
Klasa VII a – 18. 06. 2020r. (14 tydzień)

Temat:    Estetyka i funkcjonalność otoczenia – architektura współczesna.   

Architektura współczesna jest bardzo zróżnicowana. Na rodzaj i kształt obiektów 

architektonicznych realizowanych współcześnie ma wpływ wiele czynników. W tym rozdziale 

poznacie wybrane dzieła architektury drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Zapoznajcie się z 

tekstem poniżej. 

27.–28. Architektura współczesna
Co to jest architektura? Odpowiedź wydaje się prosta: architektura (od łac. architector – buduję) to 

sztuka artystycznego kształtowania budowli z uwzględnieniem funkcji, którą ta ma spełniać.   Nie jest to   

więc budownictwo, techniczna umiejętność stawiania domów, lecz dziedzina sztuki wymagająca, 

oprócz wiedzy inżynieryjnej, także talentu, artyzmu, pomysłowości i wyobraźni – w epoce 

współczesnej może bardziej niż kiedykolwiek. Dlaczego?

Cofnijmy się na chwilę do czasów odległych: do epoki romańskiej, gotyku, odrodzenia, baroku, 

klasycyzmu. W podręcznikach do klasy piątej i szóstej przedstawiliśmy dzieje architektury i 

pokazaliśmy słynne budowle projektowane przez wielkich, często genialnych twórców. Zauważmy, że 

twórcy ci – kształtujący dzieła zgodnie z własnym poczuciem piękna, harmonii i proporcji – musieli 

uwzględniać jeszcze jeden czynnik: styl, który obowiązywał w ich epoce. Styl to zespół przyjętych 

elementów, np. detali architektonicznych, ornamentów, tych właśnie, dzięki którym odróżniamy dziś 

budowlę renesansową od gotyckiej, barokową od renesansowej itd. Geniusz dawnych architektów 

wyrażał się więc w zdolności nadania odrębnego, osobistego wyrazu dziełom kształtowanym zgodnie 

z obowiązującym stylem.

   

124. Le Corbusier (czyt. le korbuzje), kaplica

pielgrzymkowa w Ronchamp (czyt. rąszan) we Francji,

1950–1955

Twórca tej oryginalnej budowli sakralnej przekreślił całą

dotychczasową tradycję i zbudował swoją świątynię na kształt

ogromnej rzeźby. Wzniesiona u progu drugiej połowy XX

wieku, stała się symbolem wolności w kształtowaniu bryły

architektonicznej. Z tej swobody będą korzystać najbardziej

twórczy przedstawiciele współczesnej architektury. 



125. Frank Lloyd Wright, Muzeum im. Salomona Guggenheima w Nowym Jorku – bryła i wnętrze
budowli, 1943–1959

To dzieło znanego wam twórcy Domu nad Wodospadem. Pierwsze rysunki tej budowli powstały jeszcze w
czasie II wojny światowej. Jej oryginalny kształt odzwierciedla sposób rozwiązania wnętrza, nie jako

połączonych sal na poszczególnych kondygnacjach, lecz jako wznoszącej się spirali (rampy), zapewniającej
płynny, swobodny przepływ zwiedzających. 

Te dwie ilustracje pokazują, jaki wpływ może mieć projekt funkcjonalnego wnętrza na bryłę zewnętrzną
budynku. Jednocześnie ta realizacja to świadectwo mistrzostwa architekta, który dowiódł, że funkcjonalność i

atrakcyjność formy mogą iść w parze. 

Jak wobec tego powstaje dzieło, którego formą rządzi, na równi z wiedzą, potężna siła wyobraźni? Jak

każdy pomysł plastyczny, przyjmujący później ostateczny kształt w rzeźbie lub obrazie, tak też dzieło 

architektoniczne powstaje początkowo na kartce papieru. W serii swobodnych szkiców rodzi się 

pierwsza wizja budowli i architekci zgodnie przyznają, że są to w ich pracy najpiękniejsze chwile 

czystej, swobodnej twórczości.

Przełożenie odręcznego rysunku na gotowe dzieło to praca zespołowa. Wykonuje się wiele 

precyzyjnych obliczeń, rysunków technicznych: od całości po najdrobniejsze detale, modele budowli i 

jej otoczenia – zastanego oraz tego, które należy stworzyć (drogi dojazdowe, parkingi, zieleń itd.). 

Pamiętajmy, że każda nowa budowla jest tylko częścią dzielnicy lub sektora, w których stoją powstałe 

wcześniej budynki. Będzie z nimi współistnieć przez podobieństwo (np. skupisko nowoczesnej 

architektury na skraju Paryża, w dzielnicy La Défense) albo przez kontrast – jako oryginalny, 

zaskakujący formą twór przestrzenny, usytuowany wśród spokojnej zabudowy, często nawet 

zabytkowej. Dlatego w dyskusjach władz lokalnych nad kształtem i ustawieniem nowego dzieła ważny,

a często decydujący głos mają urbaniści (z łacińskiego urbs – miasto) – specjaliści od planowania 

przestrzennego miast.



 

Badacze architektury współczesnej – poddający analizie budowle powstałe w ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat w różnych krajach i na różnych kontynentach – odnotowali sporo tzw. stylów 

autorskich, odróżniających upodobania poszczególnych architektów albo zespołów zajmujących się 

projektowaniem. Pokazujemy kilka przykładów nowoczesnej architektury, wybranych ze względu na 

funkcję budowli. Powiedzieliśmy, że architektura to sztuka artystycznego kształtowania budowli z 

uwzględnieniem funkcji, jaką ta ma pełnić. Co to znaczy? Jeśli chodzi o wnętrze, czyli podział 

przestrzeni zamkniętej ścianami, sprawa jest prosta. Inny będzie podział wnętrza hotelu, a inny – 

kościoła, szkoły czy teatru. 

126. Gianfranco Franchini, Renzo Piano, Richard Rogers (czyt. 

dżianfranko frankini, renco piano, riczard rodżers), Narodowe 

Centrum Sztuki i Kultury im. Georges’a Pompidou (czyt. żorża 

pompidu) w Paryżu, 1977–2000

Centrum nosi imię prezydenta Francji, który zainicjował jego 

budowę. Usytuowano je na prawym brzegu Sekwany, w najbardziej 

ruchliwej dzielnicy Paryża, Beaubourg (czyt. bobur). Ogromna 

budowla o powierzchni początkowo 9,5 tys. m2 mieści kolekcję 40 

tysięcy dzieł sztuki nowoczesnej (także polskiej), 

skomputeryzowaną Publiczną Bibliotekę Informacyjną oraz Ośrodek

Wzornictwa Przemysłowego. Wielką przestrzeń użytkową architekci 

uzyskali przez wyrzucenie na zewnątrz ciągów komunikacyjnych 

(ruchomych schodów, wind) oraz systemów instalacji wodnej i 

wentylacyjnej, czyniąc z nich – przez wyróżnienie czterema kolorami

– elementy plastyki budynku. 

127. Frank Gehry (czyt. gery), Muzeum

Guggenheima w Bilbao w Hiszpanii, 1993–

1997

To muzeum sztuki nowoczesnej i kolejne

rozwiązanie architektoniczne. Niezwykle

plastyczna i efektowna budowla przypomina

ogromny okręt; dodatkowy efekt daje jej odbicie

w wodzie. Charakterystyczne budynki Gehry’ego

o „rozkołysanych” kształtach przyciągają miliony

turystów spragnionych niezwykłości i

zmęczonych monotonią funkcjonalnej

architektury.



Forma zewnętrzna budowli (bryła lub zespół brył) może odzwierciedlać jej funkcję, określoną 

odpowiednimi podziałami wnętrz (wyrazistym przykładem jest choćby bryła Muzeum Guggenheima w 

Nowym Jorku – il. 125), lecz także wyrażać ogólniejsze treści, związane z jej przeznaczeniem. I tak 

wygląd obiektu o charakterze państwowym lub przedsiębiorstwa dbającego o swój wizerunek będzie 

wyrażać jego prestiż (wysoką rangę). Z kolei sylwetka bryły świątyni czy filharmonii, a nawet budynku 

ważnej organizacji międzynarodowej zazwyczaj w pewien sposób odzwierciedla ideę, której ta 

budowla czy organizacja służą.

Do najbardziej spektakularnych realizacji należą budynki centrów kultury, muzeów sztuki nowoczesnej i sal 

koncertowych. Gdy patrzycie na przedziwne uformowanie niektórych budowli, być może zastanawiacie się, 

dlaczego ich twórcy nadają im tak absurdalne kształty. Otóż współczesne technologie otworzyły przed 

projektantami niczym nieograniczone możliwości. Cokolwiek zrodzi ludzka wyobraźnia, wkrótce okazuje się 

realne do zbudowania. Oczywiście sporą część pracy wykonuje się dziś za pomocą programów 

komputerowych, których możliwości podsuwają twórcom niezwykłe rozwiązania. Jednak to człowiek nadal 

pozostaje reżyserem tego wielkiego spektaklu, jakim jest kreowanie wciąż nowych, zadziwiających i przy tym 

użytecznych budowli. Bez ludzkiej pasji tworzenia nie byłoby przecież także wspomnianych technologii. A zatem

życzmy sobie jednego: aby zdolności twórcze człowieka i możliwości technologiczne wykorzystywano zawsze 

do szlachetnych celów. Takim celem jest między innymi tworzenie świata nie tylko różnorodnego, bogatego w 

nowe formy, lecz także bezpiecznego dla środowiska i zgodnego z odwiecznym prawem równowagi i harmonii.

129. Jørn Utzon (czyt. jern ucon), gmach opery w 

Sydney w Australii, 1957–1966

Jedna z najsłynniejszych budowli, otoczona wodą, 

zbudowana na przylądku wysuniętym w głąb zatoki, kryje

wewnątrz m.in. salę teatralną na 2700 miejsc. Przykrywa 

ją charakterystyczny, wieloczłonowy dach w kształcie 

skrzydeł albo białych żagli wzdętych wiatrem. Kształt tej 

budowli zapewne symbolizuje wzniosłość, lekkość i 

piękno rozbrzmiewającej tam muzyki.

130. Rem Koolhaas, Centralna Biblioteka w

Seattle (czyt. sjetl) w stanie Waszyngton, 2004

Zewnętrzna bryła obiektu niewiele mówi o jego

przeznaczeniu. Ten 11-piętrowy budynek zawiera

innowacyjną „spiralę książek”, która pozwala na –

niespotykany dotąd dostęp do kolekcji biblioteki.

Ażurową, stalowo-szklaną konstrukcję uzupełnia

pięć platform, połączonych systemem wind i

ruchomych schodów. Otwarte, pełne światła i

bardzo kolorowe przestrzenie służą do spotkań

czytelników, czytania książek lub korzystania z

internetu. Wydzielono tu specjalne miejsca dla

dzieci, młodzieży i dorosłych. Cała powierzchnia

tej gigantycznej biblioteki zajmuje ok. 30 tys. m2.



132. Marek Budzyński i Zbigniew Badowski, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), 1994–1998 

Gmach BUW stoi u stóp skarpy wiślanej na warszawskim Powiślu. Budynek, skonstruowany ze stali i szkła, 

wzbogacają inskrypcje i rzeźby. Ich bogata symbolika odnosi się do dziedzictwa kulturowego i nadaje miejscu 

klimat sprzyjający refleksji. Elewacje pokryto specjalną siatką, po której pną się rośliny. Na dachu biblioteki 

założono niezwykłe ogrody zaprojektowane przez architekta krajobrazu Irenę Bajerską. Postawiono tam 

ażurowe konstrukcje, na których rozrastają się pnącza i wici roślinne, wybudowano też wiele przejść, mostków i 

platform widokowych, z których można podziwiać malownicze zakątki ogrodu i panoramę Warszawy. 

Spacerowicze mogą również obserwować przez szklane świetliki w dachu wnętrze biblioteki, hole i sale czytelni.

To jeden z ulubionych ogrodów mieszkańców stolicy.

Obecnie projekty nowej architektury powstają w prywatnych zespołach autorskich. Co roku są rozpisywane 

konkursy, w których biorą udział uznani architekci z całego świata (il. 132). Także polskie pracownie 

architektoniczne reprezentują wszystkie ważne nurty współczesnej architektury. Najlepsi architekci wygrywają 

międzynarodowe konkursy na określone obiekty, a wielu z nich projektuje budowle śmiałe i oryginalne, 

nieodbiegające jakością od światowych realizacji (il. 131). Przykładem może być   Robert Konieczny  , zdobywca   

najwyższych laurów w prestiżowych konkursach międzynarodowych. W 2016 roku projekt muzeum   Centrum     

Dialogu Przełomy   w Szczecinie  , który powstał w jego zespole, ogłoszono najlepszym projektem tego typu na   

świecie. Natomiast najlepiej zaprojektowanym domem mieszkalnym okazała się   Arka Koniecznego   (il. 134 i   

we wstępie do działu   Estetyka i funkcjonalność otoczenia  ).   Zachęcamy do odwiedzenia serwisów internetowych

poświęconych architekturze, np. BRYŁA (www.bryla.pl) czy Miasto 2077 (www.miasto2077.pl), gdzie 

131. Santiago Calatrava, Miasto Sztuki i 

Nauki w Walencji w Hiszpanii (fragment), 

2003

Bogaty wybór oferowanych tu doznań dla 

umysłu, ciała i duszy otrzymał równie bogatą 

oprawę plastyczną. Architektoniczny kompleks 

budowli i konstrukcji przestrzennych, kształtami 

przypominających ogromne owady, rybie 

szkielety czy muszle, w rzeczywistości jest 

precyzyjnie przemyślaną i funkcjonalną całością.



znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji o najnowszych trendach w projektowaniu zielonych miast i placów 

miejskich oraz o wielu ciekawych rozwiązaniach proekologicznych.

133. Estudio Barozzi Veiga z 

Barcelony, budynek Filharmonii im. 

Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 

2016

Filharmonia szczecińska zajęła pierwsze 

miejsce w międzynarodowym konkursie 

na najlepszy budynek Europy w 2015 

roku. Strzelista forma bryły nawiązuje do

krajobrazu miasta, w który są wpisane 

liczne wieże kościołów i domy o 

wielospadowych dachach. Budowla robi 

wrażenie świątyni pozbawionej ciężaru. 

Efekt lekkości nadał jej pionowy relief 

białej okładziny pokrywającej całą 

powierzchnię elewacji. 

134. Estudio Barozzi Veiga z Barcelony, 

wnętrze Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza w Szczecinie, 2016

Wnętrze ma zupełnie inny charakter – tu 

funkcja wyrazowa budynku ustępuje 

miejsca efektownym rozwiązaniom 

praktycznym. Ogromna biała przestrzeń 

wewnętrzna ma rozmaite strefy; na 

ilustracji widzimy fragment wznoszącej się

spirali schodów, hall i kawiarnię. 



Zadanie plastyczne: 

W dowolnej technice plastycznej wykonaj projekt budowli XXI wieku i napisz jakie mogło by być 

jego przeznaczenie. 

Zadanie na szóstkę: 

Wykonaj prezentację nt. Przykłady obiektów zaprojektowanych przez współczesnych 
polskich architektów.

135. Robert Konieczny, Arka – dom 

mieszkalny w Brennej koło Cieszyna, 2017

Surowa, ostro zarysowana bryła domu 

zbudowanego na zboczu może budzić skrajne 

emocje. Jednak autor projektu doskonale 

wiedział, co robi. Dom miał być stabilny, 

bezpieczny i odporny na niesprzyjające warunki 

zewnętrzne. Głównym celem było stworzenie 

takiego lokum, które dla mieszkańców stałoby 

się ramą pięknego górzystego krajobrazu. 

Wewnątrz dom jest ciepły, wykończony 

szlachetnym drewnem i wyposażony jedynie w 

niezbędne sprzęty. Ciekawostką jest, że wokół 

budynku chętnie gromadzą się okoliczne 

zwierzęta, jak owce czy konie.


	27.–28. Architektura współczesna

