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The design hypotheses have developed an idea 
of  residential  building  that  proposes  a  principle  of 
adaptability  and  flexibility  for  the  construction  of 
residential  spaces and settlements.  In  this connection, 
the study focused attention on the Japanese tradition of 
building  and  housing.  The  Japanese  housing  tradition 
becomes a  chance  to  develop  a  comparison  intended 
to  help  regenerate  and  renew  the  compositional 
mechanisms  that  characterize  the  contemporary 
culture of habitation and housing design.

Z  punktu  widzenia  życia  ludzkiego  dom  ozna
cza  schronienie;  jednakże  jego  budowa  określa  rów
nież  miejsca  w  mieście  –  jego  publiczne  i  zbiorowe 
przestrzenie.  W  rezultacie  budowa  ta  staje  się  „stałą 
sceną dla działalności człowieka”1. Dom posiada część 
publiczną, zewnętrzną oraz prywatną – wnętrze. Część 
zewnętrzna należy do wszystkich, a nie tylko to miesz
kańca, a to wymaga architektury cywilnej. Wnętrze jest 
prywatnym  miejscem  poświęconym  życiu  domowemu 
i wymaga takiego podejścia do projektowania, które ma 
na celu interpretację liturgii życia domowego, bez zmu
szania mieszkańca do prowadzenia konserwacji uciąż
liwego  dzieła  sztuki,  czy  też  zamieszkiwania 
w  przymusowym miejscu,  gdzie  wszystko  jest  przewi
dywalne. Omawiając te kwestie, można odnieść się do 
świadomych  przemyśleń  i  projektów  Adolfa  Loosa. 
Można też starać się budować domy postrzegane jako 
otwarte,  wolne  przestrzenie,  które  są  tak  elastyczne, 
jak to tylko możliwe z funkcjonalnego punktu widzenia. 
Uważam,  że  jeśli  chodzi  o  projekt  domu  i  jego  relację 
z miastem,  kluczowym  działaniem  jest  przekierowanie 
badań  architektonicznych  na  odrodzenie  urbanistyki 
i  związków pomiędzy architektonicznym  typem a miej
ską morfologią, proponując powrót do zastosowań do
tyczących  tych  zagadnień,  opracowanych  w  pismach 
i  dziełach  przez Aldo Rossiego. Wraz  z  innymi  popie

ram  konieczność  naukowej  ciągłości  tych  badań  i  ich 
sposobu pojmowania racjonalnego projektu jako środka 
łączącego  losy  architektury  z  losami  miasta.  To,  co 
mnie  interesuje,  to  doświadczenie  projektowe,  które 
należy do cywilnego horyzontu architektury, gdzie mo
żemy uznać i stwierdzić, że „życie możliwe jest tylko ja
ko przestrzeń zbiorowa”2.

Miejski projekt
Osiedla  mieszkaniowe,  które  stanowią  ogólne 

ramy tych badań, nalegają na ponowne odkrycie prze
strzeni  architektonicznych  zgodnych  z  rozwojem urba
nistycznym  i  morfologicznym,  który  umożliwia  dobre 
samopoczucie w domu oraz nieodzowny, niepowtarzal
ny wygląd miejski3.

Odradzanie  miejskich  peryferyjnych  form 
i miejsc  jest pożądane również w świetle  rozciągnięcia 
znaczenia,  jaki  osiągnął  ten  problem;  z  jednej  strony 
w  związku  z  rosnącym  znaczeniem  związanym  z  ko
niecznością ochrony środowiska i wykorzystania istnie
jącego  dziedzictwa  kulturowego,  z  drugiej  biorąc  pod 
uwagę  rosnące  zainteresowanie  możliwościami  odbu
dowy i transformacji miast. Jak wspomniano wcześniej, 
w nawiązaniu do kwestii dotyczącej związku pomiędzy 
architekturą a danym miejscem, projekt przewiduje bu
dowę  zdefiniowanych  i  bardzo  wyraźnych  miejskich 
osiedli mieszkaniowych, które utorują drogę do rozwoju 
miasta,  regenerując  część  otoczenia,  a  także  samo 
miasto, tak aby zbijać kapitał na jego krajobrazie i zale
tach historycznych. 

Całość  projektu  została  opracowana  jako miej
ski  system charakterystycznych  insuli, w których natu
ra,  historia  i  technika  potrafią  określić  te  elementy 
miejskie, które są formalnie zdefiniowane i wyraźne, po 
raz kolejny dzięki projektowi architektonicznemu. Warto 
wspomnieć, że kwestia rozwoju terenów mieszkalnych, 
ilościowo znaczących w każdym mieście,  najlepiej  po
zwala  nam  zweryfikować,  poprzez  projektowanie  i  bu
downictwo,  przekształcenia  strukturalne,  które  miały 
miejsce w miastach na przestrzeni dziejów, biorąc pod 
uwagę, że stanowią one ich całe części. Kwestia ta wy
raźnie podkreśla stosunki, które istnieją w historii miast 
między  różnymi  typami  budynków,  morfologią  miejską 
i charakterystyczną, jednoznaczną tożsamością miejsc.
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W rzeczywistości pierwszy aspekt,  typ, dotyczy 

głównie  podziałów  i  układów  osiedli  mieszkaniowych, 
natomiast drugi, morfologiczny, odzwierciedla strukturę 
agregacji miasta w  stosunku  do  elewacji;  ten  związek 
tworzy i określa formę miejsc w mieście, a tym samym 
ich specyficzny, niepowtarzalny wygląd.

Dom dla każdego
Problemy mieszkaniowe wciąż się pojawiają, ni

czym sytuacja kryzysowa. 
Niewspółmierna oferta, dla wielu nieprzystępna, 

idąca w parze z  liczbą niesprzedanych nieruchomości, 
stanowi  najbardziej  widoczny  aspekt  prawa  dotyczący 
kwestii mieszkaniowej. Prawa, które reprezentuje praw
dopodobnie  to,  co  zjednoczyło  żądania  populacji 
i przedstawicieli grup o niższym statusie w każdym wie
ku prędzej niż jakakolwiek inna konieczność.

Prawo,  obecnie  uwydatnione  kryzysem  gospo
darczym do pozostania w naszej własnej części świata, 
zostało  również  wzmocnione  przez  wzrost  migracji. 
Przedstawiony przez nas projekt badawczy, choć opra
cowany  autonomicznie,  nie  lekceważy  faktu,  że  archi
tektura  jest  również  aktem  politycznym  i  że  najlepsze 
dzieła wynikają z konieczności. Skoro projekt architek
toniczny  jest  podsumowaniem,  które  przybiera  postać 
rozumowania  opartego  na  badaniach  i  wiedzy,  to  nie 
rozwija  się  on  tylko  w  obrębie  własnych  ograniczeń 
dyscyplinarnych i  terminów autoreferencyjnych, ale za
czynając  od  nowych  potrzeb  określonych  przez  swój 
czas. „W architekturze”, pisał Bruno Taut, „styl i charak
ter  rozwijają  się  w  taki  sposób,  że  formy  rodzą  się 
w zgodzie z potrzebami”.

Odpowiedzialność  za  zadowalającą  odpowiedź 
architektoniczną  na  temat  dostępnych  ograniczonych 
zasobów spada na architektów, wraz z potrzebą znale
zienia, za pomocą badań, procedur operacyjnych  i na
rzędzi,  które  są  odpowiednie  dla  naszych  czasów. 
Badania, które stanowiły podstawę projektów mieszkań 
i  osiedli  mieszkaniowych,  wykraczały  poza  termin  bu
downictwa  „socjalnego”  w  jego  niejednoznacznej  naj
nowszej  interpretacji,  która  odnosi  się  do 
specjalistycznej odpowiedzi na dość precyzyjny  i okre
ślony  problem  społeczny.  W  przeciwieństwie  do  tego 
staraliśmy się odzyskać ogólne pojęcie tematu społecz
nego  i epoki architektonicznej –  idei  „domu dla każde

go”, powracając do stwierdzenia Elio Vittoriniego: „dom, 
który naprawdę nadaje się do zamieszkania, przez  ro
botnika, przemysłowca czy naukowca, prawdziwy dom 
dla każdego”4.

Z punktu widzenia projektowego  „dom dla każ
dego”  określa  architektoniczne  kwestie  ogólnego  ro
dzaju,  które  niekoniecznie  odpowiadają  aspektom 
gospodarczym i społecznym, i nie mogą być rozróżnia
ne na podstawie statusu społecznego, aktywności, płci 
lub  roli.  Bardziej  uprzywilejowane  tematy  dążą  do  za
oferowania  różnorodnych  możliwości  dla  przestrzeni 
domowej, mając na celu jakość architektoniczną repre
zentatywną dla osiedli mieszkaniowych, niezależnie od 
tego, czy są one nowo zaprojektowane czy już istnieją
ce. Z tego punktu widzenia budowa budynku mieszkal
nego stanowi  konkretną szansę udzielenia odpowiedzi 
i  rozszerzenia  oferty  zakwaterowania  różniącego  się 
pod  względem  wielkości,  materiałów  i  cech  budowla
nych  w  skonsolidowanych  lub  nowo  rozwiniętych  ob
szarach miejskich.

Obecnie,  bardziej  niż  kiedykolwiek,  budownic
two  mieszkaniowe  stanowi  ważne  wyzwanie,  a  zara
zem  okazję  dla  architektury  oraz  dla  rozwoju 
i zdefiniowania miejsc w mieście. Wyzwanie to staje się 
coraz bardziej skomplikowane. Z jednej strony, jest ono 
uwarunkowane  niemożnością  wielu  osób,  aby  usytu
ować  się  nawet  na  najniższym  szczeblu  finansów. 
Z  drugiej  strony,  poprzez  szybki  wzrost  stylów  życia 
(podkreślony zjawiskami migracyjnymi), oczekiwaniami 
znośności  życia w przestrzeni miejskiej  i  domowej,  in
nowacjami technologicznymi i nową świadomością śro
dowiska  jako  całości  oraz  kwestią  zrównoważonego 
rozwoju środowiska w kształtowaniu miast w ogóle.

Domy Adaptacyjne/Domy Elastyczne
Pomysły  projektowe  zostały  opracowane  dla 

konkretnych  obszarów  mieszkalnych  leżących  między 
miastami Forlì  i Cesena. Koncepcja projektowa opiera 
się na  roli projektu urbanistycznego  i znaczeniu,  jakie
go mogą nabrać osiedla mieszkaniowe w procesach re
generacji  i  przekształcania  obszarów miejskich,  dążąc 
do  odzyskania  ogólnego  pojęcia  tematu  społecznego 
i epoki architektonicznej:  idei  „domu dla każdego”. Za
czynając od tego ogólnego pojęcia, opracowano pewne 
koncepcje koncentrujące się na idei budynku mieszkal
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nego,  którego  pomieszczenia  mieszkalne  charaktery
zowałyby  się  zasadą  adaptacyjności  i  elastyczności 
w odniesieniu do budowy i przestrzeni.

W związku z tym w badaniach skierowano uwa
gę  na  tradycję  budowlaną  i  mieszkaniową  w  Japonii. 
Porównanie  to  zostało  zrodzone  z  zamiarem  i  próbą 
odtworzenia  i  odświeżenia  mechanizmów  kompozycji 
charakteryzujących  projekt  mieszkaniowy  i  kulturę 
współczesnego życia, które wydaje się  „zmuszone” do 
bezkrytycznego  stosowania  racjonalistycznych  sche
matów rozmieszczenia, standaryzowanych  i zbanalizo
wanych  przez  interesy  komercyjne  rynku 
nieruchomości.  W  rzeczywistości  tradycyjny  dom  ja
poński  oraz  urządzenia,  które  określają  jego  prze
strzeń,  kształt  i  strukturę,  stanowią  możliwość 
ponownego zaprezentowania  idei „domu dla każdego”, 
uwzględniając fakt, że wyrażają i rozwijają tematy i ce
chy charakterystyczne dla plastyczności i elastyczności 
przestrzeni.

Historia  tradycyjnego  japońskiego  domu  cha
rakteryzuje się mądrym rozwojem relacji między struk
turą  i  formą  mieszkania,  w  której  wartość  pustej 
przestrzeni  dostępnej  dla  funkcjonalnej  i  wymiarowej 
adaptacji  stanowi  historyczny  przykład  i  konkretne od
niesienie do postępowego badania zagadnień dotyczą
cych współczesnego życia. Skupienie się na japońskim 
domu  nie  neguje  naturalnie  faktu,  że  powtórzenie  do
świadczenia lub tradycji poprzez „przeszczepienie”  jest 
niewykonalne.

Z  biegiem  czasu  kultura  architektoniczna 
w  ogóle,  a  zwłaszcza  jej  japońska  odmiana,  dały  nie
zwykły impuls do odnowienia kultury domu, co pokazu
ją  dzieła  architektoniczne  wielu  współczesnych 
mistrzów, począwszy od Franka Lloyda Wrighta. Jak pi
sał sam Wright,  „nie moglibyśmy żyć w  japońskich do
mach  (…). Po  raz pierwszy  [Zachód] nie  jest w stanie 
czegoś  dobrze  skopiować.  Etniczny  ekscentryzm  jest 
zbyt  duży”5,  jednakże  jest  równie  pewne,  że  „Zachód 
potrzebuje  tego  źródła  inspiracji”.  To  stanowisko  po
dzielał w swoich pismach Bruno Taut. Źródło zaintere
sowania  japońskim  domem  tkwi  w  prostocie 
kompozycji, która go wyróżnia, ponieważ pokoje, z wy
jątkiem toalety, nie mają jednej jedynej, wcześniej usta
lonej  funkcji, ale stanowią miejsca do życia,  jak ujął  to 
w  jednym ze swoich pamiętników poeta Kenkō: „Wielu 

zgadza się co do ustalenia,  że w budowie domu, wła
ściwe  jest  włączenie  pokoju  bez  szczególnego  prze
znaczenia,  takiego,  który  jest  piękny gdy  się  na niego 
patrzy, i który może służyć do wielu celów”6.

A  zatem  jest  to  zainteresowanie,  które  wykra
cza poza minimalistyczną estetyzującą ideę architektu
ry, która często kojarzona jest z tradycyjnym japońskim 
stylem.  W  skonsolidowanej  tradycji  zachodniej  po
szczególne pomieszczenia mają z góry określone funk
cje.  Specjalizacja  pomieszczeń  –  temat  tak  drogi 
architekturze  modernizmu  –  zaplanowana  w  bezkry
tycznym zastosowaniu  zasad  kompozycji  i  funkcjonali
stycznych schematów rozmieszczenia, z biegiem czasu 
spowodowała stopniowe zubożenie przestrzennych wa
lorów wnętrza domu, w którym żyjemy.

Jak  podkreślał  Georges  Perec,  badając  „statut 
mieszkania”:  „Apartamenty  są  budowane  przez  archi
tektów,  którzy  mają  dokładne  pomysły  na  wejście  do 
środka, pokój dzienny, pokój rodziców, pokój dla dzieci 
(…). A  jednak,  na  początku,  wszystkie  pokoje  są  do 
siebie mniej lub bardziej podobne; nie ma sensu próbo
wać  imponować nam opowieściami o modułach  i  inny
mi  nonsensami:  pomieszczenia  te  to  tylko  rodzaje 
sześcianów, powiedzmy prostokątne równoległościany; 
zawsze są  tam drzwi, bardzo często okno (…). Krótko 
mówiąc,  pokój  jest  dość  plastyczną  przestrzenią.  Nie 
wiem i nie chcę wiedzieć, gdzie zaczyna się funkcjonal
ność. W każdym razie, ja rozumiem to tak, że w mode
lowym  podziale  dzisiejszych  mieszkań,  funkcjonalne 
funkcjonuje  według  jednoznacznej,  sekwencyjnej  i  do
bowej procedury”7.

Perec  kontynuuje  przez  odwoływanie  się  do 
mieszkania  z  „bezużytecznym  pokojem,  absolutnie 
i  celowo  bezużytecznym”  oraz  do  „przestrzeni  bez 
funkcji” (nie bez określonej funkcji albo wielofunkcyjnej) 
8.

W  japońskich  domach,  pomimo  podobieństwa, 
pokoje  mają  jednak  określoną  hierarchię,  która  –  jak 
zauważył Fernando Espuelas – „nie odpowiada na kry
teria  funkcjonalne,  ale  na  sytuacje  i  wymiary”9.  Prze
strzeń  w  japońskich  domach  jest  zaplanowana  jako 
„neutralna rama, którą aktywizuje dopiero bezpośrednia 
obecność człowieka”10.

Pokoje  są przestrzeniami, w których mieszkają 
Japończycy,  ich  czworokątne  kształty  są  utrwalone 
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przez liczbę i układ mat (tatami), zmienny w zależności 
do  typu  mieszkania  i  roli  pokoju.  Pomimo  fizycznego 
podobieństwa  do  sąsiadujących  pomieszczeń,  każdy 
pokój ma swoją własną nazwę zgodną z jego głównym 
celem, ale wielorakość zastosowań zależy od wielkości 
domu. W  rezultacie,  jak  napisał  Fosco Maraini,  każdy 
pokój z tatami może służyć zarówno jako sypialnia, jak 
i  jadalnia:  „W  teorii  pokoje  są  neutralnym  miejscem 
przeznaczenia, stanowią »przestrzeń«, która od czasu 
do czasu  jest przystosowywana do  jak najbardziej  od
powiedniego  wykorzystania. W  rzeczywistości  oczywi
ście  jeden  pokój  zostaje  pokojem  rodziców,  drugi 
pokojem dziecięcym, a trzeci jest przeznaczony dla go
ści,  na  odwiedziny  i  spotkania  –  niemniej  jednak,  za
sadnicza elastyczność pozostaje”11.

Nie wchodząc w obszar specjalistycznej rozpra
wy,  można  stwierdzić,  że  tatami  jest  tym  elementem 
gospodarstwa domowego, który wprowadza ład do jego 
przestrzeni,  określając  jego  proporcje  i  wymiary.  Po
nadto  inne  elementy,  takie  jak  filary,  drzwi,  korytarze, 
balkony, okna czy sufity dostosowują się do tatami. Po
przez  szereg  zasad  kompozycyjnych  –  geometrycz
nych  i  relacyjnych  –  pomieszczenia  jako  jednostki 
formy, wymiaru i znaczenia układają się obok siebie, co 
ułatwia im ich prostokątna geometria, która pozwala na 
swobodny ruch wzajemny. Modułowa siatka nazywana 
ken zapewnia spójność, regulując dodawanie pomiesz
czeń od środka domu na zewnątrz do ogrodu. Według 
Heino  Engel,  „schodkowy”  układ  kompozycji  pokoi12 
z jednej strony prawie nigdy nie pozostawia przestrzeni 
dla wewnętrznych korytarzy – przestrzenie przeznaczo
ne  do  krążenia  to  weranda  i  te  już  przewidziane  we
wnątrz  każdego  pomieszczenia.  Z  drugiej  strony 
pozwala on na odtworzenie  zewnętrznej  przestrzennej 
wklęsłości wyznaczonej przez dwie ortogonalne ściany 
obwodowe. 

Dla  Fosco  Maraini  rozprzestrzenianie  się  tego 
racjonalnego systemu konstruowania i organizacji prze
strzeni  wewnętrznej  „stworzyło  architekturę  cywilną, 
która pozwoliła na budowę wielu domów, zgodnie z po
jedynczymi  potrzebami  przestrzennymi,  dostępnymi 
środkami  i  osobistym  smakiem,  w  bogatej  kombinato
rycznej  grze  ujednoliconych  modułów”13,  które 
w związku z tym określają, jak już wspomniano, rodzaj 

prefabrykacji.
Podobnie jak ich lokalizacja, wielkość pokoi jest 

zmienna.  Lekkie,  przesuwane  ściany  obwodowe,  zbu
dowane z  ruchomych paneli, umożliwiają  łączenie  róż
nych  pomieszczeń,  a  zewnętrzne  przesuwane  drzwi 
wizualnie przeciągają wzrok na zewnątrz domu. Różno
rodne  kompozycje  określają  płynną,  bezszwową  prze
strzeń wewnętrzną, zmieniającą i dostosowującą się do 
różnorakiej konieczności  i codziennego życia. To prze
strzeń wewnętrzna, która odnosi się do naturalnej prze
strzeni  zarówno  na  poziomie  kompozycji  i  percepcji. 
W  tradycyjnym  japońskim  domu  relacje  z  naturą  są 
właściwie determinujące i nierozerwalne w zapewnieniu 
zdrowej,  autentycznej  znośności  życia  w  przestrze
niach  wewnątrz  domu.  Ta  jakość  przestrzenna  jest 
możliwa  dzięki  temu,  że  konstrukcja  nośna,  rama,  nie 
warunkuje  już  określania  przestrzeni  wewnętrznych; 
w  rzeczywistości  ściany osłonowe są niezależne. Sys
tem konstrukcyjny określa spójne relacje między formą 
a  konstrukcją,  reprezentując, wraz  z  systemem paneli 
ściennych,  doskonały  przykład  nowoczesnej  standary
zacji i potencjalną odpowiedź na pytanie o bezpieczeń
stwo  sejsmiczne.  Ponadto,  ta  uznana  synteza 
funkcjonalności  i  piękna  prezentuje,  jak  już  wcześniej 
wspomniano, cechy plastyczności, elastyczności  i dys
trybucyjnej  zdolności  do  przystosowania  się,  których 
nie należy mylić z pewnym formalnym agnostycyzmem 
lub nonszalancją względem typu. 

Uważam,  że  rozważania  Aldo  Rossiego  w  tej 
kwestii  pozostają  aktualne;  zidentyfikował  on  obojęt
ność wobec  rozmieszczenia  jako  jedną z cech założy
cielskich  architektury:  „Rzeczywista  wartość 
mieszkania  nie  musi  być  adekwatna  do  powierzchni 
(…)  rzeczywistą wartość mieszkania można oddać  tyl
ko  przez  możliwe  konkretne  formy  wolności  jednost
ki14.

Obojętność  wobec  rozmieszczenia  kontrastuje 
z  przestrzenią  pozytywistycznofunkcjonalistyczną 
w sensie „przestrzeni bez gęstości, przestrzeni bez pa
mięci, należącej do przyszłości”15.

W  każdym  przypadku  aspekty  transformacji 
i elastyczności są wynikiem zasad i technik kompozycji. 
Zatem  tradycyjny  japoński  dom  został  przyjęty  jako 
punkt wyjścia do opracowania strategii projektowej, któ
ra może stanowić jakiś ważny fundament w poszukiwa
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nia  elastyczności  w  przestrzeniach  domowych  w  obli
czu nadmiaru zastosowań, do których nadaje się prze
strzeń  domu.  Ponadto  zdolność  do  adaptacji 
i  obojętność wobec dystrybucji  pozwalają nam zakwe
stionować  jakość mieszkania.  Pytanie  to  zwykle  doty
czy  technicznotechnologicznych  odpowiedzi  na  temat 
skuteczności,  rozwiązań  socjologicznych,  wymiaro
wych, urbanistycznych itd., ale nigdy pod względem ja
kości przestrzeni w odniesieniu do architektury. Jakość 
często jest określona przez materiały, czyli proste uzu
pełnienie  w  określaniu  przestrzeni.  W  ciągu  ostatnich 
kilku lat skuteczność pod względem efektywności ener
getycznej  oraz  technologiczne,  możliwie  zrównoważo
ne  cechy  zaaprobowały  nowe  etykiety  porównania. 
Jakość przestrzenna nie wydaje się być częścią deba
ty,  z  wyjątkiem  rzadkich  przypadków.  Warto  zatem 
przypomnieć  sobie  o  lekcji Adolfa  Loosa  i  wszystkich 
tych architektów, którzy z biegiem czasu starali się bu
dować jakość przestrzeni domowej. 

Ogólnie  rzecz  ujmując,  można  stwierdzić,  że 
budynek mieszkalny rozwijał się poprzez triadę struktu
ra–forma–znośność życia, ze szczególnym uwzględnie
niem  wykorzystania  systemów  budowlanych 
i  materiałów,  coraz  wyraźniej  podkreślając  aspekty 
techniczne  i  systemowe,  jednocześnie  zapominając 
o komponencie powiązanym z budowaniem miejsc do
mu i naturalnego dobrobytu, a przede wszystkim porzu
cając swoje powołanie do określenia miejsc w mieście. 
A zatem  japoński dom zdawałby się oferować absolut
ną elastyczność ze swoimi wymiennymi przestrzeniami. 
Jak  napisał Walter Gropius:  „Elastyczność  stosowania 
tych  elementów  jest  tak  wysoka,  aby  zaspokoić  dwa 
pozornie  sprzeczne  potrzeby,  czyli  jedność  i  zmien
ność, jednolitość i różnorodność”16.

Te  możliwości  pozwalają  współistnieć  przyczy
nom stojącym za miejskim projektem. Projekt taki musi 
być zrealizowany w określonym czasie i musi prezento
wać  jednolity  charakter  w  zakresie  reprezentowania 
wartości cywilnych, wraz z powodami, które z zadowo
leniem  przyjmują  indywidualne  i  prywatne  cechy  jego 
mieszkańców.
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1. Fotomontaż, przekrój budynku mieszkalnego, 2. Rozbudowany diagram aksonometryczny bloków mieszkalnych,
3. Przekrój poprzeczny bloków mieszkalnych


