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ArchiCAD 16 udostępnia swym użytkow-

nikom wszechstronne i zintegrowane 

środowisko pracy oparte o otwartą tech-

nologię BIM. Nowatorski system kreacji, 

udostępniania i wyszukiwania elemen-

tów konstrukcji i wyposażenia budynków, 

oparty o internetową technologię chmury 

sprawia, że inteligentne komponenty BIM 

są zawsze pod ręką. Dzięki wewnętrz-

nym procedurom dynamicznej oceny 

energetycznej projektowanych rozwiązań 

ArchiCAD jest nie tylko najbardziej za-

awansowanym programem BIM, lecz jest 

też programem najściślej zorientowanym 

na ekologię. Zaimplementowany system 

wymiany danych w standardzie IFC spra-

wia, że ArchiCAD jest systemem otwartym, 

współpracującym z oprogramowaniem 

innych firm, używanym przez projektan-

tów branżowych.

www.archicad.pl
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SYNTEZA I RUDZIELEC
To doprawdy ciekawe zderzenie, które 
jakoś tak samo wyłoniło się z materia-
łu tego numeru „Krytyki Architektury”. 
Postawiliśmy w nim sobie zadanie wy-
łapania najciekawszych tendencji wśród 
obiektów zgłoszonych w 2012 roku 
do naszych dwóch plebiscytów – Polska 
Architektura XXL oraz Polskie Wnętrze 
XXL. Okazało się, że to, co ciekawe jest 
ekologicznie, a nowa, wielka opowieść 
współczesnej architektury staje naprze-
ciwko starej, modernistycznej historii, 
która wydaje się już dawno passe, ale 
okazuje się, o dziwo, że tu i ówdzie cią-
gle żyje i ma się dobrze.
Niby pozornie tak różne: jedna odwo-
łuje się do odpowiedzialności (eko-
logia), a druga do mas (modernizm), 
jedna myśli tylko o starannym dobra-
niu materiałów, orientacji względem 
stron świata, dobrym bilansie energe-
tycznym, a druga o szybkości budowa-
nia, standaryzacji struktur i wyposaże-
nia, masowej produkcji. Jedna operuje 
raczej skalą człowieka, a druga raczej 
miasta czy osiedla.
A jednak znalazło się coś, co je łączy 
– miłość do typizacji. Choć motywo-
wana zupełnie innymi wartościami. 
W modernizmie stały za tym przede 
wszystkim motywy społeczne, dążenie 

do egalitaryzmu oraz inżynierii spo-
łecznej realizowanej za pośrednictwem 
architektury, a w przypadku ruchów 
ekologicznych za typizacją kryje się ra-
czej troska o dopracowanie wszystkich 
rozwiązań w taki sposób, żeby zagwa-
rantować przewidywany wynik w zakre-
sie zużycia energii, jakości powietrza 
itp. A więc niby daleko od siebie, a jed-
nak stosunkowo blisko. 
Reprezentantami dwóch obozów są 
w numerze Corbusier i recenzja z jego 
książki oraz dom ekologiczny pod Zło-
towem – ciekawa, niezwykle pouczają-
ca rozmowa z jego twórcami. Poza tym 
dużo OSB – moda nam nastała na tę nie-
co garażową estetykę. Jest nie tylko de-
mokratyczna, ale też tania i ekologiczna, 
a więc stanowi niejako dialektyczną syn-
tezę dwóch powyższych, silnych braci. 
Jest ich dzieckiem, wzorowym produk-
tem w pewnym sensie.
Ponadto dużo o gwieździe tego roku 
i jej twórcach – a więc o „katowickim 
rudzielcu”, któremu postanowiliśmy 
się bliżej przyjrzeć; sporo o Plamirach 
i WXCA oraz jak zwykle szczypta złośli-
wości, choć dobrotliwej i przychylnej.
Zapraszamy, polecamy i dziękujemy!

Krzysztof Sołoducha
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Zapraszamy do showroomów:
Warszawa, ul. Daimlera 1
Kraków, ul. Radzikowskiego 47 B
Krosno, ul. Mięsowicza 6

Kompleksowa oferta systemów meblowych, sof i krzeseł do biur  
od teraz dostępna także na urządzeniach mobilnych!

www.bnos.com

Pobierz aplikację NowyStylGroup  
na urządzenia z systemem iOS

Projektujesz  
lub urządzasz biuro?  
Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

k ę s im  k ę s im

Strategia napinki po to, żeby dodać 
sobie rangi, jest w przyrodzie zna-
na i lubiana. Weźmy takiego pawia 
na przykład. Jak rozłoży swe akceso-
ria, to od razu czujemy respekt. Inne 
strategie to wydymanie policzków oraz 
stawanie na palcach. W przypadku ple-
biscytu „Życie w architekturze” strate-
gia jest od początku jasna. Publiczność 
szantażowana jest politykami oraz ja-
kąś taką męczącą trochę, napiętą, fran-
cuską elegancją. Kiedyś w rolach głów-
nych występował prezydent Warszawy 
Święcicki, dzisiaj głównym rozgrywa-
jącym jest Olgierd Dziekoński – skąd-
inąd odpowiedzialny za taki, a nie inny 
kształt Stadionu Narodowego. I Dzie-
koński przyholował prezydenta Komo-
rowskiego, u którego jest ministrem. 
W tym roku konkurs się zawiesił oraz 
nadął na nim. A że policzki prezy-
dent ma słusznie i porządnie wypię-
te, więc nie trzeba było dużo wysiłku. 

FRANCJA ELEGANCJA
Wręczył, przemówił i poszedł. Nicze-
go innego spodziewać się nie można 
było. A architektura? Raczej nic nowe-
go. Nie od dzisiaj wiadomo, że „Życie 
w architekturze” to trochę towarzystwo 
wzajemnej adoracji. Kto dostał główną 
nagrodę? Wiadomo – Biblioteka w Ka-
towicach. Kto zmobilizował do głoso-
wania najwięcej znajomych? Autorzy 
lotniska w Lublinie – Wacławek i Stia-
sny. Wprawdzie próbowali się przedrzeć 
do czołówki architekci z Bydgoszczy, ale 
nie udało się. Ta uroczystość jest czymś 
w rodzaju starego, ustabilizowanego 
klubu dżentelmenów, nawzajem zamę-
czających się komplementami w atmos-
ferze nieco dusznej i zwarzonej. Nam, 
szczerze mówiąc, bardziej odpowiadają 
przewiewne, szwedzkie klimaty i nieco 
rubaszne żarty.

[ fot. przystań miejska w Bydgoszczy,  
źródło: materiały prasowe ŻwA ]
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SARP przyznaje nagrody najdłużej i są 
one o tyle dobrze przemyślane, że na-
groda za rok 2011 przyznawana jest pod 
koniec roku 2012. Ale może to zaleta. 
Ta swobodna, pewna siebie nierucha-
wość w czasach pośpiesznych wyścigów. 
I trzeba przyznać, że w tym roku SARP 
się wykazał. Nie dał głównej nagrody Bi-
bliotece w Katowicach. Heroizm godny 
pochwały i zauważenia. Nagrodę dosta-
ło Centrum Geoedukacji w Kielcach au-
torstwa Palk Architekci. Za skromność, 
proekologiczność i wpisanie w krajobraz. 
Za to nagrodę Roku dla achitekta dostał 
tandem Jakub Wacławek i Grzegorz Stia-
sny. To już od dawna ulubieńcy archite-
konicznych korowodów. Więc tutaj za-
skoczenia raczej nie było. Gratulujemy, 
szczególnie, że lotnisko w Lublinie tego 
duetu już zdobyło w tym roku to i owo. 
A więc rok urodzajny dla Are.

[ fot. Centrum Geoedukacji w Kielcach, 
Palk Architekci, materiały prasowe ]

URODZAJNY 
ROK ARE

k ę s im  k ę s im

RECKLI GmbH
Gewerkenstr. 9a · 44628 Herne · Germany · Tel. +49 2323 1706-0 · Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de · www.reckli.de

RECKLI Polska
Ul. Zbrojarzy 51 · 30-412 Kraków · Polska · Tel./Fax: +48-12-267-18-61 · www.reckli.pl
Jerzy Wójcik · Tel. +48-603-130-122 · jwojcik@reckli.pl
Andrzej Wójcik · Tel. +48-603-232-832 · andrzej@reckli.pl

DESIGN YOUR CONCRETE

Strukturmatrizen
Abformtechnik
Formen- und Modellbauharze
Betonveredelung

Najwyższa jakość betonu architektonicznego!

Elastyczne matryce RECKLI =
Nieograniczone możliwości kształtowania powierzchni licowej betonu. 

Oferujemy Państwu ponad 250 struktur standardowych, dajemy możliwość zaprojektowania własnej
struktury, logo firmy, nazwy budynku, fotobetonu, betonu 3D i wiele innych.

Zamów nasz katalog! 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy w fazie projektowej oraz wykonawczej! 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na targi BUDMA 2013 w Poznaniu. 
Znajdziecie nas Państwo w pawilonie 3 na stoisku 141 od dnia 29.01.2013 do 01.02.2013r.

Anzeige_PL_DINA4_Budma2013_1  10.12.12  10:47  Seite 1
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Wiele razy już ogłaszaliśmy nasz pro-
blem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 
Ta grupa mocno zideologizowanych 
dziewcząt i chłopców funduje sobie 
awanturę za awanturą. I nie wiemy, 
z czego to buzowanie wynika, a raczej 
wiemy – z ideologicznej schizofrenii 
i bezrefleksyjnego przejmowania za-
chodnich wzorców. Wymyślili sobie le-
wacką orientację, żeby móc korzystać 
z różnego rodzaju koneksji oraz powią-
zań międzynarodowych, w których pra-
ca w biurze wyborczym Obamy to pra-
wie obowiązek. No, ale pomimo tego 
nie chcą się zgodzić na pewną zgrzeb-
ność życia artysty. Nie – oni chcą luk-
susu. Najpierw dążyli do wybudowa-
nia sobie za publiczne pieniądze Pała-
cu Sztuki przed Pałacem Kultury. Póki 
co, ten przemyślnie przygotowany plan 
się nie udał, ale kto wie, co z tym dalej 
będzie. Nie spoczęli jednak na laurach 
– dostali Pawilon Emilia. Całkiem na-
szym zdaniem stosowny. W końcu nie 
od dzisiaj deklarują miłość do architek-
tury modernistycznej. Taki pohandlo-
wy budynek też moim zdaniem odpo-
wiada społecznemu statusowi sztu-
ki i jest dosyć normalne, że w postin-
dustrialnych przestrzeniach powstają 

MSN – MIESZANKA WYBUCHOWA
k ę s im  k ę s im

dzisiaj instytucje kultury. To świadczy 
o skromności, realizmie i jest performa-
tywnym gestem odcięcia się od struktur 
komercyjnych. Ale i tutaj MSN okaza-
ło się niezawodne. Kolejna afera wybu-
chła prawie natychmiast. I nie jest ja-
sne, w jaki sposób konserwator zabyt-
ków wpadł na pomysł, żeby tuż przed 

zawarciem umowy przez dewelopera, 
który kupił budynek, wpisać go do re-
jestru zabytków. Sprawa niejasna, ale 
pachnie brzydko i ten zapach przenosi 
się jednak na MSN. Nie po raz pierwszy 
zresztą.

[ fot. Skyscrapercity ]
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Dostosowane do wysokich wymogów w budownictwie drewnianym

Trwałe, ekonomiczne i wydajne

Naturalne 
grubości

Najlepsza dostępna 
na rynku izolacja 
akustyczna 

Możliwość zastoso-
wania w pomiesz-
czeniach o dużej 
wilgotności

Ochrona 
przeciwpożarowa

Wysoka nośność Wysoka 
obciążalność

Dopuszczone sta-
tycznie

Budowanie 
z dbałością 
o zdrowie 
mieszkańców

Klejona spoina

Przyjemny klimat 
wnętrz

Budynki wielo-
kondygnacyjne w 
konstrukcji z drewna

Odporność na 
trzęsienie ziemi

SPRAWDZONA 

JAKOŚĆ

FERMACELL – oryginał wśród 
płyt gipsowo-włóknowych
Producenci domów drewnianych już od ponad 40 lat stosują  
z powodzeniem płyty gipsowo-włóknowe przy profesionalnych 
i ekonomicznych realizacjach.

Ze względu na swój skład płyty gipsowo -włóknowe FERMACELL 
spełniają wysokie wymagania dotyczące statyki, ochrony 
przeciwpożarowej oraz izolacyjności dźwiękowej, a dzięki swojej 
wydajności znajdują zastosowanie w budownictwie drewnianym.

TESTOWANE PRODUKTY

Fermacell systemy suchej zabudowy
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Tel. +48-22-645 13 38,-9
fermacell-pl@xella.com 

www.fermacell.pl 
www.budowaniedoskonale.pl  10
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W O R T A L  D L A  A R C H I T E K T Ó W  W N Ę T R Z  I  M I Ł O Ś N I K Ó W  D O B R E G O  D E S I G N U

P R Z E J D Ź  N A  S T R O N Ę  P I Ę K N A

k ę s im  k ę s im

Architekt poznańskiego Stadionu Miej-
skiego został pozwany przez Poznański 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Urząd do-
maga się od projektanta prawie 8 milio-
nów złotych odszkodowania za zastoso-
wanie styropianu do izolacji niektórych 
elementów obiektu w sposób niezgodny 
z przepisami. Projektant twierdzi ina-
czej, powołuje się na ekspertyzy z za-
kresu pożarnictwa, które zlecił, a nawet 
wnosi, że drugim dnem tej sprawy są 
kwestie finansowe i pozew jest rodzajem 
obrony przez atak. 
Mniejsza o to. Sprawę pewnie rozstrzy-
gnie sąd. Z naszego punktu widze-
nia ważne jest co innego. Właściwie 
jest to jedyny polski projektant, który 
na Euro 2012 zyskał wystarczające do-
świadczenie i referencje, które mogły-
by pozwolić mu na ubieganie się o duże 
zlecenia międzynarodowe. Niemieckie 
biuro RKW po wybudowaniu stadio-
nu w Gdańsku w tej chwili zwija ża-
gle z Polski, a JSK – autorzy obiektów 

UTRACONA SZANSA? 
w Warszawie i Wrocławiu – tak napraw-
dę przebili konkurencję dzięki temu, 
że weszli w konsorcja z niemieckimi fir-
mami, które miały już na koncie tego 
typu duże inwestycje. Dla nich podsta-
wowym rynkiem jest także rynek nie-
miecki i jak u nas nie będzie im całkiem 
dobrze, to pewnie też pośpiesznie zwiną 
stąd żagle. Zarówno RKW, jak i JSK są 
to więc firmy, które nie są zakorzenio-
ne na rodzinnym rynku i, podobnie jak 
FIAT w Tychach, mogą w każdej chwili 
polecieć w innym kierunku, w kraje cie-
plejsze z różnych powodów. 
Nie wykorzystujemy szansy, jaką dają 
środki płynące z Unii do stworzenia 
własnego potencjału gospodarczego 
w dziedzinie usług. Także architekto-
nicznych. Nie budujemy potencjału eks-
portowego w tej dziedzinie przez da-
wanie możliwości zdobycia referencji 
rodzimym firmom. Przez to autostra-
dy budują nam Skanska, Strabag, Co-
vec czy Dragados, a architekturę Foster, 

Libeskind czy RKW właśnie. A prze-
cież usługi to tak samo dobry towar 
jak każdy inny, co pokazuje chociażby 
cały przemysł reklamowy i komunika-
cyjny właściwie opanowany w dużym 
stopniu przez filie wielkich sieciówek. 
Podobnie dzieje się z budownictwem 
i architekturą. 
Jak ma się to do Ryżyńskiego i jego spo-
ru? Nie wiemy, jaki będzie jego finał. 
Jedno wiemy jednak na pewno. Urzę-
dy często nie ośmielają się wchodzić 
w spór z wielkimi, międzynarodowymi 
koncernami obwarowanymi przez wiel-
kie kancelarie prawne i kapitał, który 
za nimi stoi, ale bardzo lekko przycho-
dzi im wytaczanie dział prawnych prze-
ciwko mniejszym, rodzimym firmom. 
Jest w tym coś z osławionej mentalności 
niewolnika, który tak bardzo pogardza 
sobą samym, że będzie uprawiał auto-
destrukcję wyrywając własną, zdrową 
tkankę. Czyżby i tutaj działał słynny 
Homo Sovieticus?
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Dużo Się mówi o KryzySie 
w branży buDowlano‑Dewe‑
loperSKiej, a zDecyDowanie 
mniej o tym, jaKi ma to wpływ 
na świat polSKiej architeK‑
tury oraz Sytuację młoDych 
architeKtów. KilKa powiąza‑
nych ze Sobą czynniKów Do‑
prowaDzi być może w najbliż‑
Szym czaSie Do tego, że na ryn‑
Ku przetrwają tylKo firmy 
wySpecjalizowane.

Cały czas wiele projektów architekto-
nicznych wybieranych jest w drodze 
konkursów, w których liczy się kre-
atywność i nowatorskość. Jednak firmy 
wykonawcze, które realizują pomysły 
projektantów, wybiera się już głównie 
wedle kryterium ceny – deweloperzy 
i instytucje publiczne stawiają na ni-
skie koszty. To rodzi jednak najwięk-
sze problemy polskiej architektury. 

Błędne kOłO 
niskich kosztów
Mirosław Nizio

Oryginalnych pomysłów nie można bo-
wiem realizować przy zminimalizowa-
nych kosztach. 
Coraz częściej obserwujemy niebez-
pieczne scenariusze, których źródłem 
są niskie ceny oferowane przez firmy 
budowlane. Wykonawca wygrywa prze-
targ, ale okazuje się potem, że nie po-
siada umiejętności i narzędzi do jego 
zrealizowania, np. problemy sprawia 
mu beton architektoniczny. Inny scena-
riusz ma miejsce, kiedy firma budowla-
na od początku zakłada, że wygra prze-
targ niską ceną, a następnie w miarę 
realizacji będzie upominać się o pienią-
dze na prace dodatkowe. To rodzi na-
turalny konflikt z inwestorem i często 
prowadzi do opóźnień. Zdarza się też, 
ze wykonawca nie radzi sobie finanso-
wo, bo cena dzięki której wygrał prze-
targ była za niska. Tutaj znów docho-
dzi do opóźnień w wykonaniu projek-
tu lub zastosowania gorszej jakości 
materiałów.
To wszystko wpływa nie tylko na ja-
kość architektury, lecz także na sytu-
ację pracowni projektowych, które już 
podczas budowy zmuszone są do wyko-
nywania dodatkowych prac bez zwięk-
szenia wynagrodzenia. Innym nieko-
rzystnym skutkiem oszczędności jest 
fakt, że same biura architektoniczne 
próbują redukować koszty, co odbija się 
na jakości ich pracy. Zdarza się nawet, 
że zleceniodawca już na początku wy-
biera najtańszego architekta. Wszystkie 
te realia sprawiają, że na rynku prze-
trwają w przyszłości tylko wyspecjali-
zowane firmy.
W takiej sytuacji trudno się dziwić, 
że budynki w Polsce nie są uznawane 
za wielkie dzieła architektoniczne. Na-
wet jeśli są projektowane przez świato-
we gwiazdy. Całe zjawisko ma jeszcze 
jeden negatywny skutek. Młodzi, zdol-
ni architekci coraz częściej wyjeżdżają 
z kraju. Tutaj nie udaje im się realizo-
wać najciekawszych pomysłów. To zja-
wisko, które zaczęło się nasilać mniej 
więcej dwa lata temu. Z jednej strony 
to dobrze, bo warto zdobywać doświad-
czenie za granicą, ale młodzi architek-
ci na Zachodzie często wcale nie pracują 
w swoim zawodzie, a przez to wypada-
ją z obiegu. I w ten sposób zamyka się 
błędne koło niskich kosztów, które bar-
dzo szkodzi polskiej architekturze.
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przyznajemy Się Do moDer‑
nizmu, ale nie zapożyczamy 
z niego form. z tego DzieDzic‑
twa ważny Dla naS jeSt przeDe 
wSzyStKim racjonalizm – mówi 
DariuSz herman z biura hS99. 

Ka: w swoich wypowiedziach często 
odwołujecie się państwo do korzeni 
modernistycznych. czy uważacie za‑
tem, że podstawowe hasła modernizmu 
są ciągle aktualne w architekturze?
DH: O które hasło idzie? To, że ludzkość 
jest skazana na nieustający postęp, prze-
stało być pewnikiem już dawno. Form 
follows function brzmi fantastycznie, 
obiecuje jakąś receptę na projektowanie, 
ale to naiwna myśl. Louis Sullivan wy-
myślając to stwierdzenie w latach 80. XIX 
wieku walczył o tzw. prawdę w architek-
turze. Doktrynerzy z lat 20. zrobili z tego 
powiedzenia zasadę działania. Pięć za-
sad architektury Le Corbusiera to podob-
na recepta na architekturę współczesną, 
w którą to już nawet sam jej autor nie 
wierzył pod koniec życia. 
Czy my odwołujemy się do korzeni mo-
dernistycznych? Modernizm traktuje-
my jak inne nurty w sztuce. Twórczości 

nie projektujeMy ikon
np. Miesa van der Rohe poświęcamy tyle 
samo uwagi jak twórczości np. Brunelle-
schiego. Wydaje się jednak, że przy ma-
lejących zasobach naturalnych skazani 
jesteśmy na powściągliwość, czyli raczej 
na mniej niż więcej, a czy mniej znaczy 
nudniej? Dla nas na pewno nie. 

czy państwa architekturę można okre‑
slić jako „krytyczny modernizm” w ro‑
zumieniu framptona, regionalizm?
Modernizm traktujemy jak jeden z wielu 
okresów w sztuce, pamiętając przy tym, 
że wcale nie rozpoczął się po I Wojnie 
Światowej, tylko półtora wieku wcześniej. 
Nie zapożyczamy z niego form, a jeśli 
odwołujemy się w sposób bezpośredni 
do którejś ze składowych modernizmu, 
to do racjonalizmu. I w tym sensie na-
sza architektura to kontynuacja tradycji 
modernistycznej, uwzględniająca jednak 
niewątpliwe zdobycze postmodernizmu 
(chociażby sposób myślenia o mieście 
w rozumieniu Aldo Rossiego z jego książ-
ki L’architettura della città z roku 1966). 
A co do Kennetha Framptona – pod zde-
cydowaną większością postulowanych 
przez niego zasad podpisuje się prawie 
cała współczesna, świadomie tworzona 

architektura. No, chyba z wyjątkiem ar-
chitektury wielkich gwiazd, które swo-
imi dziełami często dowodzą braku po-
szanowania lokalnych uwarunkowań, 
chociaż jedną z zasad wymienianych 
przez Framptona jest silne akcentowanie 
cech indywidualnych w przeciwieństwie 
do uniwersalnych technologii. Ale w tym 
miejscu myślał raczej o położeniu tamy 
stylowi międzynarodowemu. Tak to zro-
zumiałem patrząc na przykłady przywo-
łane w jednej z jego książek – silnie zwią-
zane z topografią terenu budynki Aalto, 
czy odpowiadające na miejski kontekst, 
wznoszone z lokalnych materiałów bu-
dynki Sizy w Porto. 
Od rozważań Framptona o ariergardzie 
wolę zdanie z Luisa Kahna o domu przy-
szłości. Mówi mniej więcej tak: myślenie 
o domu przyszłości nie ma sensu, bo przy-
szłość jest nieprzewidywalna, możemy je-
dynie posiąść przeczucie nieprzemijającej 
wartości w tym, co robimy obecnie.

jeśli tak, to czy po prostu w każdym 
przypadku dostosowujecie się państwo 
do kontekstu. na wybrzeżu do morskie‑
go modernizmu, na śląsku do tamtej‑
szej ceglanej architektury itd.?

Przecież jakikolwiek kontekstualizm nie 
polega na mimikrze kameleona. Kon-
tekst rozumiemy dużo szerzej, istnie-
je również kontekst niematerialny, jak 
choćby tradycja miejsca. Wcześniej przy-
wołany został Frampton. On dystansuje 
się od architektury etnicznej, wernaku-
larnej (nie lubię tego słowa) i przeciwsta-
wił jej z równą mocą, co architekturze 
w ogóle nie osadzonej w tradycji miejsca, 
właśnie architekturę krytycznego regio-
nalizmu. Jednoznacznie odróżnił archi-
tekturę wynikającą z lokalnej tradycji 
budowlanej, tradycyjnie stosowanych 
materiałów czy miejscowych uwarunko-
wań od architektury, która jedynie czer-
pie inspirację z tych lokalnych czynni-
ków. W przeciwnym razie można by uło-
żyć algorytm, czy program komputero-
wy do wtapiania obiektów w otoczenie. 
Ale czy to będzie miało coś wspólnego 
z architekturą? 
Odpowiadając na pytanie: ani na Ślą-
sku nie zaprojektowaliśmy obiektu ce-
glanego, ani nad morzem nie zaprojek-
towaliśmy żadnego budynku z bulaja-
mi. Do projektowania podchodzimy bez 
dogmatów. Zawsze na nowo definiujemy 
problemy i ciągle na nowo poszukujemy 
na nie odpowiedzi.

często w państwa wypowiedziach po‑
jawia się wątek związany ze stażem 
w niemczech. czy zatem tamte, funk‑
cjonalistyczne, racjonalistyczne trady‑
cje są dla państwa biura ważne?
Tak, to oczywiste, że kraje o bogatej, 
nieprzerwanej tradycji budowlanej, kli-
macie i kulturze zbliżonej do naszej, 
takie jak Niemcy, Holandia, Austria, 
Szwajcaria czy Skandynawia w sposób 
naturalny skupiają naszą uwagę. Ponad 
dziesięcioletni epizod niemiecki Piotra, 
bogaty w doświadczenia akademickie 
i projektowe, był punktem odbicia na-
szej pracowni. 
Ale dla naszego biura ważna jest każda 
dobra architektura, bez narodowej met-
ki. Równie żywym zainteresowaniem da-
rzymy od zawsze architekturę Japonii. 
Dzisiaj z wielką uwagą przyglądamy się 
Ameryce Łacińskiej. Ale to od Niemców 
uczymy się detali budowlanych. 

modernizm to w końcu „biała architek‑
tura”, a u państwa mnóstwo cegły i in‑
nych „nieortodoksyjnych” materiałów. 
zdradzacie ojców założycieli czy to cy‑
taty ze skandynawskich mistrzów?
Redukowanie modernizmu do tzw. „bia-
łej architektury” to dla nas zbyt duże 
uproszczenie. Tzw. „biała architektura” 
to tylko część modernizmu, bardziej ko-
jarzona ze stylem międzynarodowym, 
w rozumieniu Philipa Johnsona i Ru-
sella Hitchcocka, którzy po raz pierw-
szy zdefiniowali ją na słynnej wystawie 

International Style w Nowym Yorku 
na początku lat 30. To czarno-białe zdję-
cia z epoki powodują, iż myśli się o ar-
chitekturze w ten sposób. Mies po wyjeż-
dzie do USA nie zaprojektował już chyba 
żadnego „białego” obiektu, za to jest au-
torem takich projektów jak Haus Esters 
i Haus Lange w Krefeld z końca lat dwu-
dziestych czy też później Haus Lemke 
w Berlinie. 
Architektura współczesna nie zaczęła się 
w latach 20. ubiegłego wieku, jak niektó-
rzy myślą. Dla nas architektura moder-
nistyczna zaczęła się w drugiej połowie 
XVIII wieku wraz z francuską architek-
turą rewolucyjną. Praojcowie architektu-
ry współczesnej to naszym zdaniem nie 
tylko Le Corbusier, Mies van der Rohe 
ale również Ledoux czy Boullee. 
Mówiąc o Le Corbusierze, Miesie 
van der Rohe czy Walterze Gropiusie 
zapomina się o ich rówieśnikach: 
Erichu Mendelshonie, czy też Willemie 
Dudoku. Dla nas do tradycji należą 
również niewiele od nich starsi Louis 
Khan, Marcel Breuer, Charles Eames, ale 
również wspomniani skandynawowie: 
Gunnar Asplund, czy Alvar Aalto. 

w państwa wypowiedziach pojawia się 
często, dosyć popularne u nas, przeciw‑
stawienie sobie architektury i chaosu. 
państwa architektura miałaby wedle 
tego stanowiska wprowadzać do pier‑
wotnie nieuporządkowanej rzeczywi‑
stości element racjonalistyczny, po‑
rządkujący, wręcz boski. czy w związku 
z tym to, co piękne, państwa zdaniem, 
jest sztuczne?
Pierwotnie nieuporządkowana rzeczy-
wistość jest przecież harmonią przyrody. 
Jeśli mówimy o porządkowaniu to w ro-
zumieniu wprowadzania ładu w prze-
strzeń zdegradowaną przez człowieka. 
Zdegradowaną na skutek np. zerwania 
na ponad półwiecze z prawem własności. 

Element boski? My pracujemy w usłu-
gach, ludzie powierzają nam ogromne 
pieniądze, my musimy umiejętnie i od -
pow ied z ia l n ie  nimi rozporządzać. 
Tu nie ma miejsca na kaprysy demiurga. 
Wracając do pytania – piękna nie da się 
podzielić na naturalne i sztuczne. Za-
chwyt Bachem może być równy zachwy-
towi śpiewem słowika. 

a co w naturze jest według panów pięk‑
ne? mało tam kątów prostych. czy pań‑
stwa architektura stoi w opozycji do na‑
tury, walczy z nią?
W naturze piękny jest porządek. Porzą-
dek w kompozycji to nie jest wojskowa 
dyscyplina. Kompozycja nie dotyczy sa-
mego budynku lecz całości przestrzeni 
łącznie z otoczeniem (to jedna z różnic 
pomiędzy utworem architektonicznym 
a muzycznym, który może być samo-
dzielnym bytem), stąd kompozycja ar-
chitektoniczna jest kompozycją dialogu, 
kompozycją reakcji. Jeśli otoczeniem jest 
przyroda – nigdy z nią nie rywalizujemy, 
a prowadzimy dialog między budynkiem 
a nią. Nasze budynki starają się podkre-
ślać bogactwo form i kolorów przyrody. 
Meandry będą meandrami tym bardziej, 
gdy zetkną się z linią prostą. Feeria barw 
bardziej nią będzie w zetknięciu z ele-
mentem monochromatycznym. 
Ale skoro mówimy o naturze, pomów-
my o niej bardziej podmiotowo. Na-
sze do niej podejście to po pierwsze nie 
szkodzić. „Trwałość” jest naszym zda-
niem niemal synonimem zużytego sło-
wa „ekologia”. Dwa momenty w życiu 
budynków zadają największy gwałt śro-
dowisku naturalnemu: moment ich na-
rodzin i moment ich śmierci (wytworze-
nie i utylizacja), więc im budynki żyją 
dłużej, tym mniejszą krzywdę zadają 
przyrodzie. Przy czym myślimy nie tyl-
ko o trwałości fizycznej, ale w takim sa-
mym stopniu o funkcjonalnej i estetycz-
nej. Budynek, żeby żył, musi być przy-
datny, musi więc umieć dostosować się 
do zmian. Funkcja najczęściej jest tym 
elementem, który w budynku umiera 
najszybciej; jeśli budynek nie przysposo-
bi się do nowych oczekiwań – umrze… 
A swoim krótkim życiem zada cios przy-
rodzie. Stąd często wydzielamy w na-
szych budynkach hardware i software. 
Wyodrębniamy to, co ma być stałe i na-
dajemy mu cechy pozwalające na dosto-
sowanie do przyszłych wymogów. Jeśli 
myślimy o ekologii, to właśnie w ten spo-
sób, a nie w kategoriach trawy na dachu 
czy wyginaniu linii.

pomówmy chwilę o śląskiej bibliotece. 
państwa obiekt można by bezpośrednio 
zestawić z warszawską biblioteką bu‑
dzyńskiego, która w swojej, dosyć kon‑
trowersyjnej, estetyce, chce pochylać 
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się nad naturą. panów szlak jest do‑
kładnie odwrotny?
Nie wiem, dlaczego można zestawiać 
te budynki „bezpośrednio” i chciałbym 
uniknąć przeprowadzenia charakte-
rystyki porównawczej. O naszym po-
dejściu do ekologii i przyrody było już 
wyżej. Powtórzę, że zgodnie z naszymi 
przekonaniami właśnie pochyliliśmy 
się nad przyrodą projektując budynek 
trwały przynajmniej w sensie fizycz-
nym. Mamy też nadzieję, że również 
w sensie estetycznym. Co do trwałości 
funkcjonalnej wypowiadać się nie chcę, 
zgodnie z przywołanym wcześniej zda-
niem Luisa Kahna. 
To co powiedziałem, oczywiście nie zna-
czy, że w którymś z następnych projek-
tów nie użyjemy jakiejś formy ogrodu 
na dachu czy ścianie, ale z całą pewno-
ścią nie z pobudek ekologicznych.
W ogrodzie na dachu BUWu znajdu-
ję kilka uzasadnień i mnie nie razi, ale 
z dopisywaniem do tego wątków eko-
logicznych byłbym ostrożny, bo oprócz 
retencji wody opadowej (ważna rzecz) 
ja na pierwszy rzut oka takich ekologicz-
nych uzasadnień nie widzę.

podstawowym hasłem modernizmu 
jest światło. czy wąskie, podłużne okna 
w śląskim obiekcie wynikają z intro‑
wertycznej, bibliotecznej funkcji?
Myślę, że światło nie jest podstawowym 
hasłem modernizmu. Jeśli chodzi o słyn-
ne powiedzenie Le Corbusiera, to doty-
czy ono architektury w ogóle. Architek-
tura jakakolwiek, nie tylko moderni-
styczna, bez światła nie istnieje, światło 
to jej elementarne medium. Le Corbusier 
napisał je pod wpływem greckiej archi-
tektury okresu klasycznego. 

Decyzja o introwertycznej kompozy-
cji motywowana jest chęcią skupienia 
się na książce, próbą separowania się 
od chaosu (nie całkowicie, oczywiście). 
Ale również motywami czysto kontek-
stualnymi. Ta biblioteka nie leży nad 
fiordem… 
A co do wąskich szczelin – ta perforacja 
jest próbą zdefiniowania relacji między 
wnętrzem, gdzie panuje porządek, a ze-
wnętrzem, gdzie tego porządku brakuje. 
Małe formaty, kadrujące nawet najgorszy 
widok, pozostające między sobą w upo-
rządkowanej kompozycji nadają temu 
widokowi wrażenie ładu.
Rozproszone światło, którego źródłem 
jest perforacja, stanowi nośnik atmos-
fery panującej w bibliotece. Atmosfe-
ry pewnej odmienności. Nie potrafimy 
przewidzieć przyszłości bibliotek w dzi-
siejszym zdigitalizowanym świecie, 
ale domyślamy się, że kontakt z realną 
książką będzie nabierał coraz większego 
znaczenia i sprzyjać mu będzie atmos-
fera różna od codziennej. Do myślenia 
daje na przykład powrót czarnej płyty 
winylowej. Śmierzewski ma ponad dwa 
i pół tysiąca „winyli”, mnóstwo gramo-
fonów z najlepszych lat ich świetności 
i tyle samo wzmacniaczy. 

Kiedy się patrzy na zdjęcia katowic‑
kiego obiektu z różnych perspektyw, 
to nie jest on znaczącym, mocnym 
znakiem w przestrzeni. jakby nik‑
nie trochę wśród lokalnej zabudowy. 
robi właściwie wrażenie magazynu dla 
książek. czy to powrót do fabrycznych 
korzeni modernizmu, uwielbienia dla 
masowej produkcji?
Magazyn dla książek? Tak. Czymże in-
nym jak nie magazynem na książki jest 

w swej podstawowej funkcji biblioteka? 
Oczywiście rola bibliotek zmienia swój 
charakter. Niegdyś, oprócz przekazu mó-
wionego, była jedynym źródłem wiedzy. 
Dzisiaj, gdy dostępność do informacji ro-
śnie bezgranicznie, rolą bibliotek staje 
się porządkowanie i weryfikacja warto-
ściująca. Zastanawiamy się, czy biblio-
teki za kilka pokoleń nie będą azyla-
mi przed bombardowaniem informacją, 
azylami bez ani jednej książki. 
Kompozycja tego budynku, wewnętrzna, 
zewnętrzna, motywy powtórzone w róż-
nych materiałach rządzą się abstrakcją 
i nie mają jakichkolwiek odniesień poza 
porządkiem. A porządek nie krzyczy. Bi-
blioteka jest naszym zdaniem najważ-
niejszym budynkiem każdego campusu. 
Ale tej ważności nie uzyskuje się krzy-
kiem. Myślę też, że balans pomiędzy by-
ciem wtopionym, a byciem mocnym zna-
kiem wychodzi na zdrowie zarówno bu-
dynkowi, jak i campusowi. 
W naszym założeniu budynek nie miał 
podporządkowywać sobie przestrzeni, 
ale swoją lokalizacją i bryłą porządko-
wać ją, wydobywać i umacniać resztki lo-
giki, jakie tam zastaliśmy. 
Harmonijnej nuty nie zauważamy, fał-
szywa jest natarczywa. A i muszę też za-
cytować wspólników: my nie projektu-
jemy ikon.

zamęt wokół tego obiektu jest w tej 
chwili bardzo duży. czy spodziewa‑
liście się panowie takiego rozgłosu 
w trakcie pracy nad nim?
„Zamęt” jest określeniem pejoratywnym, 
a nam się wydaje, że to dobrze, że o ar-
chitekturze się mówi. Jeśli nasz budy-
nek przysparza do tego pretekstu, to nas 
to cieszy. Cieszy nas również to, że tym 

pretekstem nie jest jakieś spektakular-
ne dzieło wielkobudżetowe. To prosty 
i tani budynek o zaskakująco małym, jak 
na tego typu obiekty, budżecie. 
Staraliśmy się, aby Uniwersytet Śląski 
(bo to on rozpoczynał inwestycję) otrzy-
mał od nas architektoniczną wartość 
dodaną. Skoro już mówimy o UŚ – trze-
ba podkreślić, że to świadomy i odpo-
wiedzialny inwestor. Działał nie tylko 
z pobudek partykularnych, ale miał też 
na względzie dobro przestrzeni publicz-
nej. Dzisiaj, dwieście metrów od „rudziel-
ca”, Grupa 5 zacznie budowę Wydziału 
Radia i Telewizji. To również plon pro-
fesjonalnie zorganizowanego konkursu. 
Mamy do czynienia ze świadomą polity-
ką. Przy okazji „zamętu” wokół biblio-
teki warto zwrócić uwagę na rolę inwe-
stora. To od niego wszystko się zaczęło. 
Jeśli skończyło się to dobrze, to również 
jest to jego zasługą. A znam uniwersytety, 
które do takiej postawy nie dorosły. 

czy w państwa portfolio jest jeszcze 
inny obiekt, trochę zasługiwałbym 
na uwagę, a jest niedoceniany? jeśli 
tak, to który?
W większości to niezrealizowane obiek-
ty, takie jak Pawilon Polski na wystawę 
w Hanowerze z 1999 roku, Ratusz w Kon-
stancinie z 2004 roku czy też ledwie na-
szkicowane w pierwszej fazie konkursu 
Muzeum Historii Polski z 2009 roku. 
Z tych zrealizowanych to z pewnością 
Zakrystia Podziemna powstała przy ka-
tedrze w Koszalinie. To niewielki obiekt, 
konsekwentnie zaprojektowany, niestety 
niewidoczny i niedostępny. Ten budynek 
dużo o nas mówi. Mogliśmy odcisnąć 
piętno, dopisać się do historii, zupełnie 
świadomie „zeszliśmy do podziemia”. 

Lucidus Ordo, bo taki tytuł nadaliśmy 
temu budynkowi, to niemal nasz mani-
fest. Wersją nadziemną prawie-manife-
stu jest biblioteka.

pomówmy chwilę o Koszalinie. czy 
ogranicza? czy polska jest już krajem 
na tyle zdecentralizowanym, że można 
właściwie z każdego miejsca mieć do‑
stęp do najlepszych inwestycji?
Ogranicza. W Koszalinie rynek inwe-
stycyjny jest bardzo mały. Inwestorom 
z większych ośrodków trudno sobie wy-
obrazić, że jesteśmy na tyle mobilni, 
że poradzimy sobie z kontrolą inwestycji 
z tak odległego dystansu. CINiBA udo-
wadnia, że to nie stanowi żadnego pro-
blemu. Między Koszalinem a Katowica-
mi jest 650 km. Przez dwa lata co tydzień 
w piątek byliśmy na budowie. Pytano 
nas: to musi być bardzo wyczerpujące? 
Każdy potrzebuje ciszy i samotności. 
Czym różni się żeglowanie czy wędkar-
stwo od ośmiu godzin w samochodzie 
w towarzystwie Cecylii Bartoli na trasie 
z K. do K.? W obu przypadkach można 
lepiej zebrać myśli. Jeździliśmy na zmia-
nę z Wojtkiem Subalskim (wspólnik 
w HS99, przyp. redakcji) i zgadaliśmy 
się, że trochę nam tego w chwili obecnej 
brakuje, choć już od lutego ponoć się za-
cznie na nowo. 
A centralizacja Polski? – ogromna, nie-
uzasadniona i mająca złe skutki dla roz-
woju kraju. Przestaniemy być krajem 
scentralizowanym, jeśli część admini-
stracji przeniesie się do innych ośrod-
ków. Przykład z Karlsruhe: to nie jest 
duże miasto, a posiada dobre teatry, 
porządną filharmonię czy operę, lotni-
sko, etc. Dlaczego? Bo znajduje się tam 
siedziba Sądu Najwyższego. Tysiące 

prawników i sędziów wraz z rodzinami, 
tysiące dobrze zarabiających osób z fi-
lii kancelarii, realizują swoje potrzeby 
w tym mieście. Czy gdyby, np. Toruń był 
taką siedzibą nie rozwijałby się lepiej? 
Zalety Koszalina? Pies hasa po pla-
ży, do pracy – pięć minut pieszo. Życie 
w małym mieście ma swoje zalety. Moż-
na je dostrzec, jeśli nie jest się w nim 
za karę lub z przymusu. Pojęcie prowin-
cji jest coraz bardziej pojęciem psycho-
logicznym, a coraz mniej geograficz-
nym. Jest też pojęciem względnym – 
do Berlina jedziemy trzy razy krócej niż 
do Warszawy…

Dużo startujecie państwo w konkur‑
sach, to dużo pracy bez gwarancji efek‑
tu. czy to się opłaca?
Opłaca się. I nie chodzi mi o bilans fi-
nansowy. Jesteśmy z założenia biurem 
autorskim. Musimy być szybcy i sprawni. 
Konkursy to swego rodzaju architekto-
niczny gimnazjon, to utrzymywanie ze-
społu w twórczym napięciu, to też bank 
pomysłów. Nie wygrałeś nagrody, ale lek-
cja pozostaje. Kiedyś zaprocentuje. Parę 
razy już się to stało. 
Ale w tym miejscu muszę wyraźnie po-
wiedzieć, że nie wszyscy organizatorzy 
konkursów szanują architektów. Zdarza 
się, że podchodzą do nich z nonszalan-
cją. Konkurs to umowa: architekt wy-
konuje darmową koncepcję w nadziei 
na zlecenie, inwestor zapewnia bezstron-
ne i kompetent ne jury, przygotowuje 
logiczne i precyzyjne warunki. Za cenę 
jednej koncepcji otrzymuje kilkanaście, 
kilkadziesiąt rozwiązań. To zobowiązuje. 
Praktyka jest różna. 
Standardem tez powinno być, że skład 
sędziowski nie powinien pochodzić wy-
łącznie z tego samego miasta. To są ele-
mentarne wymogi. 

Deklarujecie się jako programowo małe 
biuro. czy to nie zamyka państwu dro‑
gi do największych realizacji?
To nieporozumienie. Limit określa sku-
teczność, jeśli przy stu osobach (w co wąt-
pię) zachowamy linię i radość z pracy, 
to nie mam nic przeciwko temu. Naszą 
siłą jest bezpośredni kontakt dobrze ro-
zumiejących się kolegów. Nie chcemy być 
korporacją, która z przymiotnikiem „au-
torska” siłą rzeczy nie może mieć wiele 
wspólnego. I to z różnych względów, jed-
nym z nich jest obawa, że dla „nakarmie-
nia smoka” mogą się spełnić słowa pol-
skiego hymnu pokolenia: W knajpie dla 
braw / Klezmer kazał mi grać / Takie rze-
czy, że jeszcze mi wstyd…

Dziękujemy za rozmowę. 
Wywiad przeprowadzono drogą mailową.

[ fot. HS99, materiały prasowe konkursu ŻwA ]
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trwa triumfalny „marSz” gma‑
chu centrum informacji na‑
uKowej i biblioteKi aKaDemic‑
Kiej oD jeDnej nagroDy Do Ko‑
lejnej. już Dawno jeDen obieKt 
nie otrzymał w KrótKim czaSie 
taK wielu wyróżnień (zarów‑
no oD SpecjaliStów, jaK i użyt‑
KowniKów, czytelniKów, inter‑
nautów). SKąD Się wziął feno‑
men realizacji KoSzalińSKiego 
biura hS99?

„Podkreślać wątek racjonalny w archi-
tekturze, a piękna upatrywać w logice 
i prostocie” – te słowa często przytacza-
ją jako swoje motto Dariusz Herman, 
Wojciech Subalski i Piotr Śmierzewski, 
czyli partnerzy w pracowni HS99. I rze-
czywiście – przeglądając dotychczasowe 
realizacje biura z Koszalina łatwo się zo-
rientować, że słowa te architekci często 
wcielają w życie. 
Dom własny Piotra Śmierzewskiego, 
zbudowany w 2005 roku w Koszalinie – 
to nic innego, jak płaski prostopadło-
ścian, zdynamizowany tylko dwoma 
wąskimi szczelinami w dwóch przeciw-
ległych elewacjach. Według podobnej 
idei zrealizowano dom jednorodzinny 
w podwarszawskim Józefowie (zbudo-
wany w latach 2005-2008). Tu skompo-
nowano ze sobą trzy kostki o drewnia-
nych wykończeniach na parterach i ce-
glanych piętrach, idealnie stapiając ich 
klarowną formę ze smukłymi pniami 
sosen dookoła.
Modernistyczny ład wykończonych ce-
głą klinkierową geometrycznych brył 
rządzi też oddanym do użytku dwa lata 
temu budynku wielorodzinnym w cen-
trum Koszalina. Aby jak najlepiej wkom-
ponować plombę w zastany kontekst 
(który tworzą XIX-wieczne ceglane za-
budowania i zniszczone stare kamie-
nice) architekci postawili na prostotę 
i skromność bryły, urozmaiconej wła-
ściwie tylko użytymi naprzemiennie 
balkonami i loggiami. Mianem „prostej 
kostki” można określić też inne budow-
le, zrealizowane przez zespół HS99, m.
in. przypominającą przeszkloną kostkę 
Rubika siedzibę redakcji „Głosu Pomo-
rza” (1999-2001) czy betonowo-drew-
nianą zakrystię koszalińskiej katedry 
(1999-2001). Nawet centrum handlowe 
Galeria Emka (2000-2002) odbiega lek-
kością i subtelnością prostych, ale zróż-
nicowanych brył od polskiego standar-
du formy dużego obiektu handlowego.

Wyczucie do modernizmu architekci po-
kazali, dokonując modernizacji ośrodka 
wczasowego MK Cafe w Starym Drawsku 
(2000): nie zatracając stylu powojenne-
go gmachu prostymi zabiegami (wymi-
ną detali wykończenia balkonów, zmia-
ną kolorystyki) nadali mu subtelność 
i bezpretensjonalność.

wychodzenie z cienia
Trzeba jednak powiedzieć, że praca nad 
projektem Centrum Informacji Naukowej 

i Biblioteki Akademickiej w Katowicach 
– to największe dotychczas przedsięwzię-
cie w dorobku biura, ponadto realizowa-
ne w innym regionie Polski, naznaczo-
nym swoim charakterem i historią. 
Zanim architekci z HS99, za sprawą 
gmachu CINiBA stali się „bohatera-
mi roku” nie byli powszechnie znani 
– w bardzo warszawskocentrycznej de-
bacie w Polsce dorobek twórców z od-
dalonego od stolicy Koszalina znany był 
tylko gronu specjalistów lub prawdziwie 

ŚląSk w pudełku
aNNa CyMer
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zainteresowanych architekturą fascyna-
tów. Architekci z województwa zachod-
niopomorskiego realizowali projekty 
o niewielkiej skali i takimż budżecie, 
rzadko kiedy prezentując się na łamach 
branżowej (nie mówiąc już o ogólnopol-
skiej) prasy.
Sytuacja zaczęła zmieniać się w 2003 
roku, kiedy to projekt biura HS99 wy-
grał konkurs architektoniczny na sie-
dzibę Biblioteki Uniwersytetu Śląskie-
go. Pięć lat później uczelnia ta zawiąza-
ła konsorcjum z Uniwersytetem Ekono-
micznym (architekci musieli dokonać 
zmian w projekcie, powiększyć czy-
telnię a parking podziemny zamienić 
na kolejny magazyn książek) i rozpo-
częto budowę obiektu, który teraz był 
już wspólną inicjatywą dwóch katowic-
kich uniwersytetów. 

Od początku rodzenia się idei budowy 
biblioteki było wiadomo, że nie będzie 
ona tylko przeznaczona dla studentów. 
Katowice od lat konsekwentnie stara-
ją się zmienić swój wizerunek i z miasta 
przemysłowego stać się metropolią dba-
jącą o kulturę. Dlatego też i CINiBA mia-
ła być ogólnodostępnym i nowoczesnym 
obiektem, w którym przestanie mieć 
znaczenie na jakim nośniku znajdu-
ją się dane: obiekt miał być dostosowa-
ny do wymogów XXI wieku i w równym 
stopniu udostępniać czytelnikom książki 
papierowe, jak i elektroniczne.

wiedza dostępna
Nowoczesność i otwartość – to głów-
ne hasła, kojarzące się z tą inwesty-
cją. Na całym świecie od kilku lat pa-
nuje trend budowy książnic, które są 

przyjaznymi, przyciągającymi ludzi 
przestrzeniami, w których „wiedza jest 
na wyciągniecie ręki”, i to dosłownie: nie 
ma rewersów do wypisywania, zakurzo-
nych regałów, do których dostęp mają 
tylko upoważnieni pracownicy, ponu-
rych sal, w których w absolutnej ciszy 
kartkuje się otrzymany z magazynu tom. 
Dziś biblioteki są centrami życie kul-
turalnego, z salami do spotkań, a na-
wet restauracjami i sklepami, ale przede 
wszystkim z przestrzenią po której czy-
telnik może się swobodnie poruszać. 
Książki są w wolnym dostępie, możne 
je samemu brać z regałów i czytać albo 
w zamkniętych salach, w ciszy, albo 
w ogólnodostępnej przestrzeni, na scho-
dach, leżąc na podłodze czy spacerując 
korytarzem. Jednym z pierwszych tego 
typu obiektów w Polsce była stołeczna 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
(1999, proj. Marek Budzyński i Zbigniew 
Badowski), teraz według podobnego 
schematu powstaje większość bibliotek, 
w tym CINiBA.
„Naszym zdaniem podstawowym zada-
niem współczesnych bibliotek powinno 
być porządkowanie wiedzy, gdyż od daw-
na przestały być jej głównym źródłem” 
– mówił w jednym z wywiadów Piotr 
Śmierzewski. Centrum Informacji Na-
ukowej i Biblioteka Akademicka w Kato-
wicach bez wątpienia to założenie speł-
nia. Otwarte, przestronne i wypełnione 
światłem wnętrze gmachu może nasuwać 
skojarzenia z estetyką high-tech: wypeł-
niają je beton, lśniąca stal, szkło oraz 
detale z drewna, uzupełnione nowocze-
snymi elementami wyposażenia (lampy 
na stalowych linach, białe stoły, minima-
listyczne regały). Jednak tym, co uderza 
w owym wnętrzu jest właśnie ten przy-
wołany w cytacie porządek. Rytmiczny 
układ długich szeregów regałów powie-
lają podziały ram okiennych czy listew, 
umieszczonych na suficie, długich lamp 
z niego zwisających, balustrad, a na-
wet paneli wentylacyjnych czy ciemnych 
płytek w posadzce. Choć znajdują się 

Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteki Akademickiej
Lokalizacja: Katowice, ul. Bankowa
architekci: Hs99
zespół projektowy: Dariusz Herman, 
Piotr Śmierzewski, wojciech subalski, 
rafal sobieraj
inwestor: Uniwersytet Śląski
Projekt: 12.2002 (pierwsza nagroda 
w konkursie sarP)
Projekt budowlany: 2004
realizacja: 2009-11
Powierzchnia całkowita: 10 562 m²
Kubatura: 53 116 m³
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poMnik na cicho
KaroL MroCzKowsKi

tu biblioteki dwóch największych uczel-
ni w regionie, a obiekt pełni też kilka 
innych funkcji, wnętrze nie przytłacza 
i trudno się w nim zgubić. Klarowność 
podziałów funkcjonalnych sprzężona 
z ładem architektonicznym tworzą prze-
strzeń, która od razu wydaje się przyja-
zna, czytelna i harmonijna. 
O ile we wnętrzu gmachu architektom 
chodziło przede wszystkim o stworze-
nie czystej, neutralnej, choć nie obo-
jętnej przestrzeni, o tyle strukturą ze-
wnętrzną chcieli oni jak najlepiej wpi-
sać nowy obiekt w zastany, specyficzny 
kontekst. Biblioteka stanęła w miejscu 
przedwojennego lodowiska, na terenie 
dzisiejszego kampusu uniwersyteckie-
go, w samym centrum Katowic. Otaczają 
ją zabudowania o bardzo różnej prowe-
niencji: od kopalnianych szybów, przez 
ceglane, pruskie domy i zabytkowe ka-
mienice, po modernistyczne powojenne 
gmachy. Choć zabrzmi to nieprawdopo-
dobnie, echa każdego z nich można od-
naleźć w prostej bryle CINiBA. 

bez zapożyczeń, a z zapożyczeń
Podobno na najwcześniejszym etapie 
projektowania architekci planowali zbu-
dowanie gmachu z cegły, która prze-
cież najsilniej kojarzy się z poprzemy-
słową zabudową Śląska. Jednak w koń-
cu uznali ten pomysł za zbyt oczywisty 
– cegła ma tak mocny wyraz, rozmiar 

i kolor, że zdominowałaby charakter bu-
dowanego obiektu. Elewacje biblioteki 
wykonano więc ze sprowadzonego z In-
dii piaskowca kahan. Jego czerwonawy 
kolor kojarzy się z cegłą, ponadto daje 
się on łatwo obłupywać, co było ważne, 
bo architekci nie chcieli używać kamie-
nia gładkiego. Wszystkie elewacje du-
żego gmachu obłożono więc prostokąt-
nymi płytkami o trójkątnym przekroju. 
Ich rozmiar zmienia się wraz z wysoko-
ścią kondygnacji: na wysokości parteru 
płytki są największe, na ostatnich pię-
trach są tak małe, że do złudzenia przy-
pominają cegły. Rozlokowane pomiędzy 
płytkami wąskie, pionowe okna przypo-
minają fugi – dopiero z bardzo bliskiej 
odległości można dostrzec, że wypeł-
niają je szyby. Dzięki temu, choć gmach 
ma bardzo dużą ilość okien, na pierwszy 
rzut oka właściwie ich nie widać. Widać 
za to monolityczną, poważną struktu-
rę dwóch zestawionych ze sobą brył (CI-
NiBA to dwa prostopadłościany, wysoki 
i niski, zestawione razem), którym lek-
kości nadaje przeszklony parter w jed-
nym z narożników.
Prosty, ale widoczny z daleka gmach 
jest bardzo dobrze wpisany w urbani-
stykę tego rejonu Katowic, dopasowu-
je się wysokością do sąsiednich budyn-
ków, a w swojej formie „ukrywa” wie-
le znaczeń. W rudym kolorze elewacji 
można doszukać się klimatu familoków, 

w jej konstrukcji z płytek – echa domu 
towarowego Zenit (1958-1962, proj. Mie-
czysław Król i Jurand Jarecki). Niety-
powa, monolityczna sylwetka budow-
li może nasuwać skojarzenia z obiekta-
mi przemysłowymi, a surowa elegancja 
– ze stylem pruskich obiektów użytecz-
ności publicznej. Klarowna i powścią-
gliwa sylwetka biblioteki – to ucieleśnie-
nie śląskiego racjonalizmu i pragmaty-
zmu. Koszalińscy architekci stworzyli 
gmach, będący skomponowany konse-
kwentnie i rygorystycznie, bez zbęd-
nych elementów, sięgając do historii tyl-
ko po to, żeby wydobyć z niej nastroje 
i wrażenia, których doszukać się można 
w zupełnie współczesnej sylwecie Cen-
trum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej. 
Ten formalny minimalizm oraz bardzo 
świadomie dobrane materiały budowla-
ne wywołują wrażenie, że gmach CINiBA 
jest mocno osadzony w lokalnej tradycji, 
a jednocześnie na wskroś nowoczesny, 
wydaje się znajomy i oswojony, ale zara-
zem zaciekawia i intryguje. I w tym chy-
ba tkwi sekret popularności tej budowli: 
koszalińscy architekci operując dosko-
nale znanymi motywami (przecież „lu-
bimy tylko te piosenki, które znamy”) 
wykreowali budynek, który jest świeży 
i wyrazisty.

[ fot. HS99 ]
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pawilon oDDziału muzeum hi‑
Storycznego miaSta warSza‑
wy w palmirach potwierDza, 
że traDycja funKcjonaliStycz‑
na święci triumfy, taKże wśróD 
nowego poKolenia architeK‑
tów. czy na pewno z zySKiem 
Dla tego, co w architeKturze 
najważniejSze – Dla emocji?

Młodzi projektanci ze studia WXCA 
przygotowali projekt, który jest racjo-
nalistycznie opracowaną ingerencją 
w zastane otoczenie cmentarza. Kore-
sponduje ze strukturą cmentarza eku-
menicznego zaprojektowanego w 1948 r. 
przez Romualda Gutta i Ewę Śliwińską 
na miejscu masowych egzekucji doko-
nywanych przez niemieckich nazistów 
na więźniach politycznych przywożo-
nych z warszawskich więzień. Oba ele-
menty przez swoją regularność, geome-
tryczność, kanciastość i racjonalność są 
kontrapunktem dla pozbawionej kan-
tów, „obłej” przyrody wokół. 

Kanciasta optymalizacja
Jak mówią sami projektanci, for-
ma ostateczna jest to wynik procesu 
optymalizacji, która bierze pod uwa-
gę funkcję, ograniczenia materiało-
we i budżet. Z tych założeń powstaje 
propozycja estetyczna i tak się skła-
da w przypadku WXCA, że zazwyczaj 
jest to pudełko. To bardzo ciekawy 

problem. Szczególnie w tym kontek-
ście. Formy przyrody to w końcu efekt 
wielokryterialnych procesów, które 
doprowadziły do pozbawionych kąta 
prostego kształtów naturalnych. Tak 
wygląda optymalizacja w wersji przy-
rodniczej, doskonałej, pozbawionej 
ograniczeń materiałowych oraz kon-
strukcyjnych, które mamy w naszym 
świecie. A jak wygląda optymalizacja 
w wersji ludzkiej? Okazuje się, że pro-
wadzi młodych projektantów do pu-
dełka. Nawet w miejscu, które obiek-
tywnie domaga się krzyku, mocnego 

gestu, manifestacji sprzeciwu dostaje-
my skromny, cichy obiekt, który jakby 
wstydzi się emocji i ekspresji. Nasuwa 
się naturalne pytanie – dlaczego?
Pawilon postawiony w Pamirach przez 
WXCA jest doskonałym polem do anali-
zy. Żeby tę łamigłówkę rozwiązać, trze-
ba wziąć pod uwagę parametry, z któ-
rymi borykają się architekci. Po pierw-
sze ważny był tu kontekst ekonomicz-
ny. Obiekt powstał w drodze procedury 
przetargowej i, jak mówią sami pro-
jektanci, w gruncie rzeczy był dla biu-
ra deficytowy. Gorset finansowy, kóry od początku jasno definiował ramy re-

alizacji nie sprawił jednak, że projek-
tanci skupili się wyłącznie na jednej 
propozycji. W ramach tego samego bu-
dżetu zaprezentowane zostały trzy kon-
cepcje. Pierwsza z nich polegała na włą-
czeniu do nowego założenia istniejące-
go już na terenie cmentarza małego pa-
wilonu wraz z innymi zabudowaniami. 
Druga, najbardziej rzeźbiarska, zakła-
dała rozłożenie funkcji na dwóch kon-
dygnacjach. Obiekt miał być silnym, ar-
chitektonicznym kontrapunktem w sto-
sunku do cmentarza i przemawiać moc-
ną, czarną elewacją. Trzecia koncepcja 
to zrealizowany obiekt parterowy, neu-
tralny w wyrazie, ale z pewnymi akcen-
tami symbolicznymi. Ostatecznie komi-
sja konkursowa wybrała trzecie rozwią-
zanie i nie do końca wiadomo, jakimi 
kryteriami się kierowała. Być może były 
to kwestie finansowe, ponieważ zburze-
nie istniejących obiektów i postawienie 
nowego, parterowego obiektu dawało 
największe gwarancje zmieszczenia się 
w budżecie. Widać też branie pod uwagę 
optymalizacji materiałowej, gdyż te kla-
syczne formy są najbardziej przewidy-
walne i najtańsze w realizacji. 

introwertyczny pomnik
W rezultacie tego procesu powstał 
obiekt po skandynawsku skromny 

i nieco nieśmiały, zintrowertyzowa-
ny i nie krzyczący do gościa cmenta-
rza symboliką, która uświadamiałaby 
okrucieństwo czynów, których powi-
nien być świadectwem. Postawa cichego 
cierpienia, szlachetnego wycofania się 
ze świata ze swoimi krzywdami, jakby 
trochę też obawiającego się silniejsze-
go gestu, który mógłby zostać uzna-
ny za niesmaczny czy też łatwo mógł-
by się przekształcić w coś trącącego ki-
czem. Takie lekko wycofane stanowisko 
jest z jednej strony bezpieczne, ale też 
ogranicza to, co jest istotą architektury 
w takich miejscach – odwoływanie się 
do emocji. Obiekt jest więc z jednej stro-
ny skromny, prosty, chłodny, wycofany, 
ale z drugiej strony nie wywołuje emo-
cji u odbiorcy, nie jest więc tak w pełni 
architekturą. Ta w końcu, wedle znanej 
definicji, tym różni się od budownic-
twa, że ma przemawiać emocją właśnie, 
odwoływać się do wzruszenia i wyrwa-
nia z codzienności. Na poziomie bryły, 
samego podstawowego gestu architekto-
nicznego, najbardziej widocznego i naj-
silniej przemawiającego, budynek nie 
sugeruje swej muzealnej funkcji.
Architekci nie zrezygnowali całkowicie 
z symboliki, ale uczynili to na poziomie 
detalu. Najsilniej przemawia podda-
na perforacjom blacha kortenowa, któ-
ra ma przypominać postrzelaną kulami 

fasadę budynku. We wnętrzu znajdują 
się także cisi świadkowie zbrodni – ro-
śliny, które mają patrzeć na zgroma-
dzone eksponaty ze swojej perspektywy 
i dbać o zachowanie pamięci.
Właściwie można by uznać, że te decyzje 
zarówno architektów, jak i inwestorów 
są wynikiem ograniczeń budżetowych. 
I to jest łatwa odpowiedź. Nieco trud-
niejsza zaś brzmi, że młodzi architekci 
boją się silniejszego gestu, gdyż jest on 
ryzykowny i potrzeba naprawdę dużo 
doświadczenia oraz artyzmu, żeby wyjść 
z niego zwycięsko. Trzecia odpowiedź, 
najtrudniejsza w gruncie rzeczy, brzmi 
w sposób następujący: to jest architektu-
ra, która jest u nas promowana i chwa-
lona. Nie opłaca się podejmować ryzyka, 
bo to nieopłacalne finansowo, artystycz-
nie i wizerunkowo.
Taka odpowiedź jest jednak mocno 
smutna, ponieważ nieco odziera archi-
tekturę z odwagi i ambicji artystycz-
nych. Co nam grozi przy rozpowszech-
nianiu się takich postaw? Że w każdym 
miejscu w Polsce, niezależnie od oko-
liczności i kontekstu, stał będzie kubik 
prostokątny opatrzony kilkoma detala-
mi. Czy przy takiej konfiguracji pojawią 
się emocje i wzruszenia i czy to posuwa 
polską architekturę do przodu? Trochę 
wątpię, ale każdy powinien sam sobie 
na to pytanie odpowiedzieć. 
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jeSteśmy zeSpołem luDzi po Stu‑
Diach w różnych ośroDKach 
– w warSzawie, białymStoKu, 
gDańSKu – ale w pewnym mo‑
mencie w traKcie pracy oKa‑
zało Się, że funKcjonaliStycz‑
ne, neomoDerniStyczne roz‑
wiązania najbarDziej poDobają 
Się wSzyStKim – mówi Szczepan 
wrońSKi z biura wXca.

Ka: jesteście młodym biurem, ale 
od początku spod waszej ręki wycho‑
dzą funkcjonalistyczne, geometryczne 
bryły. Skąd się to bierze?
SW: Właściwie to nie było zamierzone. 
Mnie na przykład podoba się różna ar-
chitektura – od dekonstrukcji po neomo-
dernizm. I nie mogę powiedzieć, że na-
sze projekty biorą się z tego, że podoba 
mi się jakiś określony styl w architek-
turze. Nie wzięło się to też ze studiów, 
bo moi koledzy z roku projektują często 
zupełnie inaczej. Co zresztą cenię i po-
dziwiam. Tak naprawdę narodziło się 
to podczas pracy. Jesteśmy zespołem lu-
dzi po studiach w różnych ośrodkach – 
w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 
ale w pewnym momencie w trakcie pra-
cy okazało się, że wszyscy zmierzamy 
w tym samym kierunku i takie funkcjo-
nalistyczne, neomodernistyczne rozwią-
zania podobają się wszyskim. Samo się 
to jakoś utarło. Coś takiego widocznie 
wisi w powietrzu.

mimo młodego wieku macie państwo 
na koncie sporo sukcesów. czy źródłem 

jest właśnie to funkcjonalistyczne po‑
dejście, które się u nas generalnie po‑
doba i jest preferowane zarówno w kon‑
kursach, jak i w plebiscytach?
Raczej ze skromności i podejmowania 
się trudnych zadań. Na naszej drodze 
tak naprawdę zaważyło to, że jesteśmy 
biurem, które robi rzeczy bardzo skru-
pulatnie, tygodniami szukąjąc optymal-
nego rozwiązania problemów. Wszyst-
kie nasze projekty nie są więc wyra-
zem naszych estetycznych preferen-
cji, ale pewnego procesu optymalizacji 
i dążenia do perfekcji. Nawet kosztem 
opłacalności projektu. Wydaje mi się, 
że w przypadku formy bardzo dużą rolę 
odgrywają elementy finansowe i mate-
riałowe. I to decyduje często o kubicz-
nym rezultacie.

obiekt w palmirach cieszy się sporym 
uznaniem. czy państwo oceniają go 
równie dobrze?
Bardzo nas cieszy, że spotkał się z tak 
pozytywnym przyjęciem, ale szczerze 
mówiąc w naszej ocenie nie postawiliby-
śmy go tak wysoko. Za dużo w tej chwi-
li widzimy w nim drobnych kompromi-
sów i uległości w stosunku do pewnych, 
nazwijmy to, okoliczności praktycznych 
powstania budynku.

na przykład?
Zacznijmy od oświetlenia fasady. Od po-
czątku chcieliśmy, żeby punkty świetl-
ne były osadzone w fasadzie, w ścianie 
kurtynowej oraz w podsypce ze żwiru. 
Z powodów wykonawczych musieliśmy 

FUNKCJONALIZM WISI W POWIETRZU

się zgodzić na punkty świetlne na wysię-
gniku, przymocowane na dachu. Znacz-
nie osłabiło to efekt, który chcieliśmy 
osiągnąć. Poza tym przebicia na fasa-
dzie są tylko w blasze, a my chcieli-
śmy, żeby szły na wskroś przez ścianę. 
Dzięki temu przez otwory przesączało-
by się światło, co nocą dawałoby bardzo 
mocne, emocjonalne wrażenie. Z punk-
tu widzenia funkcjonalnego w tej chwi-
li znacznie rozbudowalibyśmy zaple-
cze socjalne obiektu. Personel i ochrona 
mają zdecydowanie za mało przestrzeni 
dla siebie. To są słabości architektury, 

w której często trzeba iść na kompro-
misy ze szkodą dla końcowego efektu. 
Z drugiej strony są takie pozytywne ele-
menty, które powstały jakby same z sie-
bie i których nie przewidzieliśmy. Nale-
ży do nich na przykład niezwykłe prze-
nikanie się świateł z wnętrza i odblasku 
lampek z cmentarza, które razem two-
rzą na fasadzie ciekawe efekty, nadają-
ce wnętrzu niesamowitą atmosferę. Ge-
neralnie trzeba też powiedzieć, że lubię 
ten obiekt i chyba jest on najważniejszy 
w naszym dotychczasowym dorobku.

a jak dalej będzie wyglądał rozwój 
państwa biura. czy budujecie kolejne 
muzea?
Tak jakoś się składa. Wygraliśmy kon-
kurs na projekt Galerii Arsenał w Bia-
łymstoku. Wkrótce rozpoczniemy pracę 
nad projektem wykonawczym Muzeum 
Wojska Polskiego. Muzea są skompliko-
wanymi obiektami i stąd być może na-
sze sukcesy na tym polu. Mamy jednak 
na koncie także wiele innych realiza-
cji, do których przygotowania potrzeb-
ne są specjalne kwalifikacje. Wymienił-
bym tutaj strzelnice czy szpitale. Do ich 
zaprojektowania potrzebne jest gro-
no specjalistów branżowych, których 
w ostatnich latach pozyskaliśmy. W ogó-
le na ten aspekt naszej działalności 
zwracamy dużą uwagę, staramy się za-
trudniać jako konsultantów najlepszych 
fachowców i zwracać szczególną uwagę 
na jakość naszej pracy.

bardzo dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Sołoducha

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry 
Palmiry, Kampinoski Park Narodowy  
autorzy: wXCa sp. z o.o. 
architekci: zbigniew wroński, szczepan 
wroński, wojciech Conder 
Konstrukcja: sławomir Kaszewski, 
sławomir Pastuszka 
Projektant ekspozycji: Marek Mikulski 
Generalny wykonawca: „wiNNiCKi”  
inwestor zastępczy: stołeczny zarząd 
rozbudowy Miasta

Użytkownik: Muzeum Historyczne  
m.st. warszawy 
Powierzchnia terenu: 8738 m² 
Powierzchnia zabudowy: 1145 m² 
Powierzchnia użytkowa: 998,30 m² 
Powierzchnia całkowita: 1133 m² 
Kubatura: 4400 m³ 
Projekt: 2009-2010 
realizacja: 2010-2011 
Koszt inwestycji: 8 000 000 PLN

28

r e a l i z a c j e

3/4 [8] 2012 29

r e a l i z a c j e



maKSymalne ograniczenie 
wSzelKiego KontaKtu z pro‑
DuKtami chemicznymi, niSKie 
KoSzty eKSploatacji oraz moż‑
liwie SpoKojne, pozbawione 
StreSów, coDzienne funKcjo‑
nowanie – to Są funDamenty, 
na Których powStał Dom eKo‑
logiczny poD złotowem.

W ramach ubiegłorocznego ArchFilm-
Festu pokazywany był film pt. „Wiel-
kie nadzieje”. Jedna z głównych jego tez 
brzmiała, że ekologia jest nową, „wielką 
opowieścią” naszych czasów, ideą orga-
nizującą dzisiaj już nie tylko pracę archi-
tektów, ale także całej branży budow-
lanej. Niepostrzeżenie, niemal po cichu 
wkradła się nie tylko do głów inwesto-
rów instytucjonalnych, architektów, pro-
ducentów materiałów, ale pomału także 
zagościła u tzw. zwykłych ludzi, których 
przekonuje już nie tylko górnolotna idea 
odpowiedzialności za naszą planetę, ale 
także codzienne koszty eksploatacji oraz 

KaroL MroCzKowsKi

azyMut zdrowie
dOm ekOlOgiczny pOd złOtOwem

zdrowe otoczenie, w którym będą prze-
bywać zarówno oni, jak i ich domownicy.

motor – zdrowie
No właśnie – zdrowie. To był podstawo-
wy motyw, który skłonił Emilię i Wa-
lentego Durka do budowy ekologiczne-
go domu. Szukali bezpiecznego środo-
wiska życia ze względu na chorobę pani 
Emilii, która kilka lat temu zachorowała 
na nowotwór.
Po doświadczeniach pracy zarówno 
w dużych, jak i małych pracowniach ar-
chitektonicznych, Emilia i Walenty Dur-
ka przenieśli się do oddalonego o oko-
ło 2 godziny drogi na północ od Pozna-
nia Złotowa – rodzinnego miasta Pani 
domu. To właśnie tutaj znaleźli wyższy 
komfort życia oraz przestrzeń dla roz-
poczęcia samodzielnej działalności. Nie 
chcieli drogi takiej, jak ich byli praco-
dawcy – architekci, którzy poruszają się 
od wzlotu do upadku, od wielkich zleceń 
do bankructwa w stresogennym, wielko-
miejskim rytmie. Woleli dążyć do życia 

w wersji zrównoważonej pomiędzy pra-
cą, rodziną, życiem prywatnym i zdro-
wiem. Choroba Pani Emilii zakończyła 
się szczęśliwie, ale dalsze funkcjonowa-
nie wymagało nowej strategii na życie. 
Maksymalnego ograniczenia wszelkie-
go kontaktu z produktami chemiczny-
mi, zmiany nawyków żywieniowych 
oraz możliwie spokojnego, pozbawione-
go stresów, codziennego funkcjonowa-
nia, pozwalającego żywić nadzieję na to, 
że choroba nie powróci.
Małżeństwo architektów postanowiło 
zatem stworzyć sobie środowisko, któ-
re sprzyjałoby życiu w rytmie slow. Poza 
wielkimi ośrodkami miejskimi, w na-
turalnym rytmie pór roku oraz przyro-
dy, w środowisku maksymalnie wolnym 
od związków lotnych wydzielanych przez 
nieekologiczne, nafaszerowane chemią 
materiały budowlane, w domu tanim 
w eksploatacji oraz przyjaznym naturze. 
Rezultatem tych poszukiwań jest demon-
stracyjny dom pod Złotowem. Wyma-
gał od nich prześwietlenia całego rynku 

i znalezienia rozwiązań dla siebie opty-
malnych. Czy można sobie wyobrazić 
lepszy i bardziej przekonujący ekspery-
ment niż wypróbowanie takich rozwią-
zań na samych sobie?
Działka nad jeziorem nie ma idealnego 
ukierunkowania względem stron świa-
ta. Widok na jezioro jest od strony pół-
nocnej, której elewacja, zgodnie z zasa-
dami orientacji budynków pasywnych, 
powinna być pozbawiona okien, gdyż nie 
ma tam zysków cieplnych z promienio-
wania słonecznego. Architekci postano-
wili jednak nie trzymać się ślepo zasad 
projektowania i przebić ścianę w kil-
ku miejscach po to, żeby cieszyć się wi-
dokiem na wodę. Straty energii ciepl-
nej zbilansowali zwiększoną izolacyj-
nością termiczną wszystkich przegród 
zewnętrznych. 

nowoczesna stodoła
Bryła domu ma formę maksymalnie pro-
stą; jak mówią architekci, inspiracją były 
tu wzorce szwajcarskie i skandynawskie, 
gdzie ceni się prostotę i skromność for-
my oraz szczerość użytych materiałów.
Z uwagi na lokalizację domu na tere-
nie wiejskim została wybrana forma 
„nowoczesnej stodoły” jako naturalny 
archetyp zabudowy. Nie bez znaczenia 
był też plan miejscowy, który narzucił 

dach dwuspadowy oraz linię zabudowy. 
Z punktu widzenia optymalizacji eko-
logicznej nawet lepszy byłby, zdaniem 
architektów, dach płaski bo eliminuje 
niepotrzebne i trudne do zagospodaro-
wania skosy oraz pozwala śnieg zale-
gający zimą na dachu traktować jako 
dodatkową warstwę izolacji. W tym 
przypadku nie można go było jednak 
zastosować. Dom z uwagi na minimal-
ne zapotrzebowanie na energię cieplną 
dogrzewany jest pompą ciepła zintegro-
waną z systemem rekuperacji powietrza 
wentylacyjnego.
Konstrukcja jest ramowa, składa się 
na nią 21 powtarzalnych ram z drewnia-
nej belki dwuteowej, które tworzą kon-
strukcję podłogi, ścian oraz dachu. Me-
trowe odstępy pomiędzy belkami były 
początkowo przewidziane do wypełnie-
nia prasowaną słomą, ale nie udało się 
pozyskać surowca odpowiedniej jako-
ści, z uwagi na deszczowe tego roku żni-
wa. Dlatego ostatecznie izolację tworzy 
zaimpregnowana solą boru rozwłóknio-
na celuloza, która nie tylko gwarantu-
je zachowanie właściwości izolacyjnych, 
ale też doskonale reguluje mikroklimat 
we wnętrzu domu oraz zabezpiecza prze-
grody zewnętrzne przed korozją bio-
logiczną. Przebija przy tym powszech-
nie stosowane materiały izolacyjne, jak 

wełna mineralna, gdyż utrzymuje współ-
czynnik lambda nawet przy zawilgoce-
niu charakterystycznym dla budynków 
w naszym klimacie. Nie zawiera też szko-
dliwych substancji służących do spajania 
włókien – jakie ma np. wełna mineralna 
w postaci żywicy zawierającej toksyczny 
formaldehyd.

Drewno na lata
Ważne przy wyborze technologii drew-
nianej na konstrukcję jest znalezienie 
odpowiedniej jakości drewna. Najle-
piej, gdy jest to drewno poddane obróbce 
cieplnej w temperaturze powyżej sześć-
dziesięciu pięciu stopni Celsjusza. Dzięki 
temu w drewnie białko jest ścięte i zosta-
je zmieniona struktura wewnętrzna ko-
mórek. Dodatkowo giną wszelkie szkod-
niki i znacznie podwyższa się odporność 
na gnicie i próchnienie. Dzięki takiemu 
procesowi drewno nie wymaga już kilku-
letniego sezonowania. 
Drewno stosowane w budynkach eko-
logicznych powinno pochodzić z la-
sów posiadających certyfikat FSC, który 
gwarantuje zrównoważoną gospodarkę 
drewnem. W naszych warunkach trudno 
taki materiał pozyskać, dlatego Państwo 
Durka używają tylko skandynawskiego 
lub austriackiego drewna z drzew igla-
stych (najszybciej rosną). 
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Dom nie ma tradycyjnych fundamentów. 
Jest posadowiony na betonowych ławach 
i wyniesiony ponad poziom gruntu na słu-
pach. Obecnie w nowo projektowanych 
domach modułowych architekci przewi-
dują nowoczesne rozwiązanie fundamen-
towania, tak, że w każdej chwili będzie 
można dom wraz z fundamentami „wy-
jąć” z ziemi i przenieść w inne miejsce.
Szklane przebicia od strony południo-
wej według obliczeń popartych doświad-
czeniem architektów są na tyle duże, 
że w słoneczne dni we wnętrzu utrzymuje 
się nawet w najmroźniejsze dni przyja-
zna temperatura bez dodatkowego ogrze-
wania. Ciekawe jest to, że za nieefektyw-
ne ekonomicznie i wątpliwe ekologicznie 
uznali montowanie kolektorów słonecz-
nych. Ich zdaniem z powodu używania 
glikolu oraz konieczności jego wymia-
ny co kilka lat, neutralność środowisko-
wa takiego rozwiązania stoi pod zna-
kiem zapytania. Poza tym podgrzewanie 
wody z zastosowaniem zasobników rodzi 
ryzyko rozwoju bakterii legionella. Za-
bezpiecza przed tym co prawda okreso-
wy wygrzew, ale jest on energochłonny. 
Przygotowywanie ciepłej wody użytko-
wej w zasobniku centralnym obarczone 
jest stratami postojowymi oraz stratami 
związanymi z rozprowadzeniem ciepłej 
wody do oddalonych kranów. Duża do-
stępność „darmowej energii” sprawia też, 
że spada motywacja do oszczędzania za-
sobów wody pitnej oraz ograniczania tym 
samym produkcji ścieków.
Dlatego gospodarze za dużo bardziej 
efektywny sposób przygotowania cie-
płej wody uważają połączenie armatury 

samozamykającej wyposażonej w per-
latory i ograniczniki przepływu z prze-
pływowymi elektronicznie sterowanymi 
elektrycznymi podgrzewaczami wody, 
których źródłem energii odnawialnej 
mogą być w najbliższej przyszłości sys-
temy fotowoltaniczne. Woda podgrzewa-
na na życzenie nie jest przetrzymywa-
na w zbiornikach i nie ulega biologicznej 
degradacji. Dzięki fotowoltanice będzie 
można również generować prąd na inne 
potrzeby, np. do napędzania systemów 
wymuszonej wentylacji z rekuperacją 
czy też oświetlenia LED. Nadwyżkę wy-
produkowanej energii będzie można też 
sprzedawać za pośrednictwem inteligent-
nych liczników energii. Taki dom napę-
dzany energią słoneczną będzie też mógł 
stać się z czasem domem zeroenerge-
tycznym lub nawet plus energetycznym. 
Te rozwiązania systematycznie tanieją, 
i już od 2013 roku zacznie obowiązywać 
ustawa o OZE, dzięki której okres 4-5 lat 
zwrotu inwestycji stanie się realny. 
Ciekawe, że ściany wschodnia i zachod-
nia są wykonane jako tynkowane ze spe-
cjalnych płyt drewnopochodnych i wy-
kończone naturalnym białym tynkiem. 
Mają one tylko wąskie przeszklenia, 
gdyż gospodarze uważają, że takie okna 
pozwalają na zachowanie prywatności 
oraz ograniczają przegrzewanie wnętrz 
w okresie letnim. 
Płyty OSB wykończone naturalnym ole-
jo-woskiem pełnią nie tylko funkcję de-
koracyjną, ale stanowią przede wszyst-
kim element konstrukcyjny usztyw-
niając strukturę ram. Trzeba przyznać, 
że dla nieprzyzwyczajonego oka żółtawa 

estetyka płyt OSB wydaje się kontrower-
syjna, ale gospodarze tłumaczą, że jest 
to kwestia indywidualnych preferencji. 
Zawsze można użyć innego sposobu wy-
kończenia np. płyt gipsowo-włóknowych 
lub płyt z litego drewna.

wolny plan
Dom podzielony jest na trzy strefy. Stre-
fa publiczna to miejsce, gdzie mieści się 
pracownia. Stoją tam komputery, litera-
tura fachowa, wzorniki, mały stół kon-
ferencyjny z krzesłami oraz duże biurko. 
Jest też mała antresola. Obszerna strefa 
dzienna obejmuje kuchnię wraz z jadal-
nią i salonem. W salonie uwagę zwraca 
wyeksponowany system instalacji elek-
trycznej oraz wentylacji, co podkreśla 
nieco industrialny charakter wnętrza. 
W strefie prywatnej znajduje się sypial-
nia dla dwóch osób połączona z otwartą 
łazienką. Częściowe poddasze mieści ob-
szerny pokój z łazienką.
Państwo Durka nie mają dzieci, ale po-
wierzchnia 175 metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej oraz otwar-
ty plan, który umożliwia konstrukcja, 
w każdej chwili pozwala na podział i inne 
rozplanowanie pomieszczeń. Ta swoboda 
aranżacji jest zresztą podstawową zaletą 
konstrukcji, która może być postawiona 
dosłownie w kilka dni. Od strony ogrodu 
uwagę zwracają dwa małe tarasy, do któ-
rych prowadzą wyjścia z salonu i z głów-
nej sypialni. Tarasy dają wspaniały widok 
na jezioro. Wokół domu zorganizowa-
no ogród składający się z trzech części: 
otwartej, zamkniętej i warzywnej z ekolo-
gicznymi inspektami. 
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sprawdzenia niestandardowych rozwią-
zań. Na bazie tego opracowujemy sys-
tem prefabrykacji domów modułowych, 
które chcemy oferować naszym klien-
tom. Wszystkie domy są projektowane 
w standardzie pasywnym i wykonane 
z ekologicznych materiałów. Dążymy 
do ograniczenia tzw. śladu ekologicz-
nego FOOTPRINT, uwzględniając zasa-
dy zrównoważonego rozwoju oraz cykl 
życia produktu LCA. Jako architekci 
nie zapominamy oczywiście o wzornic-
twie oraz funkcjonalności przestrzeni. 
Cenimy minimalizm i puryzm. Naszym 
celem jest osiągnięcie „zdolności pro-
dukcyjnych” na poziomie 4-8 domów 
rocznie, które „wytwarzamy” w kon-
trolowanych warunkach w hali i prze-
wozimy w pełni wykończone na dział-
kę klienta. W ciągu tygodnia lub dwóch 
dom jest gotowy do zamieszkania, przy 
zachowaniu przewidywalności termi-
nów, kosztów budowy oraz kosztów 
eksploatacji.

czyli powrót do prefabrykacji? 
Dlaczego?
Z tych samych powodów, dla których 
Henry Ford produkował seryjnie swoje 
Fordy T. Po pierwsze projekt, który już 
„przerobiliśmy” na własnej skórze, daje 
pewność powodzenia. Jest też na tyle 
elastyczny, że można go seryjnie produ-
kować w kilku wariantach. Dzięki temu 
możemy ręczyć za proponowane klien-
tom rozwiązania. Po drugie daje nam 
to możliwość systematycznej pracy nad 
projektem i rozwijania go. Niewiele się 
o tym mówi, ale każdy projekt indywi-
dualny jest czymś w rodzaju prototy-
pu, który ma wiele wad i niedociągnięć 
– jak to prototyp. My nasze realizacje 
dzięki powtarzalności jesteśmy w sta-
nie doprowadzić do perfekcji. Aż w koń-
cu kwestia wykonawstwa. Dzięki pracy 
w hali omijamy fachowców z Bożej ła-
ski, których nie brakuje w budownic-
twie. Potrafią zepsuć nawet najlepszy 
projekt. W czasie prefabrykacji jesteśmy 
w stanie najlepiej panować nad wyko-
nawcami, a ryzykowna praca pod przy-
słowiową chmurką sprowadza się tylko 
do montażu gotowych elementów. 

bardzo dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Sołoducha

[ fot. domarchitektow.pl ]

Dom poD złotowem jeSt Demon‑
Stracją naSzej filozofii życia 
i Spojrzenia na architeKtu‑
rę. roDzajem laboratorium, 
na przyKłaDzie Którego zbie‑
ramy DoświaDczenia. na ba‑
zie tego opracowujemy SyS‑
tem prefabryKacji eKologicz‑
nych Domów moDułowych, Któ‑
re chcemy oferować naSzym 
Klientom – mówią emilia i wa‑
lenty DurKa.

Ka: wybór ekologicznej drogi w archi‑
tekturze nie jest jeszcze powszechny 
dla polskich projektantów. czy mogli‑
by państwo objaśnić tę decyzję?
Emilia i Walenty Durka: Złożyło się 
na to kilka powodów. Po pierwsze uwa-
żamy, że to jest konieczność współcze-
snej architektury, cywilizacji i nie jeste-
śmy w stanie zatrzymać procesu zaini-
cjowanego przez największe gospodarki 
świata. Zrównoważony rozwój staje się 
obowiązkiem zarówno polityki firm, jak 
i rządów państw.
Po drugie, stoi za tym nasza osobista hi-
storia. Choroba Emilii spowodowała, 
że musieliśmy szukać możliwie najbez-
pieczniejszych, zdrowych warunków ży-
cia, zmienić styl i sposób naszego działa-
nia. Wymagało to od nas dużego wysił-
ku. Zamieniliśmy się trochę w detekty-
wów, którzy śledzą światowe rozwiązania 
oraz poszukują prawdziwie ekologicz-
nych produktów i technologii. W wyniku 
tego zgromadziliśmy dużą, ponadstan-
dardową jak na architektów wiedzę, któ-
rą możemy wykorzystywać teraz w pro-
jektach dla klientów. Nasz dom był więc 
czymś w rodzaju poligonu doświadczal-
nego i zebrane w trakcie pracy nad nim 
doświadczenia uważamy za bezcenne.

uważacie państwo zatem, że architekt 
projektujący zgodnie z zasadami zrów‑
noważonego rozwoju powinien być 
kimś w rodzaju mistrza poszukiwań?
Tak nam się wydaje. Oferta na rynku 
jest coraz szersza, a nurt ekologiczny 
w architekturze zyskuje na popularno-
ści i jest oficjalnie popierany przez wiele 
rządów w postaci dotacji czy też aktów 
prawnych. Wielu producentów próbuje 
się do niego przyłączyć prezentując swo-
je ekologiczne rozwiązania. Trzeba wiele 
uwagi, żeby pośród reklam i sloganów 
dojść do prawdy. Współczesny architekt 
projektując zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju musi mieć naszym 
zdaniem holistyczne podejście w projek-
towaniu. Musi mieć rozeznanie w wielu 
dziedzinach życia, żeby móc wskazywać 
klientom właściwe rozwiązania.

POCHWAŁA PREFABRYKACJI

jakieś przykłady?
Jest ich mnóstwo. Weźmy na przykład 
kwestię modnych kominków. Mało kto 
wie, że wszelkie produkty spalania są 
rakotwórcze i jeżeli instalujemy komi-
nek, to powinien on być zaopatrzony 
w komin z katalizatorem spalin, zmniej-
szający emisję szkodliwych substancji 
do otoczenia, analogicznie jak w moto-
ryzacji. Aby kominek mógł być ekolo-
giczny, proces spalania powinien prze-
biegać w zamkniętej komorze, przy peł-
nym dopływie tlenu i zmagazynowaniu 
energii cieplnej. Drewno służące jako 
opał musi być poddane sezonowaniu 
przez okres minimum trzech lat. Tylko 
tak rygorystyczne podejście zapewnia 
bezpieczeństwo zdrowotne nas i nasze-
go otoczenia.
W Danii jest forsowany system małych 
lokalnych elektrociepłowni, które za-
pewniają najwyższą sprawność spala-
nia biomasy oraz zapewniają najniż-
szy możliwy poziom emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery. W takim modelu 
energia cieplna jest dostarczania tylko 
do dużych odbiorców, a indywidualne 
gospodarstwa domowe zasilane są je-
dynie w energię elektryczną, która za-
sila pompy ciepła. Takie rozwiązanie 
w połączeniu z wysoką efektywnością 
energetyczną najlepiej chroni zdrowie 
lokalnej społeczności oraz środowisko 
naturalne.

podobnie krytyczne zdanie macie 
państwo na temat paneli solarnych 
na dachu.
Tak, uważamy, że są lepsze sposoby 
na zapewnienie ciepłej wody w domach 

jednorodzinnych. Po pierwsze pro-
jektant powinien zawsze dokonać ob-
liczeń, według kolejności: armatura 
minimalizująca zużycie wody, opty-
malizacja przebiegu instalacji, dobór 
efektywnego energetycznie sposobu 
przygotowania wody. Musi pamiętać 
jednocześnie o zapewnieniu bezpie-
czeństwa higienicznego, zmniejsze-
nia wykorzystania zasobów wody pit-
nej oraz minimalizacji odprowadza-
nych ścieków. Ciepła woda powinna 
być przygotowywania na tzw. żądanie, 
tzn. nastawa temperatury i podgrzanie 
wody powinno się odbyć bezpośrednio 
przed uruchomieniem wypływu, w ilo-
ści aktualnie potrzebnej.

czy wiele jest jeszcze takich mitów, 
które dzięki swoim badaniom państwo 
rozwialiście?
Całe mnóstwo – np. „ekologiczność” 
wełny szklanej, która emituje formalde-
hyd, a podczas jej montażu i demontażu 
w powietrzu unosi się włókno szklane. 
Zdolność wełny do magazynowania wil-
goci sprzyja też jej korozji biologicznej. 
Podawany przez producentów współ-
czynnik izolacyjności cieplnej lambda 
jest określany w warunkach labolatoryj-
nych w stanie suchym, a klienci nie są 
informowani, że w faktycznych warun-
kach zastosowania materiałów natural-
na wilgotność wpływa na obniżenie izo-
lacyjności materiałów.

jak chcecie państwo wykorzystać 
tę wiedzę?
Nasz dom pod Złotowem traktuje-
my jako poligon doświadczalny dla 
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eKologia Kojarzy Się ze zgrzeb‑
nością. płyta oSb raczej z eSte‑
tyKą garażową. czy w przypaD‑
Ku KatowicKiej aranżacji biura 
agencji reKlamowej uDało Się 
połączyć wymogi eKologii, eSte‑
tyKi i reprezentacyjnych funK‑
cji SieDziby firmy? taK – DzięKi 
piKtogramom.

W przypadku płyty OSB musi trafić swój 
na swego. Młodzi śląscy architekci zjed-
noczeni pod nazwą Musk Collective De-
sign trafili, a raczej zostali poleceni mło-
demu właścicielowi katowickiej agencji 
reklamowej, który chciał niedorogo, ale 
efektownie zaaranżować nowe biuro.
I pojawiło się OSB. Jak twierdzą młodzi 
projektanci, z powodów budżetowych, 
ale nie tylko. Według nich OSB ma cie-
kawą, naturalną fakturę, a poza tym 
jest materiałem ekologicznym. Powstaje 
z odpadów drewna naturalnie spojonych 
i nie trzeba go malować ani zakrywać, 
żeby wyglądało przyzwoicie. Wprawdzie 
jest to estetyka lekko garażowa, ale mło-
dzi projektanci znaleźli na to sposób. 
Piktogramy.
To one stanowią tak naprawdę cały pla-
styczny smaczek katowickiej realizacji, 

KaroLiNa NajGeBaUer

dziełkO BOSkie
to one decydują o tym, że garaż za-
mienia się w biuro, a OSB nie wygląda 
jak zamontowane tymczasowo, gara-
żowe przepierzenie, ale pełnowarto-
ściowy materiał wnętrzarski. Ten ma-
giczny przełącznik to małe rysuneczki 
pokazujące funkcjonalności poszcze-
gólnych pomieszczeń lub urządzeń. 

A to gniazdko, a to oznaczenie sposo-
bów wykorzystania sali konferencyjnej, 
a to znowu miejsca odpoczynku i spo-
żywania posiłków. Piktogramy zaczaro-
wują wnętrze i sprawiają, że znika nieco 
zgrzebna stylistyka OSB.
Wdzięcznie i industrialnie pre-
zentują się też elementy instalacji 

poprowadzone po ścianach. To sprawia, 
że gościom nie przeszkadzają nawet pa-
lety tworzące niektóre ścianki działo-
we i coraz radziej pytają przy wejściu: 
a kiedy skończy się remont? To chyba 
największy triumf myśli. Prawdziwe coś 
z niczego, znaczy dzieło, a raczej dzieł-
ko boskie.

Biuro Hr-It w Gliwicach 
architekci: józek Madej, anna Urbańska, 
Katarzyna sąsiadek, weronika Kiersztejn, 
Michał Kozik
wykonawca: Pan Piotr
inwestor: Ventus Group 
Powierzchnia użytkowa: 36 m²
Projekt: 2011
realizacja: 2011
Koszt: 16 000 pln

36

r e a l i z a c j e

3/4 [8] 2012 37

r e a l i z a c j e



płyta oSb wypełniła prawie 
całe wnętrze SKlepu z profe‑
Sjonalnym obuwiem Do biega‑
nia. projeKt biura minimalStu‑
Dio architectS, oDważny, ale 
zarazem Stonowany, jeSt cie‑
Kawą oDmianą wśróD Szarości 
ogromnego bloKowiSKa.

Warszawska dzielnica Gocław nie słynie 
z architektonicznych atrakcji. To okoli-
ca mieszkaniowa, niegdyś zabudowana 
blokami z wielkiej płyty, dziś dogęsz-
czana nowymi inwestycjami, w których 
często bardziej liczy się zysk dewelopera 
i maksymalne wykorzystanie działki niż 
jakość architektury. Choć zlokalizowa-
ny w bezpośrednim sąsiedztwie kame-
ralnej, zabudowanej modernistycznymi 

aNNa CyMer

MiniMalizM na osiedlu
willami Saskiej Kępy, Gocław jest przede 
wszystkim ogromnym blokowiskiem. 
Jednak nawet w tak mało atrakcyj-
nej przestrzeni znaleźć można „pereł-
ki”, ciekawostki, realizacje odstające 
od przeciętności. Na warszawskim Go-
cławiu za taką można uznać wnętrze 
sklepu Sport Guru. Lokując swój sklep 
z dala od głównych handlowych arterii 
centrum, na osiedlu mieszkaniowym 
po „mniej prestiżowej” stronie Wisły, 
właściciele firmy zdecydowali się za-
dbać także o wygląd wnętrza, o nieba-
nalny pomysł na jego przestrzeń. Pra-
cownia minimalstudio architects, którą 
poproszono o stworzenie projektu, pod-
jęła się zadania, choć warunki, jakie 
należało spełnić w trakcie jego przygo-
towania, nie były łatwe.

wiele w jednym
Sklep jest zlokalizowany na parte-
rze zwykłego bloku mieszkalnego – 
to pierwszy element, który utrudnia kre-
ację, bo takie lokale zazwyczaj kojarzą 
się z handlem produktami spożywczy-
mi, a nie dizajnerską przestrzenią, stwo-
rzoną przez architektów. Ponadto wła-
ściciele nie dysponowaali zbyt dużą po-
wierzchnią ani zapleczem – trzeba więc 
było na terenie sklepu zaplanować także 
przestrzeń do przechowywania produk-
tów. Oferta sklepu Sport Guru skiero-
wana jest do ludzi uprawiających sport 
na zaawansowanym poziomie – do bie-
gaczy czy triathlonistów. Znaczną część 
asortymentu stanowią buty – a te, jak 
wiadomo, występują w wielu rozmiarach 
i sklep musi posiadać wiele modeli oraz 

eKologię traKtujemy jaKo wy‑
zwanie czaSu. ma też wiele za‑
let projeKtowych – zmuSza 
Do DyScypliny myślowej, Każe 
pamiętać o potrzebach użyt‑
KowniKa i Starannym wyborze 
materiałów – mówią architeKci 
z grupy muSK collective DeSign.

Ka: czy kryzys ciśnie aż tak bardzo, 
że trzeba używać oSb do aranżacji 
biur?
Musk Collective Design: To dobra alter-
natywa dla opatrzonego gips kartonu. 
To, że wnętrze ma lekko przemysłowy 
charakter, było naszym celowym dzia-
łaniem, taką stylistykę chcieliśmy osią-
gnąć w tym projekcie. 

a więc jesteście państwo  nieodrod‑
nymi dziećmi funkcjonalizmu 
i modernizmu?
Tak, śląska szkoła architektury jest na-
szym kręgosłupem. Wiele nauczyliśmy 
się też studiując i pracując zagranicą. 
Tak naprawdę Musk Collective Design 
to przemieszanie stylów, pasji, różnych 
doświadczeń i charakterów. 

czyli uważacie państwo, że hi‑
storia architektury skończyła się 
na modernizmie? 
Staramy się pokazać, że tak nie jest, choć 
o teorii architektury wiele musieliśmy 
dowiedzieć się sami. Nasze uczelnie nie 
przywiązują do tego wagi. Dzisiaj to do-
ceniamy, bo nasza ciekawość motywo-
wała nas do działań i poszukiwań. Choć 
modernizm i funkcjonalizm są dla nas 
najważniejsze.

ale czy to nie zamyka?
Wręcz odwrotnie. Uważamy, że jednym 
z elementów takiego podejścia jest wła-
śnie otwartość, ponieważ jego podstawą 
jest szacunek do procesu i nie zamyka-
nie się na jakiekolwiek rozwiązania, lecz 
maksymalna koncentracja na wyciągnię-
ciu z zadania przynależnych mu ścieżek 
użytkowych i estetycznych. To część toż-
samości śląskiej architektury, jej trzeź-
wych funkcjonalistycznych korzeni.

a w jakim stopniu czujecie się państwo 
związani z nurtem ekologicznym w ar‑
chitekturze? niektórzy uważają nawet 

EKOLOGIA, 
EKONOMIA, 
ERGONOMIA, 
ESTETYKA

eko za nową „wielką opowieść” archi‑
tektury, wręcz nową, obowiązującą 
ideologię.
Na pewno ekologię traktujemy jako pe-
wien obowiązek. Jest też czymś praktycz-
nym – zmusza do doscypliny w myśle-
niu, każe pamiętać o potrzebach użyt-
kownika, starannie dobierać materia-
ły z którymi się pracuje. Ekologia jest 
nurtem bardzo humanistycznym i w tym 
różni się od „tradycyjnych” dogmatów 
architektury. Myśli po prostu o człowie-
ku, a nie o abstrakcyjnych ideach.

czyli gliwickie biuro jest praktycz‑
ną realizacją tych ekologicznych 
przekonań?

Na pewno częściowo tak. Używaliśmy 
płyty OSB, ponieważ jest produkowana 
z odpadków drewna. Ma też ciekawą fak-
turę. Poza tym w tej realizacji ważne 
były argumenty ekonomiczne. I OSB oka-
zało się optymalnym rozwiązaniem.

czy zamierzacie państwo kontynu‑
ować ten nurt?
Ciężko to ocenić. Nie nastawiamy się 
na żadne konkretne rozwiązania. Naj-
ważniejszy jest dla nas proces i rozwią-
zania dostosowane do każdego, poszcze-
gólnego zadania projektowego. 

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Sołoducha
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oSb to barDzo intereSujący ma‑
teriał, ze wzglęDu na wytrzy‑
małość, naturalność i proSto‑
tę, pluSem jeSt taKże niewySo‑
Ka cena. można za jego pomocą 
realizować raDyKalny, Suro‑
wy DeSign. jego „aScetyczność” 
może jeDnocześnie zaSKaKiwać, 
jaK i zachwycać – mówi mareK 
wróblewSKi z pracowni mini‑
malStuDio architectS.

Ka: Swoimi projektami (i nazwą pra‑
cowni) konsekwentnie udowadniacie, 
że z użyciem minimalnej ilości środ‑
ków można tworzyć wyraziste i cieka‑
we projekty. Skąd pomysł na minima‑
lizm, który nie jest u nas szczególnie 
popularny?
MW: Faktycznie wśród wielu osób ob-
serwujemy przywiązanie do dużej ilo-
ści dodatków i ozdób. Nie ma w tym nic 
złego, każdy może wybrać to, w czym le-
piej się czuje. W projektach, które wyko-
nujemy staramy się częściowo odzwier-
ciedlać nasz pogląd na design. Minima-
lizm to styl, który nas stale inspiruje. 
Szczególnie ten japoński i skandynaw-
ski. Poprzez minimalną ilość środków 
rozumiemy unikanie przesytu form, ko-
lorów, materiałów na rzecz spójnej i ele-
ganckiej aranżacji. Bazujemy na prosto-
cie, która jest ponadczasowa i niezwy-
kle funkcjonalna. Dlatego minimalizm 
ma przewagę nad innymi stylami, cięż-
ko się nim znudzić lub przesycić.

projektujecie wnętrza prywatnych 
mieszkań, surowe i „czyste”, wręcz 
ortodoksyjnie wyczyszczone z deta‑
lu, jak apartament „monochrome” czy 
jednorodzinny dom „Karagany”. czy 
to klienci przychodzą do was, chcąc 
mieć takie właśnie minimalistyczne 
mieszkania, czy wy przekonujecie ich 
do zalet takiego rozwiązania?
Projekty „Monochrome” czy „Karaga-
ny” nazywamy skrajnymi. To zdecydo-
wanie przykłady wnętrz dla odważnych 
i konkretnych odbiorców. Zazwyczaj 
klienci zarówno w segmencie premium, 
jak i standard oczekują od nas czegoś 
„fajnego”, innego, nowoczesnego, bazu-
jąc na inspiracjach zaczerpniętych z na-
szych innych projektów. Za każdym ra-
zem łączymy naszą fascynację minima-
lizmem, tworząc wnętrza dostosowane 
do idywidualnych potrzeb inwestora.

wśród swoich inspiracji podajecie sty‑
le skandynawski i japoński. co w nich 

MINIMALIZM JEST DOBRY . 
MOŻE NAWET NA WSZYSTKO

było zmieścić nie tylko produkty 
do ekspozycji, ale i choćby dziesiątki 
pudełek z butami.
Projekt był nietypowy, głównie 
ze względu na bardzo mały magazyn, 
w którym nie bylibyśmy w stanie po-
mieścić nawet 1/4 wszystkich pude-
łek. Jedyną możliwością było stworze-
nie systemu ekspozycji, która pełniła-
by dwie funkcje (ekspozycja, magazyn). 
Bardzo ważną kwestią były finanse. 
Wnętrze udało się wykonać w bardzo 
ekonomiczny sposób. Zasługą był wyko-
rzystany materiał oraz dobra współpra-
ca ekip wykończeniowych.

płyta obS staje się modna – pojawia 
się coraz częściej we wnętrzach. Dla‑
czego wy po nią sięgnęliście? jakie są 
waszym zdaniem jej zalety?
Tak naprawdę od samego początku mie-
liśmy pomysł na zastosowanie płyty 
OSB. Przede wszystkim przez cieka-
wy wygląd. Jest to bardzo interesujący 
materiał, ze względu na wytrzymałość, 
naturalność i prostotę, plusem jest tak-
że niewysoka cena. Takim, a nie innym 
materiałem chcieliśmy również podkre-
ślić ideę tego konkretnego sklepu spor-
towego. W tym przypadku płyta OSB 
była idealna.

przy opracowywaniu koncepcji na oSb 
Shop współpracowaliście z zespołem 
firmy Sport guru, rozumiem, że ich 
uwagi, pomysły czy oczekiwania miały 
wpływ na ostateczny kształt projektu. 

rozmiarów. Architekci w stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni handlowej mu-
sieli więc jednocześnie pomieścić szafy 
czy skrytki na całą gamę butów. 

różne twarze oSb
Poszukując inspiracji do stworzenia pro-
jektu wnętrza sklepu architekci posłuży-
li się dwoma skojarzeniami: postanowili 
oddać ducha wielkomiejskiego dyna-
mizmu (który zarazem łączy się z ak-
tywnością sportową), a z drugiej strony 
sięgnęli po materiały naturalne, proste, 
ale dość oryginalne. Ludzie aktywni, 
uprawiający jogging czy inne odmiany 
sportu, a zarazem mieszkający w du-
żym mieście, zazwyczaj cenią prostotę, 
są też otwarci na rozwiązania innowa-
cyjne i nietypowe. Być może w przypad-
ku nastawionego na inny rodzaj klien-
teli projekt tak szeroko wykorzystujący 
uznawaną za „przaśną” i „nieelegancką” 
płytę OSB nie mógłby powstać. Tu jed-
nak nie było zagrożenia, że nie zostanie 
on zaakceptowany. 
Architekci zdecydowali się na „opako-
wanie” wnętrza sklepu płytami OSB 
z kilku powodów. Jednym z nich był 
oczywiście ich koszt: nie są zbyt dro-
gie, więc doskonale pasowały do nie-
wielkiego budżetu, jakim dysponował 
zleceniodawca. Kolejnym powodem była 

pasja Marka Wróblewskiego i Kami-
la Modzelewskiego z pracowni mini-
malstudio do... minimalizmu rzecz ja-
sna. Specyficzna faktura i wyraz płyt 
OSB nie wymagają detalu i ozdób, same 
w sobie tworzą styl i charakter. I to wy-
korzystali projektanci, którzy wyznają 
zasadę „mniej znaczy więcej” i tworzą 
przestrzenie oczyszczone ze zbędnych 
elementów, ale nie pozbawione swoje-
go stylu. Płyta OSB może też kojarzyć się 
z ekologią, z powrotem do natury, z po-
szanowaniem środowiska – dla coraz 
większej ilości osób ma to duże znacze-
nie, klienci sklepów stają się coraz bar-
dziej świadomi i starają się robić zakupy 
w miejscach, które pasują do ich proeko-
logicznego światopoglądu.

prostota i szyk
Projekt wnętrza sklepu Sport Guru po-
wstał w wyniku współpracy architek-
tów z pracownikami, dzięki temu różną 
wagę przyłożono do wyglądu tej prze-
strzeni, jak i jej funkcjonalności. Obi-
te płytą OSB ściany, służące zarazem 
jako przestrzeń ekspozycyjna (buty za-
wieszono na niewielkich, dyskretnych 
uchwytach) są zarazem drzwiami szaf, 
kryjących pudełka z obuwiem do bie-
gania. W ten sposób udało się zatrzeć 
granicę między ścianami a magazynem 

– szafy są dla klientów niewidoczne, 
a więc nie sprawiają wrażenie „zabiera-
nia” przestrzeni sklepu. 
Aby jednak wnętrze nie było monoton-
ne, wygląd poszczególnych ścian został 
zróżnicowany. Niektóre obłożono pły-
tami prawie od podłogi do sufitu, w in-
nych pojawiały się szczeliny, w których 
buty wyeksponowano na czarnym tle. 
Z płyty OSB wykonano też „drzewo” – 
wieszak na buty, przypominający pień 
i gałęzie, doskonale urozmaicający su-
rową przestrzeń sklepu. Z płyty OSB wy-
konano ladę oraz kubiki, na których sia-
dają klienci, by przymierzyć buty. Wiel-
komiejskiego i dynamicznego „sznytu” 
wystrojowi dodają ulokowane pod sufi-
tem zdjęcia biegaczy.
Płyta OSB nie jest materiałem zupełnie 
nowym w polskiej architekturze. Podło-
gi i meble z niej budowali już architek-
ci z poznańskiej pracowni mode:lina, 
wypełnia ona też wnętrza domu wła-
snego architekta z Wrocławia, Romana 
Rutkowskiego. Projekt minimalstudio 
jest jednak chyba jednym z pierwszych 
przykładów użycia tego materiału w tak 
dużym zakresie w obiekcie ogólnodo-
stępnym. Przykładem bardzo pozytyw-
nym, bo, jak mówią pracownicy firmy 
Guru Sport, wystrój sklepu bardzo po-
doba się klientom.

was urzeka? brak detalu i czystość for‑
my, czy też sprawy „duchowości”, na‑
strój, jakaś filozofia?
Dla nas styl skandynawski i japoń-
ski to przede wszystkim minimalizm 
w formie, materiale, kolorze. Ten pro-
sty, wyraźny przekaz faktycznie wpływa 
na specyficzny nastrój we wnętrzu. Nie 
można jednak mówić o zupełnym wyeli-
minowaniu detalu. Wbrew pozorom jest 
on bardzo istotny, ponieważ jego umie-
jętne podkreślenie nadaje wnętrzom 
charakteru i indywidualności. Ważne 
jest, aby wybrać pewną dominantę, uni-
kając zbędnych dodatków wprowadza-
jących chaos. Tak według nas, zgodnie 
z ideą wyżej wymienionych stylów, wy-
gląda idealne, eleganckie wnętrze. 

jakie zadanie postawiła przed wami 
firma Sport‑guru.pl, zlecając zapro‑
jektowanie sklepu?
Katarzyna Marczyńska z firmy Spor-
t-Guru.pl skontaktowała się z nami 
z prośbą o pomoc w zaprojektowa-
niu sklepu. Najważniejsze oczekiwa-
nia: ekonomiczne rozwiązania, pojem-
ność, ciekawy wygląd, funkcjonalność. 
W sklepie miały się znaleźć setki pu-
dełek na buty, ubrania, pianki, rowery, 
specjalne przyrządy do doboru obuwia 
dopasowanego do stopy i wiele innych. 
Oczywiście czas – projekt powstał prak-
tycznie w 2-3 tygodnie.

to zadanie chyba nie było łatwe? 
na niewielkiej powierzchni trzeba 
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te iDee przyczyniły Się Do czę‑
ściowego zniSzczenia polSKiej 
przeStrzeni, a mimo tego mło‑
Dzież wSzelaKa na przyDechu 
wyStęKuje – corbu...? czy to nie 
SynDrom SztoKholmSKi? 

Istnieje taka definicja natury kolonial-
nej, wedle której jest ona pozbawiona 
instynktu samozachowawczego, ponie-
waż żywi głęboką pogardę wobec samej 
siebie. Czuje się czymś niższym, niegod-
nym samodzielnego istnienia zgodnego 
z rachunkiem korzyści i strat. Z poczu-
cia niższości będzie się starała aspirować 
do służenia potężnemu Panu – ciemięż-
cy, o którego łaski chce zabiegać. Bo tak 
jej dusza ściśnięta każe. Coś takiego 
przyszło mi do głowy, kiedy myślę o sto-
sunku Polaków do Corbusiera. 
Na obiekt westchnień duszy niewolni-
czej nadaje się świetnie. Okrągłe, rogowe 
okularki, muszka pod szyją, schludnie 
skrojony garniturek, pieczołowicie wy-
pastowane buty, wejrzenie zarazem che-
rubinka, jak i walecznego buldoga. I bi-
jąca z postawy, układu ciała, wola mocy, 
nadludzka siła. Moc podobania się, goto-
wość do przyjmowania hołdów lennych. 
Znawcy historii intelektualnej XX wieku 
znają te postaci. Opisał ten legion Paul 

szwajcar z adhd  
staje obok einsteina
Krzysztof sołoDUCHa

Johnson. Ich pierwowzorem jest Sartre. 
Intelektualiści – łasi na sławę i zaszczyty 
uwodziciele tłumów.
To nie poszukiwacze prawdy, niestrudze-
ni eksperymentatorzy, którzy nie zwa-
żając na osobiste wyrzeczenia w poko-
rze poszukują odpowiedzi na trudne py-
tania. Na tych pustelniczych ścieżkach 
trudno liczyć na miły uchu szmer uzna-
nia. To raczej mistrzowie agory, potenta-
ci uwodzenia i podobania się. Chcą pory-
wać tłumy, szeptać im do ucha omdlewa-
jące hasła, wynosić się na ideologicznej 
fali i oddziaływać, otumaniać, pory-
wać. Przycinać umysły, podporządkowy-
wać je sobie, wciągać do swojego świata. 
Tworzyć koncepty kierownicze, agitacyj-
ne, silnie perswazyjne. To nadaje rangę, 
energię, porywa, łechce. 
XX wiek nauczył nas raczej nieufności 
wobec tego typu nadmiernie wystyli-
zowanych figur, które dla sławy i po-
klasku gotowe byłyby spalić pół świata. 
Do słownika weszło nowe określenie – 
przemoc symboliczna – myśl w działaniu 
gotowa na sprzymierzenie się z diabłem 
dla hasła Marksa – my chcemy zmieniać 
świat, a nie go opisywać. 
Otworzyłem więc książkę „W stronę 
architektury” bardzo ostrożnie i z py-
taniem, jak wiele w niej znajdę tego 

ideologicznego, zacietrzewionego i arty-
stowskiego ducha XX wieku. Ile wznio-
słych haseł i nadziei na „sterowanie 
społeczeństwem za pomocą inżynierii 
form przestrzennych”. Z drugiej stro-
ny powinnością, a nawet obowiązkiem 
uważnego czytelnika jest nie uprze-
dać się zanadto i budować opinie bez 
pochopnie zbudowanych przedsądów. 
To trudne – przyznaję. Sztokholmskich 
odruchów raczej u siebie nie znajduję. 
Przed oczami opłakane skutki papiero-
wych konceptów. Ale spróbujmy.

Diagnoza – kryzys
Zacznijmy od tytułu. Wedle deklara-
cji redaktora naukowego, Pana Andrze-
ja Leśniaka, tytuł angielski „Towards 
a new architecture” nie odpowiada in-
tencji książki, której celem jest powrót 
do źródeł architektury, a nie poszukiwa-
nie nowości. Dlatego po polsku książ-
ka nosi tytuł „W stronę architektury” 
i ma mówić o powrocie do prawdziwej 
architektury. Hm, poszukamy potwier-
dzenia lub zaprzeczenia tego usprawie-
dliwiającego zabiegu.
Struktura książki nie jest specjalnie re-
wolucyjna i nawiązuje do Nietzschego. 
Świat wokół pogrążony jest w kryzy-
sie i potrzebuje wybawcy. W przypadku 
niemieckiego filozofa źródłem kryzysu 
jest panowanie chrześcijaństwa, a lekar-
stwem jest uświadomienie sobie moż-
liwości dwóch postaw intelektualnych 
– dionizyjskiej i apollińskiej. Corbusie-
re zapożycza ten pomysł, a jako narzę-
dzia przeciwstawienia postaw służą mu 
kolumna jońska i dorycka. Jońska, a nie 
daj Boże koryncka ze swą ozdobnością 
i motywami przyrodniczymi to filister-
ska, dekandencka architektura histo-
ryzująca i art deco. Dorycka to ożyw-
cze, abstrakcyjne źródło geometryczne, 
nadzieja na nowy świat form, które nie 
odnoszą się do przyrody, ale do wytwo-
rów ludzkiego umysłu – do inżynierii. 
To tam – w przemyśle, w geometrycznej 
optymalizacji konstrukcyjnej leży źró-
dło nowej estetyki. Samochód, samolot, 
hala przemysłowa, produkcja masowa 
i optymalizacja form produktów wy-
twarzanych w takich procesach – to jest 
nowy świat, do którego powinna odwo-
ływać się nowa – a jednak – architektura 
zrywająca ze swymi drobnomieszczań-
skimi, filisterskimi wzorcami.

czy zawsze tak jest – tzn. czy przy każ‑
dym projekcie pracujecie we współ‑
pracy z inwestorem, czy zdarza się, 
że zleceniodawca daje wam wolną 
rękę? Który sposób jest lepszy, który 
preferujecie?
Zazwyczaj klienci, którzy się do nas 
zgłaszają, przedstawiają nam swoje 
oczekiwania, ale jednocześnie dają nam 
wolną rękę. Zaznaczają, co według nich 
jest ważne, co na pewno musi znaleźć 
się w projekcie, a czego nie są pewni. 
Analizą zajmujemy się my i składamy 
wszystko w jednolitą, spójną całość.
W przypadku inwestora Sport-Guru.pl 
było zupełnie inaczej. Projekt powsta-
wał elastycznie, przy współpracy całego 
zespołu Sport-Guru oraz wykonawców. 
To było bardzo ciekawe doświadczenie, 
ponieważ zespół projektowy liczył mo-
mentami 6-7 osób. Trzeba było wycią-
gnąć wnioski z rozmów i wybrać najlep-
sze rozwiązania, przy jednoczesnej wal-
ce z czasem. 
Ciężko odpowiedzieć, który sposób pre-
ferujemy. To wszystko zależy od da-
nej sytuacji i inwestycji. Z pewnością 
jesteśmy elastyczni, a bazując na do-
świadczeniu staramy się zarówno do-
brze doradzić, jak i odradzić pewne 
rozwiązania.

czy wiecie, jaki jest odbiór wyglądu 
sklepu wśród klientów? czy minima‑
lizm sprawdza się zawsze, czy są miej‑
sca, gdzie nie pasowałby? czy taki su‑
rowy styl może się podobać każdemu, 
czy raczej trafi do bardziej świadome‑
go odbiorcy?
Klientom sklepu pomysł bardzo 
się spodobał. Najprawdopodobniej 
ze względu na oryginalny przekaz jak 
na sklep sportowy. Tu minimalizm 
sprawdził się w stu procentach. Nato-
miast ciężko ocenić, czy każdemu takie 
wnętrza przypadłyby do gustu – to jest 
bardzo indywidualna kwestia. Szczegól-
nie bardzo radykalny, surowy design. 
Ze względu na swoją „ascetyczność” 
może jednocześnie zaskakiwać, jak i za-
chwycać. Jednak zasada „less is more” 
w projektowaniu sprawdza się właści-
wie zawsze. Można ją także przenieść 
na każdą inną przestrzeń. Warto przy-
toczyć ogrom szyldów i banerów znaj-
dujących się przy wjeździe do dużych 
polskich miast – ich zatrzęsienie tworzy 
ogólny bałagan i chaos w otoczeniu, po-
wodując drastyczny spadek jakości wi-
zualnej przestrzeni.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Cymer

[ fot. minimalstudio architects ]
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W NASTĘPNYM NUMERZE:

Dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

> Teorie i manifesty

> Realizacje

> Wywiady

> Kęsim Kęsim

> Eseje

> Co myślę

Na tę oś nanizane zostały poszczególne 
rozdziały. Najpierw inwokacja – „Este-
tyka inżynierska”, potem słynny roz-
dział pt. „Oczy, które nie widzą” doty-
czący fascynacji samochodem, samolo-
tem, parowcem, a na końcu deklaracja 
seryjności i pytanie o rewolucję. Sama 
struktura świadczy o tym, w co wymie-
rzony jest atak – to oczywiście klasycz-
na architektura akademicka i ornament. 
I nowa definicja architektury – słynna 
„gra brył w świetle” jako sposób na od-
cięcie się od dusznej tradycji ornamen-
tu. To bryła jest największą wartością 
architektury. Pozbawiona elementów 
dekoracyjnych ma prezentować się jako 
czysta geometria dla oka działającego 
dzięki światłu. 
Oprócz naśladowania Nietzschego w tych 
rozważaniach widać jeszcze jeden trop 
intelektualny. Jego nazwa: ekstrapola-
cja. To dosyć częsta skłonność wśród lu-
dzi zanurzonych w dniu codziennym, 
w tworzenie się nowych form, sposo-
bów życia i działania. Wtedy też rodzi się 
przekonanie, że myśl nie nadąża za ży-
ciem i że tą myśl trzeba z tego działania 
niejako wyciągnąć po to, żeby zmienić 
stare kanony zgodnie z rytmem nowych 
czasów. I tak jest tutaj. Z produkcji sa-
mochodów trzeba przenieść procesy 
na produkcję domów-maszyn. Przypo-
mina to mocno ekstrapolacyjne pomysły 
futurystów. Wedle Bacona ekstrapolacja 
to jednak błąd myślowy.

antropologia i forma
Do tego mocna teza antropologicz-
na – człowiek jest zwierzęciem geome-
trycznym i architekturę trzeba oprzeć 

na linii prostej i kącie 90 stopni. Domy 
powinny stać na słupach, mieć wol-
ny plan (możliwość dostosowania roz-
kładu pomieszczeń do potrzeb użyt-
kowników), wolną elewację (swobod-
ne rozmieszczenie otworów okiennych 
i drzwiowych), podłużne, szeregowe 
okna i taras na dachu. 
Te linearne ciągoty są całkowicie nie-
zgodne na przykład z najnowszymi od-
kryciami nauk o mózgu. Okazuje się 
bowiem, że bardzo nie lubimy prostych 
linii i ostrych krawędzi. Prawdopo-
dobnie z powodu pamiętającej równi-
ny Serengeti atawistycznej obawy przed 
zranieniem o koniec złamanej gałęzi? 
Mózg w badanich z wdzięcznością wita 
łukowate alejki i zaokrąglone rogi rega-
łów. W prostej przestrzeni czuje się nie-
swojo. No, ale ona najlepiej nadaje się 
do produkcji seryjnej i do skonstruowa-
nia odpowiedniego ciągu technologicz-
nego (w kaplicy w Ronchamp jakoś się 
do linearności nie zastosował). 
Takich i podobnych tez w tej nielinio-
wej, aforystycznej książce jest wiele. 
Pod względem formy także więc przy-
pomina ona dzieła twórcy „Woli mocy”. 
Ciekawa przy tym jest też sprzeczność 
pomiędzy liniowymi postulatami wo-
bec architektury i nieliniową aktywno-
ścią pisarską. 
Właściwie można by powiedzieć – pro-
szę bardzo, każdy może sobie pofol-
gować i wyrazić opinię (choć trzeba 
przyznać, że 50 książek robi wrażenie). 
Gdyby nie jeden mały szkopuł – od-
naleziona w sieci fotografia Corbusie-
ra patrzącego z góry, wzrokiem nad-
człowieka na prostą, rosyjską chłopkę. 

To ją uszczęśliwił swoimi wizjami, to jej 
chciał wmówić, co ma robić. To wo-
bec niej stosował gwałt intelektualny. 
I ona, podobnie jak nasze dzierlatki, bę-
dzie patrzyła na niego z wdzięcznością 
zgwałconej natury, która nie musi się 
troszczyć o zagspodarowanie swojego 
świata. Gwałciciel ten czas i przestrzeń 
jej urządzi. I za to go pokocham. Sztok-
holm pełną gębą.
Nie mam natury masochistycznej, więc 
Corbusiere mnie nie porwał. Odwrot-
nie – wydał mi się zwykłym, totalitar-
nym egocentrykiem. No, ale to może 
taka wolnościowa aberracja. Nie mam 
nic przeciwko samoukom z ADHD pod 
warunkiem, że motorem ich działa-
nia nie jest wyłącznie miłość własna. 
A z tej książki się wręcz wylewa. To nie 
są ścieżki prawdy. Dla mnie to ścież-
ki władzy. A takie dania zazwyczaj nie 
są smaczne – za mało w nich dystansu 
i ironii.
Moim zdaniem tu nie chodzi o architek-
turę. Tu chodzi o NOWĄ architekturę. 
Której wynalazcą będzie Corbu. I mu się 
udało. Pół świata po naszej stronie Łaby 
wygląda jak chciał. Czy to widok miły – 
to już inna historia. Ale on swego dopiął. 
Szwajcar z ADHD stoi obok Einsteina. 

Le Corbusiere: „W stronę architektury”
tłum.: Tomasz Swoboda
red. naukowa: dr Andrzej Leśniak
Warszawa 2012

[ fot. Culture.pl, tarnowskikurierkulturalny.blox.pl ]
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tysiące książek, f i lmów i czasopism
księgarnia wortalu sztuka‑architektury.pl
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