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Claudia Battaino

Dom jako próg. Linie,
granice i krawędzie

The House as a Threshold. 
Lines, Borders and Boundaries

A  house  is  not  reducible  to  the  rules  that 
guarantee  physical  wellbeing.  Every  dream  about 
living  converges  in  the  desire  for  the  individual  house 
and  not  in  an  urban  vision.  The  consequences  are 
tantamount, in the long run, to a loss. In this sense, it is 
necessary  to  restart  from  those  experiences  where 
nature,  not  trivially,  is  used    as  a  key  component  of 
urban  composition.  In  particular,  the  themes  of  the 
threshold  and  the  interface  between  the  outside  and 
inside are the space of attention compared to the city.

Paths  and  narratives, what  can  be mobile  and 
what  should  be  fixed,  what  can  be  “blind”  and  what 
needs  to  be  related  with  the  outside,  the  city  and  its 
landscape, on which to base an “ecological blueprint” of 
living,  the  volumes  to  internal  spatial  configurations, 
which give a  sense and attention  to  the project  of  the 
house into the city construction.

Miejsca do zamieszkania
Zgodnie  z  pojęciami  zaproponowanymi  przez 

Martina  Heideggera  w  publikacji  Budować,  mieszkać, 
myśleć (1971) akt zamieszkiwania opiera się na pełnej 
zrozumienia  relacji  pomiędzy  osobą a miejscem. Dom 
jest czymś więcej niż tylko schronieniem. Według teorii 
zaprezentowanej  przez  Christiana  NorbergSchulza 
w Genius Loci (1979), osoba mieszka, gdy adaptuje się 
i  identyfikuje  z  miejscem.  Oznacza  to,  że  miejsce, 
w którym żyjemy, odnajduje swoje formy i uzasadnienie 
w miejscu–przestrzeni – pomyślanej jako granica, próg 
– przestrzeni, w której coś zaczyna istnieć.

Domu  nie  można  zredukować  do  zasad  gwa
rantujących  dobre  samopoczucie  fizyczne. Aby  odpo
wiedzieć  na  ludzkie  pragnienia,  przestrzenie  domu 
muszą być miejscami specjalnymi, posiadającymi swo
je własne znaczenie w odniesieniu do ruchu i pozosta
jącymi  w  ciągłym  dialogu  ze  światem  zewnętrznym. 

„Pokoje–okna”  autorstwa  Louisa  Kahna  to  elementy 
podstawowe, miejsca–przestrzenie, które mierzą część 
w  stosunku  do  całości;  ciąg  pokoi  stanowi  sekwencję, 
która każdemu z nich przypisuje  jego własny, zmienny 
w czasie charakter.

Dom  nie  jest  czystą  formą  czy  kubaturą. Aby 
stworzyć warunki do przestrzennej identyfikacji, dobrze 
się  czuć  tam,  gdzie mieszkamy,  dom musi  być  pomy
ślany  przede  wszystkim  jako  wewnętrzna  przestrzeń, 
która odpowiada nie tylko poszczególnym funkcjom, ale 
również wyraźnej sekwencji miejsc pomiędzy wnętrzem 
a  zawnętrzem.  Już  Pliniusz  Młodszy  w  Listach  (113 
n.e.) zalecał takie rozwiązanie dla podmiejskiej „willi”.

Zamieszkiwanie  przestrzeni  fizycznej  związane 
jest  z  emocjami  i  uczuciami.  W  tym  sensie  dom  jest 
stanem  umysłu,  w  którym  mieszka  sama  idea  szczę
ścia. Na jego piękno składa się nie tylko harmonia jego 
poszczególnych  części,  ale  również  zdolność  jego po
mieszczeń  do  przystosowywania  się  do  zmiennych 
emocjonalnych  sytuacji  w  trakcie  naszego  życia.  Za
mknięcie,  niepewność,  samotność,  otwartość,  bezpie
czeństwo  –  relacje  społeczne  są  odzwierciedlone 
w  przegrodach,  membranach,  liniach,  obramowaniach 
i granicach.

Zatem narracja, przyjemność czerpana z posia
dania  domu,  wyraża  poetycką  moc  ściany–sekcji–
membrany.  Na  progu,  stanowiącym miejsce  przejścia, 
gdzie miesza się to, co prywatne i publiczne, pojęcia in
dywidualności  i zbiorowości stają się bardziej elastycz
ne  i  otwarte,  przestrzeń  domowa  oscyluje  tu  już 
w  przestrzeni  miejskiej.  To  w  „pokojach–oknach”  lub 
„bramach brisesoleil” wielcy mistrzowie skondensowali 
wszystkie cechy elementarnej przestrzeni, wbudowaną 
grubość, która dzieli  i  łączy,  jak w przypadku Esherick 
House w Filadelfii  autorstwa Louisa Khana  (1959–61), 
czy  Curutchet  House  Le  Corbusiera  w  La  Placie 
z 1955.

Z jednej strony, obserwujemy rozprzestrzenianie się 
bram, ogrodzonych osiedli, usytuowanych w „autochtonicz
nym” mieście średnioklasowych społeczności, w których ży
jemy „w otoczeniu bram i psów”. Z drugiej strony, możemy 
zaobserwować zjawisko  „villettopoli”  i niekontrolowany roz
wój miast, gdzie związek z kontekstem stanowi podsumo
wanie różnych skonfliktowanych jednostek, które zapewniły 
sobie bezpieczeństwo poprzez ogrodowe ogrodzenia.
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rze XX wieku, w projektach Gio Ponti lub Figini i Pollini, 
którzy  poprzez  połączenie  proporcji,  harmonii  prze
strzeni,  wykorzystanie  oświetlenia,  czy  umeblowanie, 
demonstrują  jak  indywidualny  wymiar  życia  może 
współistnieć ze zbiorowym wymiarem w konstruowaniu 
przestrzeni wysokiej jakości.

Ruchome przegrody są stale zmienne, w zależ
ności od chwilowej potrzeby otwarcia bądź zamknięcia 
przestrzeni  domu,  tak  jak ma  to miejsce w  przypadku 
mieszkań w Fukuoka (1998) autorstwa Stevena Holla.

Poprzez zajmowanie się indywidualnością pust
ki bez przegród wewnętrznych, tradycyjne rozplanowa
nie i zasady przestrzenne domów zostają  zakwestionowane. 
Pojęcie  „stałości”  zostaje  wyparte  przez  kulturę  pracy 
i domu mobilnego, w czasie i przestrzeni, w których styl 
życia zmienia się tak szybko,  jak się przeprowadzamy. 
Określanie  przestrzeni  poprzez  ściany  i  stałe  ekrany 
nie odzwierciedla funkcjonalności  i elastyczności, które 
są niezbędne do życia. Konieczne staje się więc odkry
cie zasady, która obowiązuje od cesarskiej willi Katsura 
w Kioto  (1617),  poprzez  Schroder House w Utrechcie 
(1924), autorstwa Gerrita Rietvelda, aż do Curtain Wall 
House w Tokio (1995), zaprojektowanego przez Shige
ru  Ban.  W  pustej  przestrzeni,  roślinność  i  rzut,  po
wierzchnie  poziome  i  pionowe,  siatka,  którą  przecina 
światło, stają się fundamentalne.

W  pojedynczej  otwartej  przestrzeni,  w  prze
strzeni pustej, żyją kolejne przestrzenie życiowe, które 
rozszerzają  i modyfikują  codzienność wraz  z upływem 
czasu. Dzięki pustce bez stałych ścian, nawet w ogra
niczonych  przestrzeniach  mieszkalnych,  mnożą  się 
możliwe zastosowania.

Dom i miasto
Każde  marzenie  o  zamieszkiwaniu  skupia  się 

na pragnieniu własnego domu, a nie na jakiejś konkret
nej wizji miasta. W dłuższej  perspektywie  konsekwen
cje tego są jednak równoznaczne ze stratą.

Budowanie domu to jednoczesne budowanie miasta. 
W książce Architektura i Miasto (1966) Aldo Rossi przedsta
wia dom jako „miejski fakt”, który sam w sobie jest istotny dla 
kompozycji miasta i formy, która jest ściśle związana z miej
skim  „kształtem”.  Pomimo mutacji  jego  form  i  zastosowań, 
dom jest przedstawiony jako element „trwałości” miasta, dom 
stanowi „metodę” badania miasta i odwrotnie.

W kwestii mieszkaniowej  konieczne wydaje się 
wzmocnienie  tych elementów, dzięki którym można na 
nowo wywołać proces identyfikacji pomiędzy wnętrzem 
a zewnętrzem, domem a miastem. W obliczu głębokich 
zmian,  jakie  dokonały  się  w  strukturze  społeczeństwa 
i  miasta,  przydatne  wydaje  się  odtworzenie  tych  do
świadczeń i kierunków myślenia, które próbowały zdefi
niować domowomiejski horyzont inspirowany, nie tylko 
z  przyczyn  środowiskowych,  antymiejskimi  modelami, 
tak  by  dokonać  wyraźnego  podziału  pomiędzy  naturą 
i  sztucznością,  w  którym  natura  stanowi  podstawowy 
element kompozycji urbanistycznej.

Nowe wymiary i pusta posadzka
Kwestie,  na  które  warto  zwrócić  uwagę  w  ob

szarze  budownictwa  socjalnego,  to  zagadnienia  typu 
„małe  jest piękne”, miejsca społecznościowe, potrzeba 
ukazania  jak  najwięcej,  nawiązania  relacji  z  krajobra
zem i jednocześnie posiadania elastycznych przestrze
ni w ich różnych ukształtowaniach.

W apartamentach Gifu Kitagata w Tokio (1994–
2000)  zaprojektowanych  przez  Sejima+Nishizawa, 
przestrzenie  mieszkalne  –  ogromne  i  zaakcentowane 
przez  wentylację  i  oświetlenie  –  stanowią  sposób  na 
wprowadzenie  krajobrazu  miasta  do  domu  i  ukazanie 
życia  poza  nim. Brak  tu  powtarzających  się  typów,  są 
za  to domy o  różnych wymiarach. Odbywa się  to przy 
wykorzystaniu siatki kwadratowej, na której każde „po
mieszczenie”  odpowiada  schematowi modułu,  tworząc 
sekcję kilku połączonych z sobą domów. W ten sposób 
pojedynczy  budynek  zapewnia  złożoną  mieszaninę 
przestrzeni,  w  której  studenci,  seniorzy,  artyści  oraz   
profesjonaliści  mieszkają  razem  w  domachbiurach
pracowniach.

W Racjonalnej Architekturze  (1975) Aldo Rossi 
zachęca  do  przeniesienia  uwagi  na  swobodny  plan, 
z  wewnętrznego  rozmieszczenia  domu,  które  każdy 
może mieć na życzenie, do miejsca do oglądania, gdyż 
nawet  pojedynczy  duży  pokój  może  nawiązać  relację 
z miastem i krajobrazem.

Kwestia domu ma nie tyko przynieść pozytywne 
rozwiązania dotyczące miejsca, interpretowania kultury, 
potrzeb, zasobów i sposobów budowania, ale pozwolić 
także osiągnąć wysoki poziom jakości, nawet w małych 
pomieszczeniach. Tak działo się we włoskiej architektu
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Infrastruktury do zamieszkania

Konieczny  jest  powrót  do  doświadczeń, w  któ
rych  natura,  lecz  nie w  sposób banalny,  zostaje  użyta 
jako kluczowy składnik kompozycji urbanistycznej.

Postrzeganie Forest City (1755) autorstwa Mar
ca Antoine’a Laugiera i Garden City (1902) Hebenezera 
Howarda  jako  systemu  urbanistycznego  zdolnego  do 
prowadzenia miasta oznacza podążanie za nowatorski
mi typologiami i dokładnymi regułami, będącymi w sta
nie zbudować porządek i rytm.

Zagadnienia  budownictwa mieszkaniowego  nie 
można  już  oddzielić  od  budowania  tak  znaczących 
miejskich przestrzeni, jak place i parki.

W kwestii miasta postrzeganego  jako zbiorowe 
dzieło,  formalne  ograniczenie  ustalone  na  podstawie 
przyjętych standardów przenosi się z jednego domu na 
grupę domów, a potem na kształt całego miasta. Może
my  nawet  porównać  każdy  budynek  do  postaci,  która 
recytuje tekst wraz z innymi aktorami nowej części mia
sta, co jest próbą wyrażenia związku pomiędzy częścią 
a całością.

Zamieszkiwanie w wertykalnym budynku ekolo
gicznym postrzeganym jako synteza marzenia o domu 
na wsi i domu w mieście pobudziło ostatnio nowy entu
zjazm dla życia w mieście: wykorzystanie ekologiczne
go  wertykalnego  typu  w  Mediolanie  (2012)  przez 
Stefano Boeri  jest w pewnym sensie  rozwinięciem  idei 
Ville Radieuse  Le Corbusiera  lub Garden City  Ebene
zera Howarda, ale mogłoby rzeczywiście zmienić miej
ski  porządek  tylko  wówczas,  gdyby  zostało  użyte  do 
konstruowania  miejsc  zbiorowych  –  przekształcania 
miasta w park. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebna jest 
infrastruktura miasta, idea planu.

Domy miejskie
Zasadniczo domy miejskie pozostają umiejsco

wione  w  relacji  między  ich  wewnętrzną  przestrzenną 
organizacją a kształtem miasta. Le Corbusier przenosi 
swoją  tezę  z  ville  radieuse  do  budynku mieszkalnego 
Molitor w Paryżu (1933). Dom zajmuje bardzo małą po
wierzchnię,  długie  boki  budynku  zamknięte  są  pomię
dzy  ścianami  sąsiadującej  zabudowy.  Wewnątrz 
budynek jest wydrążony, żeby uzyskać lepsze oświetle
nie w środku. Zarówno plan budynku, jak i fasada, któ
ra ma tylko pięć filarów, są wolne. Każde z ośmiu pięter 

Jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  przekształcenie 
przestrzeni  życiowej,  wydaje  się,  że  dom,  choć  pozo
stający pod wpływem współczesnego życia,  jest mniej 
podatny  na  gwałtowne  i  makroskopowe  zmiany,  które 
dotknęły miasta  i  tereny zurbanizowane. W przypadku 
domu wciąż istnieją pewne formy i metody budowania. 
Projekt domu  jest  tak  istotny, ponieważ musi posiadać 
cechy przestrzeni domowej, zarówno te realne jak i ide
alne. Jako pojedyncza jednostka mieszkaniowa uczest
niczy  on  w  projektowaniu  kształtu  miasta,  pomiędzy 
projektem urbanistycznym a architektonicznym.

Przedstawiając w Ville Radieuse  (1922–35) za
sady  „mieszkania  każdego we własnym domu”,  a  jed
nocześnie  w  mieście,  Le  Corbusier  wyobraża  sobie 
sztuczne  gleby,  pionowe  miasta  ogrody  z  widokiem, 
przestrzenią, słońcem, błyskawiczną wertykalną i hory
zontalną komunikacją. Architektoniczny aspekt dotyczy 
tu absolutnej różnorodności w jedności. Każdy architekt 
może  zbudować  swój  dom  w  taki  sposób,  jaki  lubi, 
i  umieścić go w swojej  kolekcji. Mamy  tu cały urok hi
storycznego miasta z  jego wieloaspektową przestrzen
nością,  która  prowadzi  do  nowej  koncepcji 
projektowanego miasta.

Główna  idea  polega  na  rozwinięciu  koncepcji 
mieszkania  przez  splatanie  relacji  pomiędzy  indywidu
alnymi  i  zbiorowymi  terytoriami. Musimy myśleć o śro
dowisku zewnętrznym, będącym w styczności z naturą, 
zdolnym  poszerzyć  przestrzeń  życiową.  Projekty  Ville 
Contemporaine,  Le  immeubles  villas  (1922)  to  nowa 
forma domu w dużym mieście, gdzie każde mieszkanie 
to w rzeczywistości niewielki dom z ogrodem, w którym 
podwójna wysokość gwałtownie poprawia znośność ży
cia i możliwości prywatnych przestrzeni. W Unité d’Ha
bitation  (1947),  mieszkania  obejmują  krajobraz  swoją 
przestrzenią  o  podwójnej  wysokości,  a  zewnętrze  jest 
stale uaktualniane wewnątrz domu.

Głównym efektem było to, że przestrzenna inte
gracja życia w mieście została porzucona na rzecz po
działu  obowiązków  zapisanych  w  Karcie  Ateńskiej. 
Reforma  miejska,  również  pod  względem  architekto
nicznej przestrzenności, która gwarantowała właściwo
ści wolnego, otwartego i elastycznego terenu, przegrała 
walkę  z  prywatnym  modelem  gruntu  składającym  się 
z  domu  jednorodzinnego,  modelu,  który  często  nie 
osiąga nawet niezbędnych właściwości przestrzennych.
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„skóra” drewna zapewnia całości ochronę  i nadaje wy
gląd mebla – szafy miasta.

Wyjątkowe konfiguracje
Jakie  są  warunki  szczęśliwego  zamieszkiwa

nia? Rozważania dotyczące projektu domu, które mają 
na  celu  reinterpretację  istniejącego miasta  pod wzglę
dem  jakości  i  złożoności,  muszą  pogłębić  elementy 
przejścia  z  półprywatnej  do  półpublicznej  przestrzeni. 
Szczególnie  zagadnienia  progu  oraz  wspólnej  płasz
czyzny  pomiędzy  zewnętrzem  a  wnętrzem mogą  stać 
się przestrzenią uwagi w mieście.

W  projekcie  dotyczącym  zbiorowego  zakwate
rowania  –  stanowiącym  centralną  część  projektu  ba
dawczego prowadzonego przez Claudię Battaino, który 
obejmował osiedla mieszkań socjalnych w Trento w ra
mach  PRIN  20132016 Recycle  Italy.  New  lifecycles 
or architectures and infrastructures of the city and land
scape,  będącego  studium przypadku mieszkań  socjal
nych  w  Trentino  –  rozróżnienie  między  publicznymi 
a prywatnymi parkingami, między użytkowymi i pomoc
niczymi powierzchniami, sąsiedztwem i integracją, mię
dzy  publicznym  a  prywatnym,  terenem  zielonym 
i  zabudowanym,  zagadnienia,  które  utrudniają  relacje 
i  integrację wśród mieszkańców są przedmiotem ostrej 
krytyki projektowej.

W  badaniu  nad  przekwalifikowaniem  prze
strzennym,  zwielokrotnienie  poziomów,  zieleń  i  ulice, 
domy  i  parkingi,  przestrzenie  pracy  i  odpoczynku,  pu
bliczne  i  prywatne  standardy  urbanistyczne,  usługi 
i  główne  zastosowania  mogą  znajdować  się  powyżej 
i poniżej względem siebie, na nowo łącząc architekturę 
z  krajobrazem.  Nakładające  się  w  różnym  czasie  po
wierzchnie,  przestrzenie  i  użytkownicy  oznaczają  two
rzenie  systemu,  dają  możliwość  różnych  zastosowań, 
prywatnych  i  publicznych,  diachronicznego  i  synchro
nicznego  ustalenia  niezależnych  działań,  odległych 
i całkowicie kompatybilnych.

Te  same  przestrzenie  dla  różnych  zastosowań 
i  różne zastosowania dla  tej samej przestrzeni, zacho
dzenie na siebie  i  różne odmiany kombinacji, stanowią 
ofertę opcji, zamiast istniejących rodzajów zastosowań. 
Stałe  lub  tymczasowe  zastosowania  i  wielkości,  prze
strzenie indywidualne lub pracy zespołowej (np. labora
torium, pomieszczenia biurowe itp.), usługowe (pralnie, 

jest inne i opiera się na potrzebach mieszkańców.
Krótkie  boki,  gdzie  szklane  panele  są  umiesz

czone  przed  betonowymi  filarami,  stanowią  łącznik  ze 
światem  zewnętrznym  i  gwarantują  wspaniałe  widoki 
na otaczające obszary.

Dom doktora Curutcheta w La Plata w Argenty
nie (1949) składa się z kolei z dwóch oddzielnych brył, 
gabinetu  i  budynku  mieszkalnego,  połączonych  tara
sem, który jest swego rodzaju przedłużeniem zewnętrz
nej  powierzchni  mieszkaniowej.  Dom,  który  liczy  się 
z hiszpańskoamerykańską siecią miejską, ma trzy śle
pe  ściany,  ale  jest  całkowicie  otwarty  na  zewnątrz  po
przez  główną  fasadę,  która  jest  zupełnie  oddzielona 
i stanowi swego rodzaju „relacyjny” schemat relacji po
między  wnętrzem,  ulicą  i  miastem.  W  porównaniu  do 
tradycyjnych  domów  budynek  ten  tworzy  inny  relację 
z miastem. Dla Le Corbusiera wewnętrzna organizacja 
nie  jest  aż  tak  ważna,  jak  istotne  są  ścieżki  domu. 
Ścieżki  wraz  z  różnym  rozmieszczeniem  poszczegól
nych  poziomów  stanowią  „łączący”  system,  „ciągły 
ruch” pomiędzy tym, co powyżej  i poniżej oraz tym, co 
w środku i na zewnątrz.

Sposób zasiedlania miejsce zbiorowego zakwa
terowania  stanowi  główny  element  rozpoznawalnego 
miejskiego  projektu,  ponieważ  zamieszkiwanie  potrze
buje twórczych opcji.

Podążając  za  ideą  zabezpieczania  tkanki miej
skiej, Herzog & de Meuron posługują się dialektycznym 
porównaniem  z  istniejącym  miastem  poprzez  typolo
giczną innowację w Rue de Suisse w Paryżu (1999–2000). 
Poprzez skupienie się na relacjach projektowych, które 
współczesny  człowiek  nawiązuje  z  przestrzenią  życio
wą,  i  próby  rozpoznawania  tych  elementów,  które  re
prezentują  i  identyfikują  kulturę  naszych  czasów,  te 
wielopiętrowe  modele  reprezentują  ideę  mieszkania, 
które jest chronione i gościnne zarazem.

Mieszkania są odizolowane od miejsca, składa
jące  się  z  domów  o  różnej  wielkości,  rozmieszczeniu 
i  lokalizacji,  i zaprojektowane w  taki sposób, aby przy
jąć naturalne światło i  interesujące widoki wewnętrzne
go  dziedzińca.  Najwyższe  części  budynku,  zlokalizowanego 
przy głównych drogach, nawiązują relację ciągłości z są
siednimi  budynkami,  ale  są  zróżnicowane  poprzez  ruch 
nadanym fasadom oraz zastosowany materiał.

W  ramach  idei  wielopoziomowego  modelu, 
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pomieszczenia  konferencyjne  itp.),  pomieszczenia  re
akreacyjne  i  sportowe  (siłownie,  teatry,  galerie  wysta
wowe  itp.), wejścia  i  tereny wspólne, różne możliwości 
komunikacji  poziomej  i  pionowej,  stałe  lub  ruchome 
bryły,  mogą  rejestrować  różne  potrzeby  i  możliwości, 
w  tym  strukturalne  i  inżynieryjne;  w  przeciwnym  razie 
ryzykują  utratą  dopasowania  do  potrzeb  i  pragnień 
mieszkańców.

Wewnętrzna  przestrzeń  domu  ma  nie  tylko 
spełniać  kryteria  oświetlenia  czy  wentylacji.  Dom  jest 
pojemnikiem, „domem–kasetką”.

Według rozważań Smithsona w Trzech Pokole
niach  (roczne  sprawozdanie  ILA  &  UD,  Urbino  1981) 
dom może być szafą, szafą niezbędną dla miasta.

Szafa ułatwia odzyskiwanie i manipulowanie za
wartością  heterogeniczną,  jej  drzwi  są  niezbędne  do 
gromadzenia  niejednorodnej  zawartości  na  poziomie 
precyzyjnej  uwagi,  niekończących  się  rzeczy,  które  są 
na zewnątrz  i wewnątrz domu. W zależności od  lokali
zacji  nasz  wzrok może  przenikać  przez  otwarte  drzwi 
szafy.  Za  drzwiami  mogą  być  skrywane  tajemnice, 
mniej lub bardziej intensywne przestrzenie, ukryte miej
sca lub przedmioty do schowania. Z tego powodu szafa 
jest  domem  i  jednoczesnie  dom  może  być  szafą  dla 
miasta.  Jak  drzwi  szafy,  dom  kieruje  swoją  fasadę 
w kierunku drogi, ukazując swoją niejednorodną zawar
tość. To kładzie wyraźny nacisk na poziom miasta, po
nieważ wszystko jest powiązane z osobą i konkretnymi 
żądaniami, które są heterogeniczną zawartością domu
szafy. Choć nie są innowacyjne zasady, nie zostały one 
jednak nigdy w pełni wykorzystane i rozwinięte.

Projekt  domu  nie  może  być  określony  przez 
podręcznik  i  kodeksy  regulacyjne,  które  prowadzą  do 
formalnego i  funkcjonalnego uproszczenia i braku zna
czenia.

Przywrócenie  warunków  interakcji  domu  i mia
sta wydaje się konieczne, bo dom nie kończy się na so
bie  samym,  ale  staje  się  częścią  większego 
obywatelskiego wydarzenia, jakim jest miasto. Dom jest 
wyjątkową  konfiguracją  przestrzenną,  infrastrukturą  – 
szafą miasta/w mieście, która tylko wówczas współpra
cuje  z  miejskim  planem,  gdy  zachowuje  wewnętrzną 
przestrzenną  konfigurację,  otwartą  na  zmieniające  się 
potrzeby współczesnego życia.

Ścieżki i narracje, to, co może być ruchome i to, 

co powinno być trwałe, to, co może być „ślepe” i to, co 
musi pozostawać w relacji z zewnętrzem, miasto i jego 
krajobraz,  na  którym  można  oprzeć  „ekologiczny  od
cisk” życia,  formy wewnętrznych konfiguracji, które na
dają  sens  i  uwagę  projektowi  domu  w  strukturze 
miasta.
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Unité d’Habitation, wnętrza.


