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wszystkim okresy powrotu do klasyczności. Antonio Mo
nestiroli twierdzi nawet, że architektura klasyczna jawi się 
jako jedyna postępowa tendencja opierająca się na zasa
dach i regułach2. 

O.M. Ungers  (1926–2007) był architektem, który 
w przeciwieństwie do wielu współczesnych mu  twórców 
nigdy  nie widział  potrzeby  odcinania  się  od  przeszłości. 
Odwoływał się jednak do historii idei, a nie historii stylów. 
Szukając  podstaw  dla  swoich myśli  i  twórczości  w  źró
dłach klasycznych, nie powtarzał określonych form, figur 
i  sztywnych  funkcjonalnych  schematów,  lecz  koncentro
wał się na porządku w architekturze. Uważał, że począt
kową  sceną  architektury  jest  pustka,  a  architektoniczna 
interwencja  polegająca  na  budowaniu  w  tej  najbardziej 
radykalnej przestrzeni potrzebuje właśnie porządku3. Po
rządek natomiast wymaga zasad. W sztuce ustalania za
sad  –  jaką  jest  jego  zdaniem  architektura,  narzędziem 
niezbędnym jest kompozycja. Kompozycja, którą Ungers 
rozumiał  jako  opartą  na  klasycznych  regułach:  symetrii, 
proporcji,  osiowości,  kontrastów4.  Geometrię  traktował 
jako siłę porządkującą rzeczywistość.

Dwa przykłady domów w mieście obrazują rady
kalne  podejście  O.M.  Ungersa  do  architektury  podpo
rządkowanej  zasadom.  Budynki  różni  skala  i  rodzaj 
zamieszkiwania,  lecz  łączy  urzeczywistnienie  wspólnej 
idei. Domy – wielorodzinny  i  jednorodzinny, ukazują ab
solutne  poddanie  się  władzy  geometrii.  Szczególnie 
w przypadku jednego z nich, stosownie do początkowego 
cytatu, Ungers zmierza do kresu radykalności – do abso
lutnej redukcji formy. 

2. IBA Block 1
Przykład  podporządkowania  się  geometrii  –  sze

ścianu  i kwadratu, ukazuje  IBA Block 1 w Berlinie  (1984–
1987). Ten budynek wielorodzinny jest jednym z projektów 
powstałych  w  ramach  IBA  (Internationalen  Baustellung 
Berlin) w  latach 1984–1987. Miał przywrócić miejscu  jego 
niegdysiejszy  miejski  charakter.  Urbanistycznie,  budynek
kwartał  odtworzył historyczną krawędź miasta między gę
sto zabudowaną południową częścią Friedrichstadt a tere
nem  Kulturforum.  W  latach  1997–2002  ulica  została 
przesłonięta monumentalnym  kompleksem Park Kolonna
den Giorgio Grassiego, biegnącym wzdłuż zielonej alei od
chodzącej  od  placu  Poczdamskiego.  Dzieło  Ungersa 
zostało ostatecznie odsunięte na „drugi plan”. 

The inspiration for the following considerations is 
the  architectural  and  theoretical  output  of  Oswald 
Mathias  Ungers,  an  architect  who  specifically 
emphasized  the  need  for  order  in  architecture.  Two 
projects for housing in the city by him have been chosen 
as  examples  of  architecture  subjected  to  strict  rules  of 
geometry.  Geometry  is  treated  as  the  force  organizing 
reality.  This  imaginary,  abstract  world  of  Ungers’  is 
materialized  in  physical  structures,  and  can  be 
considered as proof of  longlasting value of architecture 
adhering to the stringent rules of composition.

If  you  want  to  express  your  ideas  as 
clearly as possible, you have to force it to 
its limits1.

1.
To domy kształtują obraz miast. Miasta wypełnio

ne są „budownictwem mieszkaniowym”, w którym aspek
ty  estetyczne  zostały  zredukowane  do  praktycznych 
i  funkcjonalnych  formuł architektonicznych. Są  też domy 
kształtowane jako ikony, tych jest znacznie mniej. Pomię
dzy nimi znajdują się obiekty,  które wymykają się  łatwej 
klasyfikacji. Budynki należące do innego porządku. Domy 
wydawałoby  się  zwyczajne,  jednak  za  ich  pozorną,  po
wierzchowną banalnością kryją się niezwykłe  idee. Idee, 
które  nie  są  ani  dosłownie  użyteczne,  ani  nie  urzeczy
wistnia się  ich w dążeniu do  realizacji pewnych założeń 
stylistycznych.  Idee,  które  nadają  budynkom  znaczenie 
i przeobrażają je w dzieła sztuki. Są to domy, które odda
ły się we władanie zasad porządku i geometrii. 

Inspiracją do zawartych w  tekście  rozważań  jest 
twórczość  architektoniczna  i  teoretyczna  Oswalda  Ma
thiasa Ungersa,  architekta,  który  szczególnie  podkreślał 
niezbędność  reguł  w  architekturze.  Gdy  szukamy  po
rządku  w  architekturze,  przychodzą  na  myśl  przede 
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nięte mosty  podwieszone w  bramach. Ta  różnorodność 
typologiczna i komunikacyjna jest konsekwencją sztywnej 
kompozycji formalnej budynku. 

Półpubliczny  kwadratowy  dziedziniec  poprzez 
trzykondygnacyjne  bramy  przejściowe  łączy  się  płynnie 
z  otoczeniem.  Dla  zróżnicowania  przestrzennego  dzie
dziniec został jednak podniesiony powyżej poziomu ulicy. 
Z jednym samotnym drzewem zdaje się on jedynie sym
bolizować przestrzeń wspólną,  jest  zbyt otwarty, by sta
nowić  miejsce  używane  przez  mieszkańców  do  innych 
celów niż komunikacja. 

W odbiorze obserwatora, który – nie mając dostę
pu do rzutów i aksonometrii – nie jest świadom wszystkich 
tajemnic  kompozycyjnych,  zdominowanie budynku przez 
kwadratową siatkę modularną widoczne  jest  szczególnie 
w  konsekwentnie  regularnym  rozmieszczeniu  identycz
nych, relatywnie dużych, kwadratowych okien. Cegła ele
wacyjna,  która  jest  materiałem  z  natury  wymagającym 
precyzji kompozycyjnej,  tutaj ciemna, została silnie skon
trastowana  z  białymi  oknami  o  mocnych  w  wyrazie  po
działach. W przejściachbramach, tam, gdzie okna nie są 
funkcjonalnie  potrzebne,  zostały  one  zamienione  na  po
malowane na biało „ślepe” płyciny. Niezwykłe jest, że uda
ło  się  Ungersowi  podporządkować  i  wpisać  funkcję 
mieszkaniową  w  tak  restrykcyjną  kompozycję  rzutów 
i elewacji. Jest to niewątpliwie przykład budynku, który nie 
zdradza  wysiłku,  jaki  został  włożony  w  jego  stworzenie 
(nie w sensie materialnym). Twórczość Ungersa nasuwa 
wiele pytań. Czy można go uznać za „mistrza kwadratu”, 
czy  jego  niewolnika?  Czy  takie  radykalne  podporządko
wanie się geometrii w przypadku architektury mieszkanio
wej  nie  staje  się  irracjonalne?  Czy  w  tej  radykalnej 
architekturze  jest  miejsce  na  indywidualizm  użytkowni
ków?  Czy  pozostawiono  w  niej  miejsce  na  ważne  dla 
mieszkańców  aspekty  jak  komfort,  prywatność,  intym
ność, bezpieczeństwo? Czy taka architektura nie nabiera 
charakteru opresyjnego? 

Odpowiedzią na  te dylematy może być  kontro
wersyjne  oświadczenie  Ungersa,  że  architektura  to 
synteza geometrii i materii. Funkcję uważał architekt za 
drugorzędną, nieistotną. 

3. Haus Ungers III
Dom w Kolonii nazywany Haus Ungers III (1994–

1996)  architekt  zaprojektował  i  zbudował  dla  siebie.  To 

Budynek charakteryzuje jeszcze napięcie między 
redukcją  modernizmu  a  różnorodnością  postmoderni
zmu.  Niezwykle  prosty  formalnie  obiekt  łączy  w  sobie 
różne  wariacje  typologiczne.  W  pierwszej  chwili  trudno 
podjąć decyzję, czy należy traktować go jako wolno sto
jący  blok,  czy  kwartał  zabudowy.  Dwuznaczność  powo
duje  z  jednej  strony  mała  skala  budynku  oraz  fakt,  że 
został on odsunięty od sąsiedniego, a z drugiej strony je
go  obwodowa  forma  z  widocznym  dziedzińcem  we
wnętrznym.  Budynek,  którego  rzut  wpisano 
w  stosunkowo  niewielki  (jak  dla  zabudowy  kwartałowej) 
kwadrat  o  bokach  mierzących  40  metrów,  nawiązuje 
wielkością i rozwiązaniem typologicznym do sąsiadującej 
starej zabudowy, zmieniając  jednak  tradycyjny układ ka
mienicy z dziedzińcem w nowy typ. Uzupełniono tu układ 
urbanistyczny przez implementację kwadratowego Block
imBlock (budynek w kwartale) tylko częściowo wpisane
go w możliwe krawędzie kwartału. 

Proces twórczy Ungersa zawsze dominowała po
trzeba  nadania  budynkowi  czystej  struktury,  a  kwadrat 
i sześcian były środkami wyrazu stanowiącymi podstawę 
projektów. W  przypadku  IBA  1  rzuty,  układ  strukturalny, 
przekroje,  elewacje,  rozmieszczenie  okien,  okładziny 
podporządkowano siatce modularnej opartej na kwadra
cie. Ten budynek na planie kwadratu składa się z ośmiu 
wolno stojących trzykondygnacyjnych „domówwież” rów
nież  o  kwadratowych  rzutach,  regularnie  rozmieszczo
nych  po  obrysie  założenia.  Wieże  zostały  połączone 
w  jeden  budynekkwartał  przez  trzy  najwyższe,  pełne 
kondygnacje. Pomiędzy wieżami pozostawiono osiem re
gularnych bram prowadzących do wewnątrz układu. Wy
korzystany motyw domubramy ma również swoje źródła 
historyczne w tym rejonie miasta. Można sobie zadać py
tanie, czy nie jest to po prostu pełen budynek, z którego 
zostały  wycięte  szczeliny,  lecz  szkice  autora  pokazują 
pierwotny zamysł kompozycji z wież. Szczególnie popu
larny widok aksonometryczny podkreśla tę zasadę.

Budynek łączy kombinację różnych typów miesz
kań.  Dwukondygnacyjne  mieszkania  na  dwóch  najniż
szych  poziomach  mają  osobne,  bezpośrednie  wejścia 
z  przyziemia  i  ich  niezależność  przypomina  charaktery
styczną dla domów jednorodzinnych. Mieszkania na wyż
szych  kondygnacjach  są  komunikowane  poprzez  cztery 
wspólne  klatki  schodowe  w  narożach  budynku.  Do 
mieszkań na trzeciej kondygnacji prowadzą z kolei osło
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późne  dzieło  zdaje  się  być  destylatem  wszystkich  do
świadczeń zebranych przez wiele lat pracy. Ungers „wy
szedł  od  ciężkiej  materialności  i  asymetrii  swych 
pierwszych  prac,  przeszedł  przez  racjonalizm  i  syme
tryczne  abstrakcje,  by  dojść  ostatecznie  do  absolutnej 
czystości, w której nic nie zakłóca spokojnej doskonałości 
proporcji  platońskiej  formy”5.  Dom  jest  rezultatem  kon
frontacji  typologii  z  geometrią,  historii  z  czystą  formą. 
W  efekcie  powstał  budynekmanifest,  „dom  bez  właści
wości”  (Haus  ohne  Eigenschaften),  eksperyment  doty
czący redukcji elementów architektonicznych, stanowiący 
ucieleśnienie  jego  wieloletnich  rozważań  dotyczących 
abstrakcji w architekturze. Może być uznany za koncep
tualny  model  domu,  który  urzeczywistniono  przez  jego 
zbudowanie. 

Można  próbować  odnaleźć  jego  prototypy.  Na 
powierzchownym  planie  wizualnej  reprezentacji  jest  to 
proste: Villa Palladia, budynki Adolfa Loosa, Wittgenstein 
Haus, Haus Perls Miesa van der Rohe. W poświęconym 
domowi  Ungersa  eseju  Francesco  Dal  Co6  porównuje 
Haus Ungers  III do domu, który w 1926  roku  filozof Lu
dwig Wittgenstein zaprojektował dla swojej  siostry. Pod
kreśla  jego  prostotę  i  surowość,  szczególną  uwagę 
poświęcając miarom i proporcjom. Jednak Dal Co przede 
wszystkim dochodzi do wniosku, że dom ten można po
wiązać  z  ideami Karla Friedricha Schinkla. Ungers  sam 
trafnie to podsumował: „ostateczna konfrontacja z Schin
klem,  tutaj  w  skrajności,  prezentuje  dążenie  do  coinci
dentia  oppositorum7  –  duchowej  jedności  rzeczy  w  jej 
formalnej  różnorodności”8.  Ungers  uważał  skończone 
dzieło za streszczenie całego spektrum możliwości. Trak
tował współistnienie przeciwności  jako „zasadę, która łą
czy (…) twórczą sprzeczność i ciągłość, spontaniczność 
i planowość, przypadek i ustanowiony porządek”9. 

Godzenie  sprzeczności  pozwala  na  osiągnięcie 
wewnętrznego porządku dzieła.

Ta dialektyczna zasada to pierwsza z  lekcji,  jaką 
Ungers wyniósł z dzieł Schinkla10. Drugą lekcją jest wia
ra w nieodzowność  idei.  „Styl  nic  nie  znaczy.  Jest  tylko 
dodanym  ornamentem.  Jest  jedynie  wymienny,  zależny 
od  czasu  i  przejściowy.  Idea  jest  wszystkim.  Jest  trwa
ła”11. Bez idei, bez tematu i intelektualnego konceptu po
zostaje  architektura  na  powierzchni  zależna  od 
formalnego  ornamentu.  Idea  przeprowadza  architekturę 
przez nurty  i mody różnych czasów. Dzięki niej budynek 

się nie starzeje. Trzecia lekcja to uniwersalność koncep
cji, jej elastyczności w stosunku potrzeb, miejsca i czasu. 
To lekcja transformacji rzeczy z minionej w nadchodzącą, 
z  istniejącej  w  nową12.  Kolejną  lekcją,  którą  wymienia 
Ungers jest konieczność świadomości i akceptacji historii 
jako  żywej  tradycji,  zapewniającej  czasowe  kontinuum. 
Bez  historii  architektura  pozostaje  abstrakcyjna  i  teore
tyczna,  nigdy  nie  osiągając  pełni  i  żywotności.  Historia 
nie  jest  tu  jednak  rozumiana  jako  katalog  form,  stylów, 
stereotypów,  recept,  z  których  w  razie  potrzeby można 
korzystać. Piąta  lekcja  jest kontynuacją zasady  jedności 
w różnorodności, dotyczy jedności natury i kultury, środo
wiska  i  architektury.  Dziedzictwo  Schinkla  stało  się 
Ungersowi niezwykle bliskie.

Sam  Ungers  podkreślał,  że  dom  w  Kolonii  jest 
dalszą  refleksją nad  jedną z podstawowych  typologii ar
chitektonicznych,  trzyczęściową kompozycją willi z prze
strzenią  centralną  i  dwiema  bocznymi  nawami,  typem 
pojawiającym się  na przestrzeni wieków w  licznych wa
riantach stylistycznych  (lekcja 4). Ungers zradykalizował 
strategie  zastosowane  w  wymienionych  budynkach 
i stworzył najprostszą formę interpretacji stale pojawiają
cego się elementu (lekcja 3). Jego wariant charakteryzuje 
odrzucenie  wszystkich  niepotrzebnych  elementów  i  nie
odnoszenie  się  w  żaden  sposób  do  konkretnych  histo
rycznych  detali.  Jak  podsumował  architekt:  „na  końcu 
długiej  historii  pełnej  wydarzeń,  historii  pełnej  tematów, 
symboli i metafor zostaje oczyszczone geometryczne pu
dełko”13. 

Otynkowany  na  biało,  dwukondygnacyjny  budy
nek – równoległościan o wymiarach 11,7 m x 15,6 m na 
wys. 7,8 m (o proporcjach 3:4:2) – wznosi się na kamien
nej,  białej  podstawie  stojącej  w  ogrodzie  kwartału  rezy
dencjonalnego.  Przez  tworzenie  bazy  Ungers  celebruje 
„dom jako czysty obiekt”14, który ograniczony jest do naj
istotniejszych  elementów:  ścian  i  okien.  Idealnie  syme
tryczne elewacje są identyczne, nie rozróżniono elewacji 
frontowej  od  tylnej. Nie  istnieje  nawet  główne wejście  – 
wszystkie drzwi  są  identyczne,  zwykła hierarchia porzu
cona  jest na  rzecz abstrakcji. Powstał dom bez widocz
nych detali, profili, bez obramień otworów, attyki. Ukryta 
jest  również wewnętrzna  geometria  budynku.  Pozostała 
gra  linii  ścian  i  jednakowych  otwarć w  jednakowym  ryt
mie.  Powstał  nakreślony  precyzyjnie  obiekt  –  mocny, 
ciężki,  nieozdobiony,  elementarny.  „Pozbawiony  ekspre
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sji,  zredukowany do absolutnego  jądra,  tak czysty  i nie
dwuznaczny jak to tylko możliwe. (…) Wszystko, co było 
zamierzone, jest widoczne od razu”15 .

Przestrzenie  wewnętrzne  mają  ten  sam  stopień 
klarowności.  Dom  ukazuje  spójną  strukturalną  logikę 
i  konstrukcyjną  konsekwencję.  Dom  o  kompozycji  trzy
częściowej ma pięć pomieszczeń (w piwnicach mieści się 
istniejący  wcześniej  basen).  Na  parterze  znajduje  się 
centralne pomieszczenie wysokie na dwie  kondygnacje, 
określane  przez  autora mianem  sala  terrena,  oraz  dwa 
pomieszczenia boczne szerokości 3,6 i wysokości 3,6 m, 
jedno pełniące  funkcję  kuchni  i  jadalni,  drugie –  salonu. 
Na drugiej kondygnacji w bocznych nawach znajdują się 
prywatne  apartamenty  Ungersa  i  jego  żony.  Wzdłuż 
wschodniego i zachodniego boku oraz pomiędzy boczny
mi nawami a częścią centralną znajdują się szerokie na 
półtora  metra  strefy  –  ściany  pomocnicze,  w  których 
mieszczą się schody, sanitariaty, szafy wnękowe  i piony 
techniczne oraz kuchnia. Wszystkie podziały  funkcjonal
ne mają swoją silną fizyczną reprezentację.

W Hous  Ungers  III  najistotniejszy  zdaje  się  po
rządek  formy,  jej  czystość,  która wynika z użycia  zasad 
geometrii,  za  pomocą  której  zdefiniowano  wszystkie 
aspekty  budynku.  Na  podstawie  jej  ścisłe  zasady  okre
ślono  rytm  i  zbudowano  przestrzenne  moduły,  którym 
podporządkowano elewacje i całą wewnętrzną kompozy
cję.  Szczególnie  centralna  strefa  budynku,  która  skupia 
energię przestrzenną domu, pnąc się przez dwie kondy
gnacje, pozwala odczuć matematyczną  rytmiczną dyna
mikę między elementami ścian a otwarciami drzwiowymi 
i  okiennymi. Ungers,  celebrując modularność, na części 
ścian wstawił podziały, skale, linie proporcji i liczby. Są to 
harmonijne prawa rządzące budynkiem, które zostały do 
pewnego  stopnia  zespolone  w  przestrzenie  lub  ściany 
domu  i  przez  to  zapewniają  odniesienie  do  myśli  jego 
twórcy. Również geometryczne, masywne meble specjal
nie zaprojektowane dla tych przestrzeni są podległe pro
porcjom i modułom. 

Ungers uważał, że „dom jest równocześnie prze
strzenią  życiową,  laboratorium,  przedstawieniem  świata 
i  testem”16.  Wyobrażony  świat  Ungersa,  podporządko
wany ścisłym zasadom geometrii  i zamknięty w czystym 
białym pudełku, stał się dowodem na istnienie współcze
snej  architektury  poszukującej  porządku  i  opartej  na  ry
gorystycznych  zasadach  kompozycyjnych.  Architekt, 

szukając  bezprzedmiotowej  architektury  czystej  formy, 
określił  ją  za  pomocą masy,  geometrii  i  proporcji. Osta
teczna synteza, redukcja elementów ukazuje poszukiwa
nie  esencji  architektury,  co  Ungers  utożsamia 
z  restrykcyjnymi  zasadami kompozycji.  „Chciałem zoba
czyć, jak dalece architektura może być abstrakcyjna. (…) 
dlatego nie ma w „domu bez właściwości” żadnych orna
mentów, żadnych detali, dołu ani góry. (…) wszystko zo
stało  wyabstrahowane  do  absolutnego  jądra  abstrakcji. 
Bardziej się nie da”17.

Ungers  przez  całe  życie  twórcze  zajmował  się 
poszukiwaniem abstrakcji w architekturze. Tym projektem 
niewątpliwie najpełniej dał wyraz tej idei – w jej material
nej formie. Jednak pewnego dnia w rozmowie ze swoim 
synem Simonem Ungersem przyznał, że kompletna abs
trakcja  w  architekturze  nie  jest  możliwa  –  z  powodu 
okien.

4. 
Poddanie się prawom i regułom może zdawać się 

dla wielu  twórców ograniczeniem ich wolności artystycz
nej.  Tak  radykalne  podporządkowanie  się  geometrii 
w kompozycji może być traktowane jako źródło zniewole
nia. Są  jednak architekci, wśród nich O.M. Ungers,  któ
rym bliskie są tendencje racjonalistyczne w architekturze 
i  którzy chętnie poddają się  rygorowi  logiki. Paradoksal
nie, widzą w dyscyplinie, jaką daje geometria, rodzaj wy
zwolenia  i  ogromne  możliwości  kształtowania  formy 
architektonicznej. Wizja stałego, uniwersalnego, absolut
nego porządku jako przeciwieństwa chaosu staje się dla 
nich  kluczowa.  Dla  tych  twórców  elementarne,  geome
tryczne  formy  i  liczbowe  relacje  rządzące  strukturą  są 
wyrazem  ujawnienia  się  porządku  świata.  Ungers  uza
sadniał słuszność rozwiązań architektonicznych, odwołu
jąc  się do  rozumu,  racjonalności  i  logiki. Podkreślał,  że: 
„prawdziwa  wolność  istnieje  tylko  w  granicach  rozsąd
ku”18.

Porządek  geometrii  daje  poczucie  zrozumienia, 
kontroli – wprowadza ład w mnogość. Porządek jako na
rzędzie  może  oczywiście  wspierać  również  opresję. 
Szczególnie w przypadku architektury mieszkaniowej wy
raźny  jest  spór  pomiędzy  uniwersalnym  językiem  abs
trakcyjnych czystych, geometrycznych form a potrzebami 
praktycznymi – między estetyką a pragmatyzmem. Sztu
ką  jest  osiągnięcie  równowagi w  tej  grze między  ideali
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zmem a rzeczywistością, między funkcjonalizmem a for
malizmem.  Jak  cienka  jest  granica między  racjonalnym 
a  irracjonalnym? Niewątpliwie  jest  to  architektura,  która 
zmusza do wyrzeczeń zarówno twórcę, jak i jej użytkow
nika. „Ponieważ architektura jest zaangażowana w ciągły 
proces dialektycznego napięcia między pragnieniem kre
atywności  a  wyliczeniami  intelektualnymi,  koncepcją 
a  akceptacją  funkcji,  wyobraźnią  a  rzeczywistością”19. 
Wydaje się,  że Ungers dążył do stworzenia domów do
skonałych, a doskonałość musi zawierać wszystkie moż
liwości  (lekcja  1).  Jego  architektura  jest  różnorodna 
w bardzo subtelny, nieoczywisty sposób.

Przytoczone przykłady domów zdają się bardziej 
abstrakcyjnymi  modelami,  które  w  cudowny  sposób, 
przestrzegając wszystkich  szczegółowo określonych  za
sad kompozycyjnych, udało się zrealizować. Te jakby po
większone do docelowej wielkości teoretyczne modele – 
prototypy,  sprawiają nadrealne wrażenie. Ma się poczu
cie,  że  w  ich  przypadku  abstrakcyjne  pojęcia  przyjęły 
konkretną formę. Budynki te, które można zsyntetyzować 
jako  „zmaterializowaną  ideę  porządku”,  zgodnie  ze  sło
wami  ich  autora,  że  „tylko  sztuka  jest  reprezentacją 
idei”20, wkraczają do świata sztuki. Są dowodem, że ar
chitektura jak inne sztuki jest zdolna do wykraczania po
za ograniczenia materialnej konieczności21. 

Budynki  IBA1  i Haus Ungers nie są przykładami 
architektury ikonicznej, ekspresyjnej, pełnej ekstrawagan
cji,  zbytku,  egzaltacji,  nowości  technicznych  ani  takiej, 
która  nosi  nietrwałe  kostiumy  stylistyczne.  Ungers  był 
przeciwny  –  jak  sam  ją  nazywał  –  event  architecture. 
Chciał projektować trwałe budowle, które miały wyglądać, 
jak gdyby stały w danym miejscu od zawsze. Nie był ty
pem wynalazcy, nie interesowało go wymyślanie nowych 
kształtów. Racjonalistyczne odwołanie się do formalnego 
rygoru, monumentu, miejsca  i  typu  powodowało mocne 
zakorzenienie  jego architektury w historii. Tworzył  archi
tekturę,  która miała  „dzisiaj  i  jutro”  spełniać wymagania, 
które stawiał jej „wczoraj”. Poszukiwał esencji architektu
ry  ukrytej w  formach niezmiennych,  uniwersalnych,  roz
poznawalnych,  opartych  na  stałych  i  czytelnych 
zasadach,  które  mogłyby  wprowadzić  porządek  w  cha
otyczny kontekst urbanistycznoarchitektoniczny. 


