experiment: An Interview with Haresh Lalvani. AD Programming Cultures 2006, 76(4).
Januszkiewicz K.: O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy
rozwoju. Wrocław 2010, s. 41.
Ang. Autopoiesis - pojęcie charakteryzujące samoodradzającą się naturę żywych organizmów, rozwinięte
w dziedzinie biologii przez Humberto Maturana i Francisco Varela.
Pojęcie autopojezy w architekturze podjął Patrick Schumacher - współpracownik Zahy Hadid,
współzałożyciel Design Research Laboratory (DRL) w Architectural Association (AA) w Londynie.
Teoria systemów autopojetycznych (architektura jest jednym z tego typu systemów) opiera się na
następujących założeniach:
- warunkiem istnienia systemów jest różnica pomiędzy systemem a otoczeniem,
- trwanie systemu zależy od wykonywanych przez niego operacji,
- serie operacji składają się na proces samowytwarzania,
- procesy trwają, zmieniają się i znikają w czasie ewolucji.
Zob.: Schumacher P.: The Autopoiesis of Architecture, Vol. I. A New Framework for Architecture.
Chichester, John Wiley & Sons, 2011.
Schumacher P.: The Autopoiesis of Architecture, Vol. II. A New Agenda for Architecture. Chichester,
John Wiley & Sons, 2012.
Schumacher P.: The Autopoiesis of Architecture,Vol. I. New Framework for Architecture. Chichester, John
Wiley & Sons, 2011, pp. 101, 110, 111, 184, 333, 436.
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il.137., il.138. Fish Sculpture w kompleksie Vila Olimpia w Barcelonie - proj. Gehry
Partners, 1992 r.; jeden z pierwszych projektów opracowanych
i zrealizowanych przy pomocy technologii cyfrowych; w przedsięwzięciu
wykorzystano oprogramowanie CATIA, którego pierwotne zastosowanie
było związane z francuskim przemysłem lotniczym
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il.139., il.140., il.141., 142. Instytut Arabski w Paryżu - proj. Jean Nouvel
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▪

INSTYTUT ARABSKI W PARYŻU zrealizowano w latach 1981-87 według projektu

Jeana Nouvela. To obiekt z okresu, gdy techniki komputerowe zaczęły upowszechniać
się jako narzędzia wspomagające warsztat architektów. Dzięki nim rozwiązywano
innowacyjne fragmenty projektów. Takim - w przypadku Instytutu Arabskiego - była
ściana zewnętrzna. Została ona zaprojektowana jako struktura powtarzalnych,
prostokątnych, przeszklonych modułów, osadzonych w stalowo-aluminiowym
szkielecie. Oryginaność koncepcji architekta tkwi w wypełnieniu elewacyjnych
modułów. Za ich transparentną, licową warstwą kryje się kompozycja membram,
układających się w kształt geometrycznych ornamentów, wprost kojarzących się
z charakterystycznymi motywami sztuki arabskiej. W rzeczywistości 240 modułów
południowej fasady to sterowane fotokomórkami urządzenia, nawiązujące w swojej
budowie do mechanizmów ,,przysłon” w analogowych aparatach fotograficznych.
Zmieniający się płynnie stopień otwarcia elewacyjnych ,,przysłon” reguluje parametry
termiczne i świetlne wewnątrz poszczególnych pomieszczeń budynku. Założony przez
projektantów koncept dynamicznie zmieniającego się wizerunku fasady niestety
deformuje zawodność techniczna zainstalowanych urządzeń.
▪

KUNSTHAUS W GRAZU zaprojektowany przez Petera Cooka i Colina Fourniera.

To architekci kojarzeni od lat 60. XX wieku z legendarną grupą Archigram. Ich
ówczesne awangardowe koncepcje - mimo że nie były realizowane - zapewniły im
światową popularność. Po latach Peter Cook i wielu innych architektów Archigramu
zaczęło realizować swoje nonkonfonistyczne projekty.
Kontrowersyjny

projekt

galerii

sztuki

Kunsthaus

został

zrealizowany

w 2003 roku, gdy Graz pełnił honory Europejskiej Stolicy Kultury. Ultranowoczesną
budowlę wkomponowano w historyczną tkankę miasta. Wielofunkcyjną strukturę
obiektu osłania organiczna forma technologicznej powłoki - ,,skóry” - ekranu. Nie
pełni ona jedynie tradycyjnej roli fasady. Złożona z parametrycznie zaprojektowanych
akrylowych ,,łusek” kryje piksele wielkoformatowego, plenerowego monitora. Na
jego powierzchni (ok. 900 m2) emitowane są bloki tekstowe, abstrakcyjne barwne
kompozycje bądź sekwencje filmów.
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il.143., il.144., il.145. Wieżowiec Swiss Re w Londynie - proj. Foster + Partners
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▪

WIEŻOWIEC SWISS RE zrealizowany w 2004 roku w finansowej dzielnicy

Londynu. Obiekt zaprojektowany przez Normana Fostera (w przeszłości zwiazanego
z grupą Archigram) wzniesiono w miejscu symbolicznym, gdzie do 1992 roku stał
biurowiec Baltic Exchange, zniszczony w wyniku zamachu bombowego IRA. Kontekst
historyczny i urbanistyczny, skala budowli (40 pięter, 180 m wysokości)
i architektoniczne walory uczyniły ją ikoną Londynu XXI wieku. Wbrew pozorom jej
forma nie jest odwzorowaniem subiektywnej intuicji ,,gwiazdora” współczesnej
architektury. Kształt Swiss Re, struktura funkcjonalno-przestrzenna, tworzące ją
elementy budowlane oraz ukryte w niej instalacje i urządzenia w pełni uzasadniają
przypisywane

temu

budynkowi

określenia

-

inteligentny,

proekologiczny,

parametryczny. W jego projektowanie i realizację wprzęgnięto systemowo szerokie
spektrum

narzędzi

cyfrowych.

Stosowana

w

symulacjach

projektowych

parametryzacja wydajnościowa pozwalała na wybór optymalnych rozwiązań.
Zakładane efekty znajdują potwierdzenie w kilkuletnim okresie eksploatacji budynku.
▪

DEPARTAMENT

SZTUKI

ISLAMSKIEJ

W

LUWRZE

został

udostępniony

zwiedzającym we wrześniu 2012 roku. Od momentu przebudowy Luwru przeprowadzonej w latach 1984-1988 - to kolejny spektakularny akt przeobrażeń,
jakim poddawane jest to założenie. Ich przedmiotem nie są jedynie zmieniające się
sezonowe wystawy czy okolicznościowe prezentacje. Departament Sztuki Islamskiej
to nowa część stałej kolekcji, obejmująca ponad 18 tys. eksponatów. Wydzielono dla
nich autonomiczną przestrzeń w jednym z dziedzińców historycznego założenia.
Istotą koncepcji architektonicznej tego przedsięwzięcia stało się osłonięcie
jednorodnym przekryciem trzykondygnacyjnego pawilonu. Funkcje ekspozycyjne
zostały zakomponowane na poziomie parteru - przyziemia dziedzińca oraz na jednej
kondygnacji
o

podziemnej.

powierzchni

1646

Forma

m²,

przekrycia

unoszącą

się

jest
ponad

szklano-stalową
przestrzenią

strukturą

wystawową.

W rzeczywistości ustrój ten - złożony z 8286 elementów nośnych - podparty jest
w ośmiu punktach stalowymi kolumnami o średnicy ok. 30 cm.
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il.146. il.147., il.148. Departament Sztuki Islamskiej w Luwrze - proj. Mario Bellini
Architects + Agency Rudy Ricciotti Architecture
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Do projektu i realizacji tego przedsięwzięcia zastosowano zintegrowany system
cyfrowego modelowania z fabrykacją za pomocą obrabiarek CNC. Opierając się na
modelu

cyfrowym

przeprowadzono

optymalizację

geometrii

poszczególnych

elementów konstrukcyjnych pod kątem ich wydajności. W rezultacie tych
parametrycznych symulacji wszystkie elementy nośne kratownicy mają jednakową
średnicę (6 cm), przy zróżnicowanej ich długości i grubości ścianek. Ponadto,
wprowadzono korekty związane z segmentacją głównej siatki powłoki - przyjęto jej
hybrydowy układ, składający się z pól o różnych kształtach: trójkątnych
i czworokątnych. Istotnym elementem koncepcji architektonicznej - rownież
zrealizowanym na podstawie analizy modelu cyfrowego - są powłoki filtrujące dostęp
światła naturalnego do wnętrza przestrzeni ekspozycyjnej. Warstwę zewnętrzną
tworzą prefabrykowane panele wykonane z aluminiowej siatki o trójkątnych oczkach,
w kolorach złotym i srebrnym. Warstwę wewnętrzną konstrukcji ,,dachu” osłania
siatka z polerowanego aluminium o oczkach w kształcie plastra miodu oraz panele
z podwójnej siatki aluminiowej w kolorach złotym i srebrnym.
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Dzięki tym

rozwiązaniom uzyskano niepowtarzalne, zmienne efekty świetlne wewnątrz
pawilonu, jak również w jego percepcji z zewnątrz. Optyczna lekkość rozfalowanej
powłoki zadaszenia, jego koloryt oraz częściowa transparentność zapewniają
wrażenie wyważonych estetycznie relacji między kamiennymi formami historycznego
założenia a jej współczesnymi rozwinięciami.
Cour Visconti - Departament Sztuki Islamskiej - to ostatnia odsłona transfiguracji
architektury paryskiego Luwru, które trwają od XII wieku. Średniowieczny zamek
warowny Filipa II

Augusta przebudował w wieku XIV na rezydencję królewską

Karol V Mądry. W XVI wieku Franciszek I przekształcił ją w monumentalny pałac
o renesansowych cechach. Kiedy w 1672 roku Ludwik XIV przeprowadził się do
Wersalu w Palais du Louvre zachowano bogatą kolekcję dzieł sztuki antycznej.
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Górczyński M.: Paradygmat cyfrowy w kształtowaniu formy architektonicznej na podstawie analizy
architektury współczesnej, publikacja rezultatów realizacji projektu badawczego KBN, N N527 208339,
kierownik projektu: Jan Rabiej, termin realizacji grantu 27.10.2010 - 26.04.2013, maszynopis, s. 190.
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Od 1692 roku założenie pałacowe stało się siedzibą Królewskiej Akademii Malarstwa
i Rzeźby. Odtąd miejsce to na trwałe przyjęło funkcję ,,świątyni” sztuki.
Przekształcenie pałacu w muzeum utrwalił dekret Zgromadzenia Narodowego
z czasów rewolucji. Formalne otwarcie muzeum nastąpiło 10 sierpnia 1793 roku.
Przez kolejne dziesięciolecia kolekcje Luwru systematycznie wzbogacano. Dostęp do
nich zaczęła utrudniać anachroniczna struktura przestrzennna historycznego pałacu.
Gruntowne jej przeorganizowanie nastąpiło dopiero w latach 80. XX wieku. Ich
znakiem jest szklana piramida I.M.Pei, wkomponowana w przestrzeń głównego
dziedzińca założenia w 1989 roku. Odważna ingerencja w sylwetę Palais du Louvre
uległa z czasem ,,oswojeniu” i wkrótce stała się ikoną Paryża, rozpoznawalną
powszechnie na równi z katedrą Notre Dame czy Wieżą Eifla. W 2008 roku
przeprowadzono nowy podział zasobów muzealnych na osiem kategorii. Efektem
tego podziału jest nowa architektoniczna forma Departamentu Sztuki Islamu zrealizowana w 2012 roku. Realizacja projektu - autoryzowanego przez Mario Bellini
Architects + Agency Rudy Ricciotti Architecture - zamyka sekwencję przeobrażeń
kryjących się w architektonicznych kształtach Luwru. Swego rodzaju kontynuacją tego
procesu jest powstawanie nowych oddziałów światowej sławy muzeum poza
Paryżem.165 Od 2007 roku powstaje oddział Luwru w Abu Zabi w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich (proj. Jean Nouvel). W 2009 roku zainicjowano budowę filii
Luwru w Lens - niewielkim mieście w górniczym ośrodku Nord-Pas-de-Calais na
północy Francji (proj. Sanaa).
Przytoczony wyżej przykład wielowiekowej ewolucji jednego architektonicznego
założenia to streszczenie aspektów podjętych w niniejszej monografii. Budowla, która
powstała niemal przed tysiącem lat wciąż ,,żyje”, poddawana kolejnym aktom
transfiguracji. Obejmują one zarówno jej formę, funkcję, jak i konstrukcję.
Metamorfozie ulegają jej fizyczne kształty, a także pasma znaczeń, nadających temu
założeniu niepowtarzalny sens w zmieniającym się krajobrazie kulturowym miasta.
Oddziaływanie tego architektonicznego obiektu wykracza poza granice wyznaczone
165

http://pl.wikipedia.org/wiki/Luwr
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konturami jego sylwety. Jest on jednym z aktywnych elementów toczącego się
nieustannie procesu krystalizowania struktury urbanistycznej miasta. W tym
przypadku o randze budowli decydują zarówno walory jej architektury, bogactwo
dzieł sztuki kryjące się w jego wnętrzach, jak i jej kontekst. Usytuowanie na
zamknięciu - otwarciu

głównej osi kompozycji urbanistycznej miasta nobilituje,

a jednocześnie stawia wymagania. W tych uwarunkowaniach spełnia się ideał
architektury zachowującej witalność mimo upływającego czasu. Stymulują ją zarówno
pierwiastki tradycji, jak i nowoczesności. Paradokslanie, architektoniczny zabytek
staje się środowiskiem kolejnych awangardowych kreacji, integrujących walory sztuki
i techniki. Architektura poddawana transfiguracjom niepokoi, prowokuje, ale
w efekcie budzi emocje, inspiruje, uczy.
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PODSUMOWANIE - WNIOSKI
1.

Architektura jest fenomenem kulturowym, w którym zintegrowane są
antynomie: trwały vs tymczasowy, racjonalny vs intuicyjny, uniwersalny vs
partykularny, statyczny vs ruchomy, stały vs zmienny, pasywny vs aktywny.

2.

Definicje architektury - zarówno klasyczne, jak i nowoczesne - odwołują się do
kategorii właściwych dziełom sztuki i produktom techniki.

3.

Sztuka i technika to komplementarne domeny architektury, które implikują
kreatywność,

oryginalność,

innowacyjność,

postęp,

rozwój,

zmienność,

a wykluczają naśladownictwo, imitacje, powtarzalność, niezmienność.
4.

W miarę postępu cywilizacyjnego i równoległej ewolucji koncepcji estetycznych
wzmaga się zainteresowanie ideałami architektury, której właściwościami są
elastyczność, adaptatywość, mobilność.

5.

Zmiany, metamorfozy, przekształcenia - transfiguracje - jakim ulegają obiekty
architektury obejmują zarówno jej wymiar fizyczny - wizualny, jak i ideowy znaczeniowy.

6.

Współczesne zanikanie granic między rzeczywistościami realną a wirtualną
potęguje znaczenie architektonicznych wizji i mitów, odwołujących się do
budowli, które nigdy nie powstały lub już nie istnieją.

7.

Kryteria kształtowania i percepcji architektury odzwierciedlają zmienne ideały,
wzorce, mody, charakterystyczne dla danego miejsca i czasu.

8.

Projektowanie, budowanie i eksploatacja obiektów architektury są ciągłymi
procesami, w których następuje przeobrażanie idei w rzecz zbudowaną,
a w konsekwencji uruchamianie pasm transfiguracji obejmujących kontekst
krajobrazowy, urbanistyczny i kulturowy.

9.

W trakcie funkcjonowania - ,,życia“ - obiektów architektury są one poddawane
adaptacjom - transfiguracje te stymulują zmieniające się partykularne potrzeby
użytkowników oraz ewoluujące uwarunkowania cywilizacyjne.

10. Postulat przystosowania i ponownego użycia w kształtowaniu architektury
wymusza narastająca racjonalna świadomość proekologiczna.
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11. Wiedza o mechanizmach potencjalnych zmian, jakim poddawane są obiekty
architektury, skłania do ich prognozowania, symulowania i programowania już
w fazie projektu.
12. Programowanie zmian - kodowanie transfiguracji - warunek awangardowych
strategii tworzenia architektury - znajduje oparcie w interdyscyplinarnych
narzędziach cyfrowych.
13. Upowszechnienie techniki komputerowej w projektowaniu i fabrykacji budowli
urealnia koncepcje architektury kształtowanej w postaci płynnie samoprzekształcającego się i samoadaptującego się organizmu struktury w interakcji
z bodźcami ze strony użytkownika i środowiska.
14. Najnowsze ujęcia teorii architektury i jej praktyczne odwzorowania potwierdzają
schyłek architektury statycznej na rzecz architektury proaktywnej - efekty tego
procesu mają charakter zmian paradygmatycznych.
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ARCHITEKTURA - SZTUKA TRANSFIGURACJI
STRESZCZENIE
Architektura

jest

integralnym

elementem

„krajobrazu

kulturowego”.

Współtworzy ona środowisko, w którym przebiegają wzajemnie nakładające się
procesy. Architektura to nie: skończone, statyczne, „nieme” formy, lecz podatne na
zmiany „wymowne” figury. Dokonujące się w architekturze zmiany, przeobrażenia,
przewartościowania, metamorfozy znajdują odzwierciedlanie w jej definicjach,
technicznych środkach jej kształtowania i estetycznych kryteriach jej percepcji. Ich
komplementarność i uniwersalizm uzasadnia następujące założenie - architektura to
sztuka transfiguracji.
Determinantami transfiguracji w architekturze są:
•

domeny architektury - sztuka i technika - do nich odwołują się zarówno
klasyczne, jak i nowoczesne jej definicje

•

media architektury - wizje, dzieła i mity - poprzez nie następuje oddziaływanie
architektury w sferze wyobraźni, w realnej czasoprzestrzeni i w zakresach
pamięci

•

ideały architektury - współcześnie są nimi: efektowny wizerunek, elastyczna
funkcjonalność i ekologiczna technologia - stymulują one kreacje awangardy, do
których nawiązują odwzorowania tzw. mainstreamu.
Właściwościami domen, mediów i ideałów architektury są: kreatywność,

oryginalność, zmienność, zaś ich przeciwieństwami - powtarzalność, imitacyjność,
niezmienność.
Sekwencje zmian, przeobrażeń, przekształceń, metamorfoz, jakim ulegają dzieła
architektury układają się w niepowtarzalne scenariusze transfiguracji. Obejmują one
jej wymiary fizyczny oraz znaczeniowy i są efektem różnorodnych czynników
stymulujących.
Transfiguracje prymarne wywołują bodźce specyficzne dla miejsca i czasu,
w których budowle zostają wkomponowane i przebiega ich „istnienie”. Upływający
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czas, wpływy środowiska naturalnego, zmienne uwarunkowania cywilizacyjne
odciskają na architekturze nieuchronne, trwałe piętno. Ich przebieg charakteryzują
współzależne procesy, których istotę streszczają zjawiska: kreacji, integracji, erozji
bądź destrukcji.
Transfiguracje adaptacyjne są pasmami reakcji na skutki „starzenie się” bądź
niszczenia architektury. Zmierzają one do przywracania budowlom walorów
użytkowych, technicznych i estetycznych. W tym zakresie architektura poddawana
jest różnorodnym - częstokroć wielokrotnym - procesom przekształceń, modernizacji,
rewitalizacji. Ich sensem jest przedłużanie „żywotności” tych budowli, które
zachowują niepowtarzalne walory. W tym nurcie scenariuszy transfiguracji
architektury dochodzi do realizacji eksperymentalnych, które stają się stymulatorami
rozwiązań innowacyjnych.
Transfiguracje kodowane są sekwencjami zmian, jakie zachodzą w architekturze
na podstawie zaprogramowanych procesów. Są one podporządkowane założonym
parametrom użytkowym, technicznym czy estetycznym. Realne możliwości symulowania, prognozowania i bezpośredniego oddziaływania na przebieg zmian,
jakim poddawana jest architektura - stwarzają dostępne obecnie nowoczesne środki
techniczne. Zintegrowane ich zastosowanie w fazach projektowania, fabrykacji
i użytkowania pozwala urzeczywistniać ideę architektury autopojetycznej. Jej istotę
streszczają odniesienia do płynnie samoprzekształcających się i samoadaptujących się
,,organizmów”, który pozostają w stałej interakcji z bodźcami ze strony środowiska.
Zainteresowanie ruchem, elastycznością, mobilnością - wyrażane w dziejach
architektury

-

staje

się

współcześnie

wiodącym

czynnikiem

inspirującym

najnowocześniejsze jej koncepcje. Ich realizacje potwierdzają schyłek architektury
statycznej na rzecz architektury proaktywnej. Znaczenie, zasięg i perspektywy tych
tendencji

postrzegane

paradygmatycznych.

są

obecnie

Architektura,

która

w

wciąż

kulturowego fenomenu jest sztuką transfiguracji.
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ARCHITECTURE - ART OF TRANSFIGURATION

ABSTRAKT
Architecture is an integral part of the ,,culture landscape”. It takes part in
creating an environment in which superimposing processes take place. Architecture is
not finalised, static, ,,mute” forms, but ,,eloquent” figures. The changes,
transformations, revaluations, metamorphoses which take place in architecture are
reflected in its definitions, technical means of formation and aesthetic criteria of its
perception. Their complementary and universal character justifies the following
presupposition: architecture is an art of transfiguration.
The determinants of transfiguration in architecture are:
•

architectural domains - art and technology - which are called upon in its
classical as well as modern definitions.

•

architectural media - visions, works and myths - through which
architecture acts in the sphere of imagination, in real time-space and in the
realm of memory.

•

architectural ideals - contemporarily these include: effective images,
flexible functionality and ecological technology - they stimulate the
emergence of avangarde creations, which are then reflected in the so
called mainstream.

The characteristics of domains, media and ideals in architecture are creativity,
originality, changeability, and their opposites are repetitiveness, imitation, rigidity.
The sequence of changes, translations, transformations, metamorphoses which
take place in architecture, form inimitable transfiguration scenarios. They include its
physical dimension and the dimension of meaning, and are the result of various
stimulating factors.
Primary transfigurations are caused by incentives specific for the time and place
where buildings are placed and in which their ,,existence” happens. The passing of
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time, impact from the natural environment, changeable civilisation conditionings
imprint architecture with an inevitable, permanent mark. Their course is
characterised by interrelated processes, in which the essence is summarised by the
following phenomena: creation, integration, erosion or destruction.
Adaptational transfigurations are strands of reactions to the results of ,,aging”
or deterioration of architecture. They aim at returning to buildings their functional,
technical and aesthetic values. In this area architecture is submitted to different often repeated - processes of transformation, modernisation, revitalisation...Their
purpose is to extend the ,,life” of structures, which retain inimitable characteristics.
In this vain of architectural transfiguration scenarios, there occur experimental
constructions, which become stimulators for innovative solutions.
Coded transfigurations are sequences of changes taking place in architecture,
based on pre-programmed processes.

They are subject to assumed functional,

technical and aesthetic parameters. Realistic possibilities - to simulate, forecast and
directly influence changes to which architecture is exposed - are created by presently
accessible modern technological means. Their integrated use at the design,
production and exploitation phases allows the realisation of the idea of autopoiesis of
architecture. Its substance is summed up in references to fluid self-transforming and
self-adapting

,,organisms”,

which

remain

in

permanent

interaction

with

environmental stimuli.
An interest in motion, flexibility, mobility - expressed in the history of
architecture – is presently becoming a leading factor inspiring its most contemporary
concepts. Their realisations confirm the dusk of static architecture for the benefit of
proactive architecture. The meaning, scope and perspectives of these tendencies are
at the moment perceived in the categories of paradigmatic re-evaluations.
Architecture, which continually accepts new characteristics of the phenomenon of
culture, is an art of transfiguration.

205

L`ARCHITECTURE - L`ART DE TRANSFIGURATION

RÉSUMÉ
L`architecture est un élément intégral du „paysage culturel”. Elle prend partie de
l`environnement où parcourent les processus superposants. L`architecture ce ne sont
que des ,,muetes” formes finies et statiques mais les figures expressives, et sensibles
aux changements. Les changements,les transformations, les reévaluations, les
métamorphoses apportant les modifications dans l`architecture se reflètent dans sa
propre définition, des moyens techniques et des critères estétiques de sa perception.
Leur complémentarité et l`universalisme justifie telle thèse:
l`architecture c`est un art de transfiguration.
Les déterminants de transfiguration dans l`architecture:
•

Domaines de l`architecture - art et technique - auxquelles se réfèrent les
définitions classiques ainsi que modernes

•

Médias d`architecture - visions, œuvres, mythes - l`architecture agit dans
l`imagination,l`espace-temps et sphère du memoire

•

Idéaux d`architecture - contiennent : image chic,fonctionnalité élastique et
technologie écologique - ils stimulent les créations d`une avant-garde qui
se réfèrent au mainstream

Les valeurs de ces déterminants sont caracterisées par: créativité, originalité,
variabilité et leurs contraires: répétitivité, imitation, rigidité.
Les séquences des changements, transformations,métamorphoses qui ont lieu
dans l`architecture forment les scénarios uniques de transfiguration. Ils renferment
sa dimension physique et sémantique en étant un résultat de diversité de facteurs
stimulants.
Les transfigurations primaires évoquent des stimulus spécifiques pour un lieu et
le temps avec lesquels des édifices s`intégreront et existeront. L`architecture est
inévitablement marquée par les déterminants de notre civilisation, le temps et
l`influence de l`environnement. Leur parcours caractérisent les processus
206

interdépendants et aussi la substance de cette phonomène c`est: création,
intégration, érosion ou destruction.
Les transfigurations adaptives sont les réactions sur les effets, soit de
viellissement, soit de déstruction de l`architecture. Ils visent à rétablir les valeurs
fonctionnelles, techniques et estéthiques. A cet égard l`architecture subit des
multiples processus de modernisation, revitalisation.... Leur sens est posé dans le
prolongement de vitalité de ceux bâtiments qui gardent les valeurs uniques. Dans le
courant de transfiguration de l`architecture se produisent les réalisatons
expérimentales qui deviennent les stimulus aux solutions innovantes.
Les transfiguration codées sont les séquences de changements qui se
produisent dans l`architecture à la base de procesus programmés. Ils sont soumis aux
paramètres complexes techniques, fonctionnels ou estéthiques. Les possibilités
réelles- simulations, pronostiques et l`influence sur le parcours des changements de
l`architecture - provoquent, accessibles actuellement, les moyens techniques
modernes. L`intégration de leur application dans un étape du projet, de fabrication et
d`utilisation permet de matérialiser une idée de l`architecture autopoiesis. Cette
conception fait référence aux organismes qui se produisent eux-même en
permanence et en interaction avec leur environnement.
L`intérêt dans le mouvement, la souplesse, la mobilité - formulés au fil d`une
histoire devient un facteur inspirant les conceptions les plus modernes. Leurs
réalisations confirment un déclin de l`architecture statique au profit de l`architecture
proactive. L`importance de ces perspectives et leur ampleur des tendences sont
considérés dans les catégories des reévaluations paradygmatiques. L`architecture qui
prend une nouvelle marque d`un phénomène culturel est l`art de transfiguration.
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ARCHITEKTUR - DIE KUNST DER TRANSFIGURATION

INHALTSANGABE
Die Architektur ist ein integrales Element der „Kulturlandschaft“. Sie ist an der
Gestaltung des Umfelds mitbeteiligt, in dem sich gegenseitig berührende Vorgänge
stattfinden. Die Architektur stellt keine vollendeten, statischen, „stummen“ Formen
dar, sondern „ausdrucksstarke“ Figuren, die empfänglich für Veränderungen sind.
Die sich in der Architektur vollziehenden Veränderungen, Umwandlungen,
Umwertungen und Metamorphosen widerspiegeln sich in ihren Definitionen, in den
technischen Mitteln ihrer Gestaltung und den ästhetischen Kriterien ihrer
Wahrnehmung. Ihre Komplementarität und Universalität begründet folgende
Behauptung: Architektur ist die Kunst der Transfiguration.
Determinanten der Transfiguration in der Architektur sind:
•

Domänen der Architektur - Kunst und Technik - auf sie beziehen sich
sowohl ihre klassischen, als auch modernen Definitionen.

•

Medien der Architektur - Visionen, Werke, und Mythen - über sie erfolgt
die Wirkung der Architektur im Bereich der Vorstellungskraft, in der realen
Raumzeit und in den Gedächtnisbereichen.

•

Ideale der Architektur - gegenwärtig sind das:

ein bemerkenswerter

Eindruck, eine flexible Funktionalität, und eine umweltfreundliche
Technologie - sie regen Schöpfungen der Avantgarde an,

an die die

Abbildungen des sogenannten Mainstream anknüpfen.
Eigenschaften der Domänen, Medien und Ideale der Architektur sind:
Kreativität, Originalität, Flexibilität und

ihre Gegenteile sind: Wiederholbarkeit,

Nachahmung, Unveränderbarkeit.
Die Abfolgen von Veränderungen, Umbildungen, Umgestaltungen und
Metamorphosen, denen die Architekturwerke unterliegen, bilden einzigartige
Szenarien

der

Transfiguration.

Sie
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schließen

die

Dimensionen

der

Gegenständlichkeit und der Deutung ein, sind dabei das Ergebnis vielfältiger
stimulierender Faktoren.
Primäre Transfigurationen werden von Impulsen ausgelöst, die spezifisch für
Ort und Zeit sind, in die die Bauwerke eingebettet sind und in denen ihre „Existenz“
abläuft. Die Einwirkung der Zeit, die Einflüsse der Umwelt, veränderbare
Zivilisationsbedingungen hinterlassen in der Architektur unvermeidbare, nachhaltige
Spuren. Ihr Ablauf wird von gegenseitig abhängigen Prozessen bestimmt, deren
Wesen von Erscheinungen wie Kreation, Integration, Erosion oder Destruktion erfasst
wird.
Adaptative Transfigurationen sind Zyklen von Reaktionen auf die Folgen der
„Alterung“ oder der Zerstörung der Architektur. Ihr Ziel ist es, den Nutzwert sowie
den technischen und ästhetischen Wert der Bauwerke wiederherzustellen.
In diesem Bereich wird die Architektur verschiedenartigen, oftmals mehrfachen
Vorgängen der Umgestaltung, Modernisierung und Revitalisierung unterzogen. Ihr
Sinn ist die Verlängerung der Lebensdauer jener Bauwerke, die ihre einzigartigen
Werte erhalten. In diesem Zuge der Szenarien architektonischer Transfigurationen
kommt es zu experimentellen Ausführungen, die ihrerseits zum Stimulans
innovativer Lösungen werden.
Kodifizierte Transfigurationen sind Abfolgen von Veränderungen, die sich in
der Architektur in Anlehnung an vorprogrammierte Prozesse vollziehen. Sie sind
vorausgesetzten

Nutzungsparametern

sowie

technischen

und

ästhetischen

Parametern untergeordnet. Die gegenwärtig zugänglichen technischen Mittel
schaffen reale Möglichkeiten der Simulation, Prognostizierung und unmittelbaren
Einwirkung auf den Verlauf der Veränderungen, denen die Architektur unterzogen
wird. Ihre komplexe Anwendung in den Entwurfs - Schaffung - und Nutzungsphase
ermöglicht die Verwirklichung der Idee der autopoietischen Architektur. Wesentlich
sind für sie Bezüge zu „Organismen“, die sich fließend selbst umwandeln und selbst
adaptieren, die sich darüber hinaus in einer stetigen Interaktion mit Impulsen seitens
der Umwelt befinden.
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Das Interesse an Bewegung, Flexibilität und Mobilität - in der Geschichte der
Architektur zum Ausdruck gebracht - wird gegenwärtig zum führenden Faktor, der
ihre modernsten Konzeptionen inspiriert. Ihre Ausführungen bestätigen den
Niedergang der statischen Architektur zugunsten der der proaktiven Architektur.
Bedeutung, Reichweite und Perspektiven dieser Tendenzen werden derzeit als
paradigmatische Umwertungen betrachtet. Eine Architektur, die stets neue Zeichen
eines Kulturphänomens aufnimmt, ist die Kunst der Transfiguration.
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