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The identity of corner buildings in Buenos Aires, 
despite  its association with  legends of  the  town,  looks 
very similar  to  the one we can  find  in our  cities. Even 
examples that became symbols of the city, such as the 
Kavanagh  building,  have  citygenic  characteristics, 
becoming  urban  structures  the  same  way  as 
everywhere else  in  the world. We should  focus on  the 
corner  building  as  a  special  case  because  of  the 
unforgiving nature of its authors.

Manuel Cruz1 opisał groteskową sytuację, która 
przydarzyła się mu w Buenos Aires, w kawiarni Florida 
Garden:  „W  mieście  Buenos  Aires,  na  skrzyżowaniu 
słynnej ulicy Florida z ulicą Paraguay, znajduje się stara 
kawiarnia o nazwie Florida Garden. Kilka tygodni temu, 
gdy  jadłem  tam  śniadanie,  byłem  zaskoczony,  że  na 
małych serwetkach papierowych, które leżą na każdym 
stole,  zostało  napisane:  »Florida  Garden.  Tożsamość 
rogu«.  (...) przynajmniej mogłem sobie w duszy pomy
śleć:  »Idźcie  z  Bogiem«  (że  tak  powiem,  oczywiście). 
Jeśli  teraz  będzie  wynikało,  że  nawet  narożniki  mają 
swoją tożsamość”2.

Możemy zrozumieć irytację filozofa, który nawet 
narożnikom stara się przypisać  tożsamość, należy do
dać też, że w dalszej części artykułu skupia się na toż
samości  i  niezależności  Katalonii.  Rozumiemy,  że 
przytoczona  sytuacja  posłużyła  mu  jako  pretekst  do 
rozważań  na  inny  temat. Autor  niniejszego  opracowa
nia wykorzystał nadmienione okoliczności do rozważań 
na  temat budynków narożnych. Wydaje się mieć dużo 
racji autor sentencji napisanej na serwetce w kawiarni. 
Gdy odnajdujemy ulicę Florida w stolicy Argentyny, po 
jakimś  czasie  rozumiemy,  jaką  rolę  ten  ekskluzywny 
ciąg pieszy odgrywa w mieście i z jakiego powodu ktoś 
odkrywa  tożsamość narożnika  tej ulicy. Na przestrzeni 
około dwóch kilometrów odnajdujemy zbiór narożników, 

których analogiczne przykłady odnajdujemy w naszych 
miastach. Często  interesujące nas przypadki odszuku
jemy w miejscach,  gdzie  ulice  krzyżują  się  pod  kątem 
ostrym, co w tym przypadku wynika z tego (jak to czę
sto  bywa  w  hiszpańskich  miastach),  że  układ  ortogo
nalny  rozcinają  skośne  szersze  aleje.  Rozpoczynając 
naszą wędrówkę od placu świętego Marcina, odnajdu
jemy  budynek  Kavanagh.  Miejscem,  na  którym  miał 
stanąć  przyszły  architektoniczny  symbol  miasta,  była 
działka znajdująca się między ulicami San martin i Flo
rida –  już wówczas  jedna z najbardziej ekskluzywnych 
lokalizacji  w  mieście.  Sam  plan  Komisji  Estetyki  Bu
downictwa Miasta Buenos Aires zakładał „wielką bramę 
do miasta”3.

Z  inwestycją  wiąże  się  legenda  niespełnionej 
miłości między młodymi rodzin Kavanagh  i Anchorena, 
która  mówi,  że  Corina  Kavanagh  powodowana  uczu
ciem zemsty do rodziny Anchorena, stawiając budynek, 
chciała  zasłonić  pałac  i  kościół  Najświętszego  Sakra
mentu należących do rodzinny Anchorena. 

W La Nación w roku 1934 pojawiła się nota po 
uzyskaniu  pozwolenia  przez  inwestorów  odpowiednich 
pozwoleń:  „Buenos Aires  chce  pozbyć  się  nudy,  które 
uciska  je,  jego projektantów  i krytyków – często o niej 
wspominających – ma możliwość otrzymać przestrzeń 
lepszą niż tylko poprawna”4. 

Sam Edificio Kavanagh  został  zaprojek
towany  przez  architektów  Ernesto  Lagos  ì  Luis María 
de  la  Torre  oraz  inżyniera  Gregorio  Sánchez  z  biura 
projektów

Sánchez, Lagos y de la Torre. Wzniesiony w la
tach  1934–1936 w  duchu modernizmu, w  ówczesnym 
czasie  najwyższy  budynek Ameryki  Południowej  i  jako 
pierwszy wyposażony w centralną klimatyzację. I od ra
zu  wpisał  się  sylwetkę  miasta,  stając  się  symbolem 
miejsca rozumianym jako plac San Martin, ale również 
całe  Buenos Aires. W  roku  1994  został  uznany  przez 
American Society of Civil Engineers za „kamień milowy 
międzynarodowej  inżynierii”, a w roku 1999 został wpi
sany przez UNESCO do światowego dziedzictwa archi
tektury  modernizmu  oraz  jako  Historyczny  Monument 
Narodowy. W podobnym  tonie  opisuje  to  dzieło César 
Pelli,  tłumacząc,  dlaczego  zawsze  będzie  traktowany 
jako  „ten” wieżowiec Buenos Aires, pomimo że  już nie 
jest najwyższy: „sięga wyżej niż swoja wysokość, a tak
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że spełnia symbolicznoduchową rolę, aby wyróżnić się 
na tle nieba. Uznaje, się że wieżowiec [ten] odpowiada 
za kształtowanie sylwetki miasta. Nie możemy wyobra
zić sobie Paryż bez Wieży Eiffla czy Nowym Jorku bez 
Empire  State.  Budynek  Kavanagh  jest  po  prostu  do
brym  wieżowcem.  Dotyka  nieba  w  kilku  krokach  peł
nych  delikatności,  a  jego  podstawa  jest  delikatna 
i  rozpoznawalna  (...).  Tworząc  fasadę  Placu  Świętego 
Marcina,  odpowiada  za  jego  skalę  i  charakter.  (...) 
w sytuacji, w której wieżowiec potrafi wyrazić charakter 
miasta na tle nieba, otrzymuje szacunek i troskę miesz
kańców  swego  miasta.  Takim  jest  Chrysler  Building 
w Nowym Jorku i Kavanagh w Buenos Aires”5.

Podążając dalej, odnajdziemy wyżej wspomnia
ną kawiarnię Florida Garden,  znajdującą się w budyn
ku,  jakich  wiele  odnajdziemy  w  każdym  mieście. 
Narożnik ścięty pod kątem 45° – narożnik á la Ildefons 
Cerdà.  W  kolejności  dochodzimy  do Galeria  Pacifico, 
budynku,  którego  historia  zakreśliła  koło  od Bon Mar
ché do Bon Marché. W 1894 została ukończona pierw
sza  część  zaprojektowanej  przez  architekta Agrelo  Le 
Vacher  Galerii  wzorowanej  na  europejskich  przykła
dach,  jak  Vittorio  Emanuele  II  w  Mediolanie.  Miała  to 
być Galeria–Pasaż  zajmująca  cały  kwartał między  uli
cami  Florida,  Cordoba,  San  Martin,  Viamonte.  Przez 
kryzys  ekonomiczny  końca  XIX  wieku  powstała  tylko 
połowa całego założenia. W 1896 roku część stała się 
siedzibą Narodowego Muzeum, aż do 1908, kiedy bu
dynek przeszedł w ręce argentyńskich kolei. Przebudo
wa  wykonana  przez  architekta  Juan  Carlos  López 
w 1945  roku  oraz murale  namalowane przez  artystów 
takich jak: Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos 
Castagnino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro, nie 
wpłynęły na polepszenie sytuacji budynku, którego naj
lepsze czasy miały nadejść dopiero w 1989 roku, kiedy 
został  wpisany  do  rejestru  Zabytków  Narodowych Ar
gentyny i poddany pracą adaptacyjnym pod ekskluzyw
ną  galerię  handlową  z  zachowaniem  oryginalnej 
architektury. Obecnie stał się symbolem miejsca, które
go  nie  sposób  ominąć  podczas  wędrówki  po  Buenos 
Aires. 

Na  rogu  Florida  i  Sarmiento  odnajdziemy  mu
zeum  sztuki,  które  funkcjonuje  tam  od  roku  2015, 
w miejscu  głównej  siedziby Miejskiego  Banku  Buenos 
Aires. Budynek obecną  formę modernistyczną uzyskał 

w roku 1981 po ukończeniu wszystkich etapów przebu
dowy zaprojektowany przez architektów Aslan  i Ezcur
ra.  Przyjęte  rozwiązania  przypominają  uproszczone 
rozwiązania  wypełnienia  szkłem  i  metalem  pustych 
przestrzeni  pozostałych  po  otwarciach  z  oryginalnego 
budynku z 1907 roku.  

Carlos  Vilar  w  1926  roku wraz  z  bratem Anto
niem zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie na siedzibę 
Argentyńskiego  Banku  Ludowego.  Architekt  Norberto 
Feal  tak opisuje dzieło braci Vilar:  „(…) oczywiste  jest, 
że Bank Ludowy stara się rozwiązać problem artykula
cji pomiędzy wzorcami neokolonializmu  i abstrakcyjne
go  racjonalizmu. W  tym  sensie  Ludowy Bank  okazuje 
się polem bitwy między trudnościami oderwania się od 
historyzmu  i  abstrakcyjne  pojawiającego  się  nowocze
snego projektu. Oczywiście pojawiające się napięcia są 
zrównoważone dzięki czystości rzemiosła, i to jest wła
śnie przemyślane starania, aby zorganizować  te wyra
ziste pola, dzięki czemu Argentyński Bank Ludowy stał 
się  znaczącym  i  charakterystycznym budynkiem,  który 
definiuje (porządkuje) nowy model językowy, który skry
stalizuje  się we wczesnych  latach  40.  i  będzie  przeni
kać  wiele  dzieł  architektonicznej  czasie  rządów 
peronisty.  W  skrócie,  Argentyński  Bank  Ludowy  jest 
ważnym przykładem w którym odnajdziemy oznaki wy
czerpywania  się  neokolonialnego  wyrazu  artykulacji 
pierwszych projektów z jednej strony, a z drugiej możli
wość zmodernizowania historycyzmu”6. Te słowa poka
zują,  jak  ważny  jest  to  projekt  dla  Buenos  Aires. 
Obecnie stanowi siedzibę banku HSBC, a narożna wie
ża,  skręcona o  45º w  stosunku  do  bocznych  elewacji, 
stała się symbolem tego miejsca.

Na skrzyżowaniu Diagonal Norte  i Florida znaj
dują się dwa narożne budynki – Bencich  i Pierwszego 
Narodowego  Banku  Bostońskiego.  Pierwszy  powstał 
na zamówienie Miguela Bencich i został zaprojektowa
ny w 1927 roku przez francuskiego architekta Eduardo 
Le  Monnier.  Łączy  sobie  w  sobie  elementy  akademi
zmu i klasycyzmu. Patrząc na aleję Roque Sáenz Peña 
(inaczej  Diagonal  Norte)  od  strony  Placu  Majowego, 
kopuły monumentu Bencich tworzą  jedną z bram miej
skich tak w stronę Placu Republiki, jak Placu Świętego 
Marcina. Na przeciwko znajduje się budynek Pierwsze
go  Narodowego  Banku  Bostońskiego  ukończonego 
w 1924 roku według projektu biura Chambers i Thomas 
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w  stylu  neoplateresku.  W  portalu  wejściowym  znalazł 
miejsce cytat z wejścia głównego do Szpitala Świętego 
Krzyża  z  Toledo  (obecnie  muzeum  sztuki).  Na  końcu 
ciągu pieszego Florida znajduje się budynek La Equita
tiva del Plata zaprojektowany przez argentyńskiego ar
chitekta  Alejandro  Virasoro  jako  siedziba  firmy 
ubezpieczeniowej  o  tej  samej  nazwie.  Budynek wyko
nany w duchu art deco z elementami zdobień zaczerp
niętych  z  architektury Azteków.  Narożnik  zaokrąglony 
z  którego  wyrasta  wieża  zwieńczona  kopułą.  Przyto
czone  powyższe  przykłady  dowodzą,  że  wybrane  na
rożniki  mogą  posiadać  swoją  tożsamość,  a  te 
prezentowane z ulicy Florida na pewno zostały zauwa
żone przez właścicieli Florida Garden i skrzętnie wyko
rzystane.  Należałoby  opisać  wiele  innych  domów 
narożnych Buenos Aires,  takich  jak: Palacio de  la Re
conquista,  Palacio Municipal  de  la  Ciudad  de  Buenos 
Aires, Banco Alemán Transatlántico albo dwa przykłady 
art  deco – budynku Volta  i National City Bank of New 
York – czy zaprojektowany przez Clorindo Testa Banco 
de Londres y America del Sur, ale niniejsze opracowa
nie  zamknięte  zostało do  samej  ulicy Florida –  specy
ficznej,  bo  jednej  z  ważniejszych,  choć  tylko  pieszych 
i wydaje się, że przytłoczonych swoją architekturą.

Wskazane  przykłady  wydają  się  potwierdzać 
słowa Tomasza Kozłowskiego, który pisze:  „Pewna sy
tuacja przestrzenna ma tu szczególną rolę, zwalnia ar
chitekta  od  badania  motywacji  urbanistycznych:  to 
»sytuacja  narożnikowa«,  teren  wyznaczony  ulicami 
zbiegającymi się pod kątem (najlepiej ostrym) wskazu
jącymi linie zabudowy”7.

Przytoczone  słowa,  odnoszące  się  do  innych 
przykładów sytuacji narożnikowej pasują do  tych przy
wołanych  z  Buenos Aires,  potwierdzając  słowa T.  Ko
złowskiego  o  unikaniu  potrzeby  badania  motywacji 
urbanistycznych.  

Jak  zauważymy,  również wiele  przykładów  po
siada  (jak chciałby autor cytatu) ostry kąt, szczególnie 
budynek  Kavanagh  rozcina  powietrze  swoim  narożem 
jak okręt tnie fale wzburzonego morza. Linie zabudowy 
same dają nam pretekst budowania  rzeczy architekto
nicznej, która sama może stać się pretekstem budowa
nia  miasta  albo  jego  motywacjami  urbanistycznymi, 
a  co  za  tym  idzie  odpowiedzialności  twórcy  za  poczy
nione kroki (wydaje się bardziej widoczne niż w sytuacji 

wewnątrz  pierzei  kwartału  zabudowy).  Na  powyższe 
próbuje zwrócić nam uwagę Manuele de SolaMorales 
w wywiadzie z Catalìną Serra w El Pais na  temat pla
nowanej wystawy Miasta, Narożniki w Barcelonie: ,,(...) 
miejsca styku dwóch ulic  tworzy miasto, a miasto  jako 
całość  jest  siecią  narożników.  Są  to  również  miejsca, 
gdzie  możemy  odnaleźć  dobrą  architekturę,  a  urbani
styka odnajduje swoje imię (...)8.

Jak  zauważa M.  SolaMorales, możemy  odna
leźć dobrą architekturę w narożnych budynkach, a mia
sto  to  sieć  narożników,  gdzie  struktura  zabudowy 
miejskiej  odnajduje  swój  początek.  Wymowne  zdjęcie 
wykonał Alberto Kalach w 1998 roku niedaleko stanowi
ska  archeologicznego  Chimalhuacan  w  mieście  Mek
syk. W biednej dzielnicy, na narożnym budynku wydaje 
się, że dla żartu ktoś napisał „ulica architektów”. Jak się 
później  okazuje,  ta  ulica  tak  się  faktycznie  nazywa, 
więc  co  autor  na  myśli  miał,  robiąc  to  zdjęcie,  chyba 
nikt  nie  ma  wątpliwości.  Za  komentarz  posłużą  nam 
słowa wcześniej  również  cytowanego M.  SolaMorale
sa9:  „W  każdej  formie  urbanistycznej  sposób,  w  jaki 
krzyżują  się  ulice,  jest  jej  cechą  fundamentalną,  którą 
zachowujemy jako obraz miasta”10.

Można też podejść do tego tematu bardziej po
etycko,  jak włoski  fotograf Vĩttorio D’Onofri. Odnajduje 
on  w  narożach  miasta  poetykę  życia  –  w  meksykań
skim  mieście  Oaxaca  sfotografował  ponad  tysiąc  na
rożników. Zdjęcia wykonane zostały za pomocą ręcznie 
wykonanej kamery otworkowej, aparat o ogniskowej ok. 
l4 mm,  co  dało  kąt widzenia  około  120º. Narożne  bu
dynki  fotografowane byty z przeciwległego  rogu w  taki 
sposób,  że  oś  symetrii  wypada  na  przedstawiany  na
rożnik.  W  ten  sposób  powstały  czarnobiałe,  panora
miczne  zdjęcia,  w  których  wzrok  skupia  się  na 
centralnej części która jest ostra, a poboczne ulice od
dalają  się  w  nieskończoność.  Efekt  ten  potęguje  spo
sób  ich  wykonania,  długi  czas  naświetlania  z  ruchem 
na ulicach odrealnił uciekające w dal ulice. Autor ujął to 
tak: „Narożniki jako osie skrzyżowań. Różne drogi, któ
re zmuszają nas do wyboru jednej lub drugiej. Skrzyżo
wania  jako  symbole  wyboru,  których  dokonujemy 
w naszym życiu, często na spotkanie z nieznaną przy
szłością,    zostawiając  inne, nigdy nie wiedząc, co  (…) 
mogłoby  nas  spotkać”11.  Tak  jak  fotograf  opisał  efekt 
swojej  pracy,  znajduje odzwierciedlenie w domach na
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rożnych,  które  skupiają  na  sobie  wzrok  przechodnia
obserwatora, a więc wynika z tego, że dom narożny to 
szczególny przypadek, który nie wybacza błędów auto
rom.  Tożsamości  domów  narożnych  w  Buenos  Aires 
pomimo powiązań  z  legendami miasta wydają  się  być 
takie same, jakie odnajdziemy w swoich miastach. Na
wet  te  przykłady,  które  stały  się  symbolami,  jak  budy
nek  Kavanagh  w  Buenos  Aires,  posiadają  cechy 
miastotwórcze,  stając  się  elementami  tworzącymi 
strukturę  urbanistyczną w  taki  sam  sposób w  każdym 
mieście.
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