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Maria Misiągiewicz

Odnajdywanie rzeczywistości
architektury Przestrzeni Magicznej
Finding the Reality of Magic Space
Architecture
If there is a Magic Space of art, which is shown
by reality, then there may also exist a Magic Space of
architecture, not only in the form of hand drawn art.
The affinity between architecture and literature, fine
arts, and probably visual arts – is not obvious (likewise
the Magic Space) but possible to prove.
1. Przestrzeń Magiczna
Być może kluczem do zrozumienia natury Prze
strzeni Magicznej architektury mógłby być obraz ame
rykańskiego malarza Thomasa Cole’a, zatytułowany
The Architect’s Dream, oddający wrażenie wizji archi
tekta, który – jak to określił poeta William Cullen Bryant:
„zasnął po przeczytaniu pracy na temat różnych stylów
w architekturze”1. To jest obraz z 1840 roku. Jesteśmy
przy pomieszaniu języków architektury XIX wieku. Arty
sta przewidział, a może tylko przeczuł, że pomieszanie
języków będzie się powtarzać, że nastąpi (postmoder
nistyczne) pomieszanie – języków mieszkańców Wież
Babel! Ale też przewidział istnienie języków Przestrzeni
Magicznej. U podstaw architektury magicznej jest prze
waga wyobrażeń, onirycznych przeżyć, obaw i nadziei
nad – racjonalnością. Jest również dostrzeżenie różnic
między rzeczami zwyczajnymi i poetyckimi; wtedy mo
że się zdarzyć, że pewna architektura przybierze status
rzeczy magicznych. To one stanowią o poetyce i –
odnajdywaniu rzeczywistości architektury; ważne jest
także słowo: nazwa, opowieść, mit jako preteksty budo
wania świata realnego. Czyli niezależnie od rodzaju
sztuki w tej przestrzeni nie można odwrócić się od języ
ka, tekstu, literatury.
Idea przestrzeni magicznej architektury jest bli
ska konceptowi realizmu magicznego – kierunkowi
w dwudziestowiecznym malarstwie, inspirowany i spo
winowacony z malarstwem surrealistycznym. Twórca
tego kierunku Carel Willink tworzył w latach 30. XX wie

ku. Malarstwo realizmu magicznego pokazuje reali
styczny świat, który odbiega od normalności. Na obra
zach Willinka widzimy krajobrazy świata antycznego,
z rzeźbami na postumentach, z ruinami w uporządko
wanych układach lub perspektywach; nastrój wspoma
gają dramatyczne chmury. Są tu więc: Ruiny, Miasto,
Ulica, Plac, Intrygujące Urządzenie, Dziwna Postać.
Kierunki surrealistyczne budzą pytania, na które zresz
tą nikt nie spodziewa się odpowiedzi. Elementy nieja
sności skłaniają do tworzenia własnych interpretacji.
Pozostajemy blisko malarstwa Giorgio de Chiri
co. Realizm magicznym de Chirico napełnia miejskie
widoki – place i ulice postaciami lub może figurami wła
snych pomysłów. Znaczenia tych mocnych kolorów rze
czy i krajobrazów architektonicznych są wzmacniane
rzucanymi cieniami. Tworzy to dramatyczne opowieści
zatrzymanych w bezruchu akcji. Malarstwo Giorgia de
Chirico wywarło znaczący wpływ na koncepcję Drogi
Czterech Bram, krakowskiego Seminarium XX Zmar
twychwstańców, bez wątpienia rzeczy z Przestrzeni
Magicznej.
Z nurtem magicznych malarzy surrealistycznym
łączy się chętnie postacie Rene Magritte’a. Przestrzeń
u Magritte’a jest wysoce absurdalna, pełna rzeczy, tak
że architektonicznych, i postaci dziwnych, i inspirują
cych. Krajobrazy Maxa Ernsta należą do najbardziej
„skondensowanych” znaczeniowo i zapadających w pa
mięć (The Entire City). W tej narracji ważną osobowo
ścią jest Man Ray, zadeklarowany surrealista, ważną
z racji obrazu z latajacymi czerwonymi ustami (Obse
rvatory Time: The Lovers).
Idee Przestrzeni Magicznej ukształtowane
w malarstwie odnaleźć można w literaturze, w kierunku
zwana Realizmem Magicznym. Rozkwitł on najbujniej
w hiszpańskim obszarze językowym literatury Ameryki
Łacińskiej. Powieści ukazujące poetykę Przestrzeni
Magicznej zauważymy w publikacjach: Legendy gwate
malskie Miguela Asturiasa (1930), Powszechna historia
nikczemności Jorge Borgesa (1935), Podróż do źródeł
czasu Alejo Carpentiera (1953). Kierunek jest kontynu
owany.
2. Rysowana Przestrzeń Magiczna
Architektura i obrazy (autor mówi o nich – ob
razki) Dariusza Kozłowskiego stanowią całość; nie tylko
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możliwość zamiany rzeczy wymyślonej na realną sta
nowi o jej magiczności. Do rysowania architektury Ko
złowski przykłada dużą wagę, zachowując dystans do
swoich utworów. Jego szkice, rysunki i obrazy malowa
ne to – studia, ilustracje, manifesty i... gry. Rysuje i ma
luje: obrazy rysowane piórem wydają się być studiami
do malowanych kompozycji dużych formatów. Deklaru
je on przynależność swojej twórczości do epoki post
funkcjonalistycznej lub raczej ponadczasowości
antyfunkcjonalizmu, a obrazami potwierdza te oświad
czenia. Kozłowski buduje swoje obrazy (i architekturę),
posługując się pretekstami: językiem form „z przeszło
ści”. W stosunku do domniemanych pierwowzorów wy
dają się one zdeformowane, przetworzone i nade
wszystko stosowane w innych niż zazwyczaj kontek
stach znaczeniowych. Wędrując przez różne czasy
i kultury, sięga po okruchy różnych symbolik i obrazów,
bez chęci ich dokładnej egzegezy i, wydaje się, bez
przywiązywania się do któregokolwiek z nich. W pew
nym sensie odkrywamy tu powinowactwo z włoską ta
ransavanguardią. Rzeczy nabierają innego znaczenia –
odczytanie jego pozostawia widzowi. Przychodzi tu na
myśl komentarz do wczesnego de Chirico: „Posługując
się nawet znanymi przedmiotami, każąc im wchodzić
w niecodzienne związki, malarz wyobcowuje je z real
nego świata i, jakkolwiek dokładne byłoby ich odwzoro
wanie, efektem jest uczucie dziwności i zaskoczenia,
jako że świat czyichś widzeń sennych nie jest dla niko
go światem znajomym”2.
W zapisach graficznych i obrazach pewne for
my powtarzają się i wydaje się – tworzą katalog rzeczy
ulubionych. Gra architekta dotyczy przemalowywania
kodów symbolicznych, zmieniania znaczeń elementów
przestrzeni, uzyskiwania nowego przedmiotu z rzeczy
odrzuconej, zużytej estetycznie. Kozłowski chce, by
w jego obrazach i architekturze nie było a priori form
przedstawiających lub abstrakcyjnych: każdy kształt
coś oznacza, a rolą architekta jest napełnienie formy tą
szczególną materią, by stworzyć obraz realistyczny lub
abstrakcyjny, w dowolnym odcieniu jasności lub za
mglenia. W tym celu chętnie ukazuje rozłożenia ele
mentów składni języka przestrzeni na niezależne
elementy i pozostawia je w tym stanie, by uzyskać
efekt scenograficzności. Poetyka rysowanej przestrzeni
służy demonstrowaniu „sztuczności”: języka architektu

ry, budowanego świata metafor (symboli?), ideologii
prezentowanej przez architekturę, idei, i samej sztuki –
kierując refleksje gdzieś w głąb, ku ogólnemu stanowi
sztuki budowania.
Kozłowski tytułuje swoje obrazy (podobnie jak
„nazywa” architekturę), jak gdyby zawierały za mało
słów. Tym sposobem buduje kolejną konwencję zamia
ny realnego obrazu – przestrzeni architektury na wizję
baśniową; nazwa–idea–słowo pisane jawi się jako za
klęcie przywołujące rzeczywistość–nierzeczywistość.
Liczne rysunki opowiadają o klasztorze – Drodze czte
rech bram, budowli w Krakowie. Są to równocześnie
ilustracje do idei Drogi zapisanej białym wierszem3.
Można odnaleźć powinowactwa myśli krakow
skiego architekta z namalowanym manifestem Hansa
Holleina, to: obraz – koncepcja fasady – wzór dla ma
kiety–realizacji wzniesionej przy Strada Novissima
w weneckim Arsenale na Biennale Architektury
w 1980r. Pomysł wspiera się na wielkim porządku sze
ściu kolumn. Dwie boczne „prawdziwe” to kolumny
z doryckimi głowicami, podtrzymujące realne belkowa
nie przekrycia Corderii, wówczas hali wystawowej.
Przestrzeń między nimi zapełniono czterema „kolumna
mi”, dostosowanymi gabarytami do już istniejących
podpór. Jest więc kolumna: „pień z głowicą”, „dorycka
kolumna Adolfa Loosa” (kopia projektu budowli Chicago
Tribune), „ułomek kolumny” – forma zrujnowana zawie
szona u belkowania oraz „kolumna – starannie przy
strzyżone drzewo”. Całość połączona jest rodzajem
tympanonu. Koncepcja fasady przywodzić może na
myśl zjawisko w sztuce określane przez Adolfa Gold
schmidta mianem „dezintegracji formy”; termin rozbicie
formy lub dezintegracja formy, przywołany do życia
w nowym niewartościującym znaczeniu, uważać można
za naczelną kategorię artystyczną architektury post
funkcjonalistycznej4. Jeśli zgodzić się z tą tezą, to ob
raz – projekt fasady przy ulicy Novissima Holleina
przybiera charakter nie tylko komentarza do architektu
ry postmodernizmu, ale ma wartość manifestu5.
3. Architektura
Nie bez powodów kierujemy zainteresowania
do weneckiego Biennale z 1980 r. To tam przestrzeń
magiczna pokazała się światu w całej okazałości. Na
zwa postmodernizm w architekturze zyskała wyjaśnie
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nie. Potem architektura na pewien czas zanurzyła się
tej trudnej do zrozumienia fikcji celebrowanej przez
twórców, przechodniów i teoretyków z równą powagą.
Spójrzmy na okruchy tej zabawy.
Zapisy rysunkowe Massimo Scolariego stano
wią nie tylko rodzaj poszukiwania sensu zamieszkiwa
nia człowieka na ziemi, ale także są analizą formy
architektonicznej i poszukiwaniem jej reguł. W tym
miejscu wypada postawić pytanie: do jakiego rodzaju
przestrzeni należą Skrzydła, pojawiające się tu i ówdzie
w tajemniczych światach Scolariego, także ulatujące
nad Bramą do morskiego miasta. Skrzydła, które w Il
Gardini di Biennale obwieszczały wenecką Wystawę
Architektury w 1985 roku, i w końcu znalazły swe miej
sce spoczynku, w zastanej scenerii niegdysiejszych za
budowań przemysłowych, zawieszone nad wejściem
do Instituto Universitario di Architettura di Venezia.
Takich wątpliwości nie mamy, oglądając w Berli
nie, przy Rauchstrasse, zrealizowaną przez Roba Krie
ra – Bramę. Architekt, opuszczając na chwilę
racjonalne i melancholijne zarazem analizy miasta, za
proponował poszerzenie gry o znaczenia poetyckie
przełożone na język architektury. Początek mitu stano
wi owa Brama; budowla mieszkalna z dwiema wieżami,
kierująca ku wnętrzu – parku. Flankujące wieże, „teu
tońska” i „toskańska”, nasuwają dalszy ciąg opowieści:
po przeciwnych stronach parku zbudowali wille miej
skie, według swoich pomysłów, zaproszeni do zabawy
architekci niemieckojęzycznej strefy kulturowej i włoskoję
zyczni. Z jednej strony – Hubert Herrmann i Francy Va
lentiny, Hans Hollein, Rob Krier (istniejący budynek);
naprzeciwko – Klaus Theo Brenner i Benedict Tonon,
Giorgio Grassi, Henry Nielebock, Aldo Rossi. Zapisane
przez Roba Kriera idee należą tyleż do przestrzeni me
lancholijnej co Magicznej. Plany i elewacje, rysowane
delikatnie i podkolorowane, materializują jakąś prze
szłość skomponowaną na nowo. Potwierdzają to per
spektywy pokazujące także materiał i z lekka zrujnowaną
architekturę. Na rysunkach konkursowych (bo tą drogą
wyłoniono projekt) wież brak: pomysł przyszedł później.
Rysunki Roba Kriera wspomagają poetykę idei niekiedy
realizowanych.
Steven Holl, wznosząc budowle, pozostaje ma
giem, rysując obrazy architektury, jest poetą. Jego na

stawienie do projektowania architektury jest całkowicie
poetyckie, co rysunki oddają po części. Do architektury
dociera poprzez poetykę, twierdząc, że: „dusza jest
esencją architektury”, a budynek stoi w niemej samot
ności. Namawia do kultywowania metaforycznego sensu
rzeczywistości, twierdząc, że mitopoetyckie rozumienie
niedefiniowalnych doświadczeń i tajemnic wzbogaca
duszę6. Mające swe źródła w takim onirycznym racjo
nalizmie, rysowane wizje Holla zmieniły się w czasie
ostatnich lat, chociaż ślady jego wcześniejszych zainte
resowań aspektami typologicznomorfologicznymi po
zostały: inspiracje zaczęły żywić się mitami
zamienianymi w rzeczywistość. Hollowi są potrzebne
preteksty, by nie zaginąć w morzu intuicji. Aby otworzyć
architekturę na kwestie percepcji, trwa w niewierze
i odłącza racjonalną połowę umysłu, a rozumowi
i sceptycyzmowi oddaje prawo pierwszeństwa na rzecz
odkrywczości. W tym laboratorium nie ma zaufania do
doktryn, a przedmiotem zadumy jest intuicja.
W krajobrazie Przestrzeni Magicznej dostrzec
można relacje ich magii do znaczenia Imienia „pamięć”.
Odniesieniami do „pamięciniepamięci” są „obrazki” Ko
złowskiego, oznaczające poszukiwania w pamięci, lecz
także niepamięć źródeł kultury. Nie chodzi tu o znisz
czenie kultury czy przeklęcie tradycji, ale raczej o to, co
Tomasso Trini określił jako ni se suvenir, ni oublier.
Rzeczy te należą do Czasu ogromnego porzucenia,
posługując się tytułem obrazu Puriniego. Szkice i obra
zy architektury Aldo Rossiego są opracowaniami na te
mat „pamięci historycznej”. Akwarele Massimo
Scolariego są osobistymi poszukiwaniami „pamięci
archetypowej”. Strada Novissima Holleina stanowi de
monstrację dystansu do pamięci albo jest – „pamięcią
ironiczną”. Rysunki Franco Puriniego jako wprowadze
nie do myślenia o podstawach kreacji architektonicznej
stanowią odkrywanie „pamięci genetycznej”7. Rysunki
Stevena Holla także zawierają zapis pamięci, ich poety
ka przypominająca coś nieokreślenie znanego, osadzo
nego w przeszłości niehistoryzującej, choć należącej
do historii, zamieniającej rzeczy bez znaczeń na po
ezję: może w „pamięci magicznej”? A obrazy Woodsa,
Hejduka, Abrahama przedstawiają rzeczy zamknięte
w obszarze „czasu bez czasu”.
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4. Dwa domy na peryferiach rzeczywistości architektury
Wszystkie rzeczy mają imiona własne, bez tego
by nie istniały. Z drugiej strony imiona własne mają moc
straszliwą: same tworzą rzeczywistość poprzedzającą
rzecz zaistniałą. Obiekt zrealizowano w dzielnicy do
mów jednorodzinnych w Krakowie, domów wolnostoją
cych wzniesionych w latach 70. XX w. Dom
o powierzchni użytkowej 870 m² stanowi część funkcjo
nalną zbudowanego wcześniej w 1987 r. obiektu fa
bryczki kosmetyków HEAN i faktycznie jest domem
jednorodzinnym! Dom składa się z dwóch części –
mieszkalnej i „pracowni”. Część mieszkalna to po
mieszczenia, których w domu spodziewać się można
zazwyczaj: hall, pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, sy
pialnie. Pracownię zaprojektowano jako duże pomiesz
czenia użytkowane o dwóch kondygnacjach8. Kształt
budowli pozwala odczytać dwie różnorodne formy: gra
niastą, mocną bryłę z ziemisto karminowego klinkieru,
zwieńczoną czterema betonowymi obeliskami, pozosta
wiającymi widzowi niepewność co do ich przeznacze
nia, i miękką, falującą ścianę z tego samego materiału,
ostentacyjnie demonstrującą swoją grubość i strukturę.
Bryła graniasta, węższą ścianą otwiera się ku ulicy,
ukazując przechodniowi „twarz”: wrota do wnętrza –
„usta”, „oczy” – płytkie reliefy w murze klinkierowym.
Obeliski wieńczące pracownię też coś oznaczają, a wi
doczne z boku budynku cztery rzędy okien zacierają
skalę dwukondygnacyjnego obiektu otoczenia fabryczki
wyróżnia budowlę różowa rzeźba, pionowo ustawiona
forma opierająca się o frontową elewację – »Usta«,
rzecz o wysokości równej zabudowaniom – które sta
nowią dla niej tło. Wygląda na to, że tu Man Ray pozo
stawił swój latający znak. Całość jest kompozycją form
przeciwstawiającą rozdrobnienie, kompilację, wielość
kierunków i płaszczyzn, różnorodność detali architektu
ry kryjącej się za falującą ścianą – przejrzystości ukła
du i rozległości wnętrz i czytelności kubatury
prostopadłościennego masywu. Mury z klinkierowej ce
gły drogowej, nieregularnej i nierówno wypalonej, czar
nofioletowej
–
stanowiące
tło
dla
gładko
wypolerowanej różowości »Ust« ze sztucznego kamie
nia, na styku domu i pracowni tworzy się wielopiętrowe,
wąskie – „wnętrze – zewnętrze”. Ściana pracowni nosi
tu ślady zamurowanych okien takich samych jak w jej
przeciwległym murze zewnętrznym; część mieszkalna

wciska się schodami i balkonami, otwiera się oknami,
biel tynków swoich ścian wewnętrznych przeciwstawia
jąc kolorowi klinkieru. Obie formy ścian walczą ze sobą,
prężąc się w bezruchu.
Rzecz nazwano – Dom Alchemików. Autor wy
jaśnia: „Pretekstu dostarczyła profesja inwestorów, wła
ścicieli firmy HEAN zajmującej się produkcją pomadek
do ust. Architektura domu w swojej intencji kontynuują
ca zabawę miała być architekturą zagadek, winny ro
dzić pytania i wątpliwości: Gdzie właściwie mieszkają
Alchemicy? – Dlaczego falująca ściana zewnętrzna na
planie »domu« ma zarys antropomorficzny ? – Betono
we formy na szczycie budowli mogą skłaniać do zasta
nowienia: obeliski to czy może kominy? – Układ, ilość
i skala okien w »pracowni alchemików« sugeruje budo
wlę znacznie większą niż w rzeczywistości,
i wielokondygnacyjną. – Front części mieszkalnej za
wiera elementy zdekomponowane. – Na frontonie pra
cowni alchemików można doszukać się zarysów
twarzy, może maski. – Co oznacza element rzeźbiarski
oparty o ścianę frontową domu, »Usta«, jeszcze jedna
zabawa formą antropomorficzną, symbol produkowa
nych tu kosmetyków, reklama czy może jeszcze coś in
nego? – Pewien niepokój u oglądającego może
wywołać deformacja kształtów; na planie brak kątów
prostych między zasadniczymi ścianami. – W ogrodze
niu nie ma bramy prowadzącej do wejścia domu”. Nie
należy dodawać, że w Domu Alchemików – nikt nie
mieszka. W pobliżu miasta Turku, w odległości, która
uwalniając od uciążliwości gwaru, ruchliwości, nieprze
widzianych spotkań i zwykłej ciekawości, pozwala jed
nak zachować miejskie obywatelstwo – zaprojektowano
dom. Raczej duży: powierzchnia użytkowa to 2200 m².
Ideę budowli, nazwanej Villa Fortezza9, przed
stawiono na obrazie Il combattimento del signor K. e
dei mulini a vento, ossia Villa Fortezza. Pretekstem ty
tułu obrazu był dostarczyło papierowa tapeta „udająca”
szkliwione płytki ceramiczne z wiatrakami, którą uzu
pełniono rysunkiem willi. Intencje zawarte w malowa
nym przekazie, nazwie i idei – łączy tytuł barokowej
opery, poetykę metafory „walki z wiatrakami”, prezenta
cję idei konkretnej architektury, a być może także
odniesienie do pewnej sytuacji w architekturze współ
czesnej.
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Dom zlokalizowano na wzgórzu na skraju stare
go lasu. Południowy stok wyniesienia umożliwia uzy
skanie atrakcyjnych widoków okolic. Inną zaletę
lokalizacji ocenić mogą wtajemniczeni: wzgórze ukrywa
sale, korytarze i pomieszczenia, rozchodzące się dale
ko poza obrys głównej bryły budowli, także garaże, ba
sen kąpielowy otwierający się jednak oknem
w kierunku lasu. Innego rodzaju oknem do podziemne
go labiryntu jest wycięcie terenu – ogród wodny z wglą
dami do podziemi. W tej strefie znalazła miejsce sala
do słuchania muzyki, bar, siłownia... Poziom wyższy
mieści funkcje dziennego użytkowania domu. Wyżej
znalazła swoje miejsce otwarta biblioteka i ukryte sy
pialnie. Kompozycja rozwija się od zawiłości podziemi
do oczywistości formy dachu–tarasu, z surrealistyczny
mi czterema wieżami. Formę buduje zewnętrzna obu
dowa umożliwiająca jednak podglądanie tajemnicy
„drugiej strony muru”. Budowla zewnętrzna wewnątrz
ujawnia swobodną kompozycję nieabstrakcyjnych form
geometrycznych. Oba te światy istnieją w zespoleniu
przeciwieństw. Uwolnienie struktury zewnętrznej, mu
rów i kasetonowego stropu, utworzyło „przestrzeń eks
pozycyjną” – dla brył (trudno je opisać) przeznaczonych
na: salon, jadalnię, bibliotekę, bar... Także: Dom Matki.
Pozwoliło to na pokazanie rzeczy zazwyczaj niewidzial
nych: nieistniejące formy zewnętrzne pomieszczeń
i sal!
Dom dostarcza wielu gier z architekturą. Może
to być zabawa w podróż po labiryncie. Może być to gra
w odczytywanie znaczeń: język architektury jest nie
oczywisty. Abstrakcyjne formy zjednoczone w kompo
zycji swobodnej, umożliwiającej teoretycznie zmianę
lub kontynuację układu. Zabawą może być także gra
w odniesienia historyczne do nazwy i formy Villi Fortez
zy, i zbudowane na podstawie wiele pokładów dekom
pozycji semantyki, wreszcie gra w śledzenie
powinowactw z rzeczami z innych światów symboliki.
Nie należy dodawać, że w Villi Fortezzy nikt nie
mieszka!
5. Rzeczy fikcyjne?
Rozmowa o sztuce: próba jej wyjaśnienia, teo
retyzowanie jest równie trudne jak tłumaczenie poezji
na inny język, a może nie jest możliwe. Czy można
więc tłumaczyć tekst przedstawienia malarskiego na ję

zyk świata werbalnego? Trzeba też zgodzić się z Picas
sem, który w pewnej chwili powiedział, że sztuka jest
kłamstwem (pozwalającym dotrzeć do prawdy!). Ten
sąd można uzupełnić: sztuka jest Wspaniałym Kłam
stwem. Człowiek nie patrzy na świat absolutnie „czy
stym” wzrokiem. Odbiera go poprzez własne
doświadczenia, stereotypy, upodobania. Do wyraźnego
zobaczenia Przestrzeni Magicznej potrzebne są więc
okulary pozwalające spojrzeć na świat w pewien spo
sób, okulary ze szkłami ułatwiającymi przychylne spoj
rzenie w głąb sztuki i dostrzeżenie jej tajnego świata
gdzie łączy się wiedza, wiara, ironia, gra, filozofia... Je
śli zaakceptujemy tę teorię, teza o istnieniu Przestrzeni
Magicznej nie musi być wyjaśniana i opisywana. A defi
nicja: „Architektura jest budowaniem rzeczy fikcyjnych,
tak by wyglądały jak prawdziwe”10 jest oczywista.
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