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S t r e s z c z e n i e

Louis I. Kahn jest jednym z tych architektów przełomu modernizmu i postmodernizmu, których prace omawia  
się nierzadko bez nawiązania do kontekstu. Jednakże, głębsza analiza jakiegokowiek z jego projektów poka- 
zuje,  że  Kahn  był  w  rzeczywistości  bardzo  zainteresowany  otoczeniem,  w  którym  umiejscawiał  swoją 
architekturę. Biorąc za przykład jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych prac, Kimbell Art Museum w Fort 
Worth,  oraz  próbując  odtworzyć  jej  oryginalne  tło,  możemy  zbadać,  w  jakim  stopniu  kontekst  inspirował 
działanie architekta.
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A b s t r a c t

Louis I. Kahn is one of these postmodern architects whose work is most often analysed without any relation 
to  its  context. However, a closer study of any of his projects shows  that  in  reality Kahn was very attentive  
to any environmental setting in which his work was placed. Taking for example one of his most famous projects, 
Kimbell Art Museum, and recreating its original background, we can actually examine to what extent the context 
might have influenced Kahn’s work as well as his thinking.

Keywords:  project’s setting,  context, history of  the place, urban  form,  institutions,  site,  topography, climate, 
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Autor muzeum sztuki  imienia Kay’a Kimbella w Fort Worth, Louis  I. Kahn, postrzegany  
jest  jako  jeden z  tych  twórców, którzy podjęli  próbę przywrócenia architekturze po moder- 
nizmie jej dawnych powiązań z tradycją Beaux-Arts. W literaturze można nawet spotkać się 
z określeniem, że narrację w dziełach Kahna prowadzi nostalgia1. Twórczość Kahna  ideal- 
nie  pasuje  do wizerunku  architekta-archeologa,  nieustannie  próbującego  połączyć  historię  
z  funkcjonalizmem  oraz  najnowszymi  osiągnięciami  techniki.  Odpowiada  temu  również  
wielka  fascynacja  zabytkami  starożytnego  Rzymu,  którą  architekt  wielokrotnie  potwier- 
dza własnymi  słowami. To właśnie w  tej  fascynacji  historią  dopatruje  się  głównego  źródła 
inspiracji dla  form, które zaprojektował Kahn,  jednocześnie przypisując architektowi posta- 
wę  ignoranta  względem  kontekstu.  Czy  jest  to  uzasadnione?  Śledząc  historię  projektu  
Kimbell Art  Museum,  można  przekonać  się,  jak  niekompletny  jest  powszechnie  przypisy- 
wany  jego autorowi wizerunek. W tym celu należy się przenieść w miejsce  i czas powsta- 
nia projektu.

Teren,  którego  częścią  jest  działka  przeznaczona  na  budowę muzeum,  stanowi  dziel- 
nicę kulturalną (Cultural District) miasta Fort Worth w stanie Teksas. Ziemia ta, stanowiąca 
niegdyś  ranczo,  została wykupiona przez miasto w dwóch etapach: najpierw w celu aran- 
żacji  parku  miejskiego  (1892),  a  następnie  pod  budowę  centrum  wystawowego  w  celu 
uczczenia  stulecia  stanu Teksas  (1936).  Boom  ekonomiczny,  który  w  latach  trzydziestych 
pozwolił wzbogacić się mieszkańcom miasta, pozostaje nie bez znaczenia: multimilionerzy  
z Fort Worth chętnie wspierają budowę instytucji kulturalnych.

Jako  pierwsze  powstaje  centrum  wystawowe  dedykowane  pamięci  znanego  komika  
z  Fort  Worth,  Willa  Rogersa  (Will  Rogers  Memorial  Complex).  Pierwsze  budynki  kom- 
pleksu  to  tzw.  Koloseum,  Audytorium  i  Wieża  Pionierów  (Coliseum,  Auditorium,  Pioneer 
Tower),  wszystkie  wzniesione  w  latach  1936–1937  w  stylu  art  deco  z  jasnożółtej  cegły  
i  wapienia.  Ponieważ  odbywające  sie  w  tym  miejscu  przedsięwzięcia  to  głównie  rodeo  
i  wystawy  bydła  (znajdujemy  się  w  Teksasie),  w  latach  czterdziestych  kompleks  wzboga- 
cony  zostaje  o  stajnie,  zaprojektowane  przez  tych  samych  architektów  (Wyatt  Hedrick  
i Herman Koeppe). W następnych dekadach wokół kompleksu powstają kojelne  instytucje, 
w  tym  miejskie  centrum  sztuki,  muzea  i  teatry.  Wspomnieć  należy  przede  wszystkim  
teatr  Casa  Manana,  którego  futurystyczna  forma  powstaje  w  oparciu  o  projekt  kopuły  
Fullera2  oraz  muzeum  sztuki  im.  Amona  Cartera.  Ten  ostatni  budynek,  nazwany  imie- 
niem  fundatora  i  wzniesiony  w  1961  roku,  by  pomieścić  jego  prywatną  kolekcję  dzieł  
sztuki, zaprojektowany został przez Philipa Johnsona.

Muzeum Amona  Cartera  znajduje  się  w  zachodniej  części  symetrycznie  zaaranżowa- 
nego przed wejściem do kompleksu Willa Rogersa parku. Zaledwie pięć  lat po ukończeniu 
budowy Amon Carter Museum do  Fort Worth  zaproszony  zostaje  Louis  Kahn. Ma  on  za- 
projektować  bliźniacze  względem  opisanego  wyżej  muzeum,  które  pomieścić  ma  prywat- 
ną  kolekcję  nieżyjącego  już multimilionera  Kay’a  Kimbella.  Co  wiecej,  władze miasta  na- 
dają fundacji Kimbell na wyłączny użytek część parku Willa Rogersa pozostałą po wydzie- 
leniu  terenu,  na  którym  powstało  muzeum  Amona  Cartera.  Oddając  fundacji  tę  cenną  
parcelę, miasto określa swoje warunki: wstęp do muzeum ma być wolny, a utrzymanie dział- 
ki pokryte przez fundację. Ponadto miasto zgadza się na usunięcie dzielącej działkę na pół 
ulicy  Will  Rogers  East  pod  warunkiem  zapewnienia  alternatywnego  dojścia  pieszego  do 
kompleksu Willa  Rogersa3.  Swoje  zdanie  na  temat  warunków  zabudowy  wyraża  również  

1 M. Tafuri, F. Dal Co, Architettura Contemporanea, Electa, Mediolan 2003, s. 368.
2 Kopuła  geodezyjna  (ang.  Geodesic  dome).  Struktura  sferyczna,  której  użycie  w  architekturze  spopularyzował, 
poczawszy od lat 40. XX wieku, amerykański architekt i konstruktor Richard Buckminster Fuller.

3 P. Cummings Loud, The Art Museums of Louis I. Kahn, Duke University Press in association with the Duke University 
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Philip Johnson jako projektant sąsiadującego z parcelą muzeum Cartera. Sugeruje on ma- 
ksymalną  wysokość  zabudowy  na  poziomie  40  stóp,  aby  nie  zasłonić  panoramy  miasta 
widzianej z tarasu obiektu, który zaprojektował4.

Il.  1.  Dzielnica  kulturalna  przed  budową Kimbell Art Museum –  lata  sześćdziesiąte  (Gordon Smith,  fotografia  z  ko- 
lekcji Jack White Collection of Historic Fort Worth Photos, University of Texas at Arlington)

Ill.  1.  Cultural District of Fort Worth before the construction of Kimbell Art Museum, 1960’s. Gordon Smith Photo, from 
Jack White Collection of Historic Fort Worth Photos, University of Texas at Arlington

Kimbell  Art  Museum  nie  jest  zatem  dziełem  wyjętym  poza  nawias  kontekstu,  jakkol- 
wiek przyziemny mógłby się on wydawać. Stanowi  jeden z elementów większego organiz- 
mu  urbanistycznego,  jakim  jest  dzielnica  kulturalna miasta  Fort  Worth.  Jak  zmierzył  się  
z tym faktem Kahn?

Jeśli  chodzi  o  aranżację  działki,  zwłaszcza  dwa  aspekty  wyraźnie  nurtowały  architek- 
ta:  przeznaczona  do  usunięcia  ulica  Will  Rogers  East  oraz  wzajemne  relacje  pomiędzy 
projektowanym obiektem a  istniejącym muzeum Cartera. Począwszy od pierwszego etapu 
projektu5  aż  do  jego wersji  zrealizowanej,  każdy  rysunek przedstawiający  plan parceli  po- 
kazuje ślad zlikwidowanej ulicy oraz szpalery drzew, które  jej  towarzyszyły. Kahn dokładał 
wszelkich  starań,  aby  ocalić  większe  drzewa:  początkowo,  kiedy  plan  muzeum  niemal 
całkowicie  pokrywał  parcelę  (Square  Plan),  architekt  zaplanował  wewnętrzne  dziedzińce 
w  taki  sposób,  aby  zieleń  pozostała  w  miarę  możliwości  nienaruszona.  Następnie,  kiedy 

Museum of Art, Durham, London 1989, 102 („The only cost to the Foundation would be for removing an existing road 
through the site and constructing an acces road to the Will Rogers Auditorium and Coliseum”).

4 P. Cummings Loud, D. Brownlee, D. De Long, Louis  I. Kahn,  In  the Realm Of Architecture, Rizzoli, NY 1991, 396  
(„...it was agreeded by the Kimbell trustees that their museum would rise no higher than forty feet in order not to obstruct 
this view”).

5 W  przypadku  Kimbell Art  Museum  rozróżnia  się  cztery  zasadnicze  fazy  projektu: Square  Plan  (do  wiosny  1967), 
Rectangle Plan (do czerwca 1967), H-Plan (do sierpnia 1968) i C-Plan (do lata 1969), oprac. wg H. Ronner, S. Jhaveri, 
Louis I. Kahn. Complete Work 1935-74, Second Revised and Enlarged Edition, Birkhäuser, Basel Boston 1987, 340.
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powierzchnia  obiektu  uległa  ograniczeniu,  plan  przybrał  formę  „H”.  Środkowy  fragment 
muzeum, który służy jako łącznik pomiędzy jego dwiema większymi częściami, jest zwężo- 
ny, aby tym bardziej wykluczyć konieczność wycięcia drzew. Następnie, wskutek kolejnych 
ograniczeń  powierzchni  użytkowej,  plan muzeum upodabnia  się  do  prostokąta  (Rectangle 
Plan).  Ostateczną  decyzją  architekta  jest  jednak  całkowite  odsunięcie  budynku  od  likwi- 
dowanej ulicy  i  rosnących wzdłuż niej drzew (C – Plan). W efekcie zachodnia połowa par- 
celi zachowuje swój oryginalny charakter parku.

Il.  2.  Dzielnica kulturalna dzisiaj

Ill.  2.  Cultural District nowadays

Tym  samym  posunięciem  architekt  rozwiązuje  problem  alternatywnego  dojścia  do 
kompleksu  Willa  Rogersa,  który  próbował  początkowo  zapewnić  dzięki  wewnętrznym 
dziedzińcom oraz za pomocą przejść poniżej poziomu galerii.

Wraz  z  ewolucją  w  zakresie  aranżacji  działki,  zmianom  ulegają  relacje  łączące  pro- 
jekt z istniejącym muzeum Cartera. Zaznaczyć należy, że od początku aż do realizacji pro- 
jektu, architekt lokalizuje wejście reprezentacyjne naprzeciwko wejścia do muzeum Cartera. 
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Park,  który  zostaje  zachowany  ostateczną  decyzją  Kahna,  staje  się  przestrzenią  wspól- 
ną  pomiędzy  sąsiadującymi  instytucjami.  Spotykają  się  tutaj  spojrzenia  rzucane  z  tarasu 
muzeum Cartera, spod arkad flankujących wejście do muzeum Kimbella, ale  także sprzed 
wejścia do kompleksu Willa Rogersa.

Schemat: ulica Will Rogers East w kolejnych etapach projektu Kimbell Art Museum

Il.  3.  Rola przeznaczonej do likwidacji ulicy Will Rogers East w projekcie muzeum

Ill.  3.  Importance of the demolished Will Rogers East Street across the project’s stages

Jednym  z  najciekawszych  elementów  projektu  jest  jego  struktura:  forma  przechod- 
nich  sklepionych  galerii  zagościła  w  wyobraźni  Kahna  natychmiast  po  podjęciu  projektu. 
Mimo iż sam architekt chętnie mówi o łuku jako wyrazie jego fascynacji Rzymem, nie moż- 
na  przeoczyć  faktu,  że  przekrój  poprzeczny  muzeum  do  złudzenia  przypomina,  pominą- 
wszy  różnicę  skali,  profil  stajni  kompleksu  Willa  Rogersa.  Jakkolwiek  mało  szlachetne  
może wydawać się  to porównanie,  należy pamiętać,  że  znajdujemy się w Teksasie,  gdzie 
rodeo  cieszy  się  statusem  tradycji.  Również  pomysł  zapewnienia  oświetlenia  poprzez 
rozcięcie  sklepień  na  całej  ich  długości  jest  zbieżny  ze  sposobem  oświetlenia wspomnia- 
nych stajni. W tym zakresie zasadnicza różnica tkwi w konstrukcyjnym rozwiązaniu proble- 
mu. Z  pomocą  architektowi  przychodzi  jego wieloletni współpracownik  i  przyjaciel, August 
Komendant,  specjalista w  dziedzinie  konstrukcji  strunobetonowych.  Zaprojektowane  przez 
niego przekrycie nie  jest, w pojęciu konstrukcyjnym, sklepieniem. W rzeczywistości, każdy 
moduł przekrycia składa się z dwóch symetrycznych belek, tworzących razem formę cykloi- 
du. W zakresie oświetlenia nie bez znaczenia pozostaje orientacja budynku względem stron 
świata:  zlokalizowanie  podłużnych otworów dachowych  z  północy  na południe  daje możli- 
wość  równomiernego  oświetlenia  wnętrza  na  przestrzeni  roku  oraz  zróżnicowania  światła 
względem  pory  dnia,  co  zapewnia  odwiedzającym  komfortowe  uczucie  kontaktu  ze  świa- 
tem zewnętrzym.

Innym  elementem  kontekstu,  który  wywarł  niemały  wpływ  na  projekt  muzeum,  jest 
topografia.  Już  w  pierwszej  fazie  pracy  architekt  uwzględnia  spadek  terenu,  projektując 
dwa poziomy wejścia do obiektu. Mimo znaczących zmian, które zaszły w projekcie do mo- 
mentu  realizacji,  architekt  nie  rezygnuje  z  chęci  demonstracji  ukształtowania  terenu 
poprzez architekturę. Wejście  reprezentacyjne znajduje sie na poziomie wyższym od stro- 
ny parku, natomiast wejście na poziomie niższym pełni  funkcję praktyczną  i związane  jest 
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z ulicą dojazdową. Na tym poziomie przyjmowane są równieź transporty dzieł sztuki, które 
wystawione mają być w muzeum.

Il.  4.  Przybliżony przekrój budynku stajni kompleksu Willa Rogersa

Ill.  4.  Approximate cross section through the barns of Will Rogers Memorial Complex

Il.  5.  Przekrój poprzeczny przez Kimbell Art Museum (patrząc na północ)

Ill.  5.  Cross section through the Kimbell Art Museum, looking north

W  postawie Kahna  nawiązanie  do  kontekstu  to  nie  tylko  dostosowanie  się  do  linii  za- 
budowy czy okazanie respektu wobec  istniejącej architektury. Kahn czerpie  inspirację rów- 
nież  z  geograficznych  elementów  środowiska,  w  którym  działa.  Interesuje  się  też  klima- 
tem,  lokalną  kulturą  i  indywidualnym  charakterem miejsca.  Bardzo  wiele  uwagi  poświęca 
także doborowi materiałów. Nie bez powodu wybiera dla muzeum Kimbella materiały o jas- 
nym zabarwieniu: Teksas słynie przecież z letnich upałów i suszy. Ten sam fakt nadaje no- 
wy, głębszy sens arkadom i fontannom zaprojektowanym po obu stronach wejścia. Uzasad- 
nia też, dlaczego architekt z taką dbałością potraktował zieleń wokół muzeum.

Louis  Kahn  jest  bez  wątpienia  jedną  z  największych  indywidualności  architektury  po 
modernizmie. Należy jednak pamiętać, że jego architektura nie powstała wyłącznie w opar- 
ciu o filozoficzne idee, w które wierzył, ale także pod wpływem licznych uwarunkowań, które 
można  zebrać  pod  wspólnym  pojęciem  kontekstu.  Pominąć  nie można  również  wielkiego 
zaangażowania osób  trzecich, pod wpływem których modyfikowane były nie  tylko projekty 
Kahna,  ale  nierzadko  także  jego  sposób myślenia. Tak  samo  jak  przezroczysta  pozostaje 
dla  nas użyteczność architektury6,  na  którą  patrzymy,  tak  samo przezroczysty,  aczkolwiek 
niezaprzeczalny, jest wpływ kontekstu czy osób trzecich.

Kontekst  interesował  Kahna  także  jako  nauczyciela. Według  relacji  jego  wieloletniego 
współpracownika,  Augusta  Komendanta,  zadawane  przez  Kahna  studentom  prace  były 
zbieżne z  tym, czym sam w danej chwili sie zajmował. Co więcej, zadaniem uczniów było  
nie tylko zaprojektowanie architektury, ale architektury w danym otoczeniu7.

6 D. Kozłowski, 7 przypadków architektury, [w:] Pretekst, 1. Kraków 2004, s.17-19
7 A.E.  Komendant,  18  years  with  architect  Louis  I.  Kahn, Aloray  Publisher,  Englewood,  NJ  1975,  177  („The  timing  
and  assignment  to  the  students  very  often  ran  parallel  to  his  own  assignments...  Kahn’s  assignment  to  students  
was not just to design a building but a building in an environmental setting”).
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