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niepewność odnośnie czasu i historii, środowiska i jego konstrukcji… pewnych rzeczy – niejasnych 
w kontekście czasu i architektury – ten tekst nie wyjaśnia. jesteśmy zagubieni. bałagan jest coraz większy. 
za plecami czai się historia i może pewnego dnia nas pochłonie? nasza obecność na tej planecie popadnie 
w przyszłości w zapomnienie?
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la morte non è nel non poter comunicare, ma nel 
non poter più essere compresi[1].

przemijanie jest nierozerwalnie związane z życiem 
i istnieniem człowieka. przemijanie to czas. jedynie 
umiejętność zamieszkiwania czasu pozwala nam bu-
dować. do tej pory architekturę analizowano w sto-
sunku do przestrzeni niemal ignorując fakt, że ta prze-
strzeń przez nią zajmowana, porządkowana, zagospo-
darowywana i zabudowywana jest przestrzenią histo-
ryczną, w której nie budujemy tak jak budowali sta-
rożytni nawet jeśli dalej mieszkamy w niej tak, jak oni 
mieszkali. to, co się zmieniło, to sposób w jaki miesz-
kamy. i ta zmiana jest obrazem czasu. wypadałoby za-
tem myśleć o architekturze w stosunku do czasu [2].

écrire, écrire n’importe quoi. tout se qui me passe 
par la tête: les carotes sont cuites... [3].

z praktycznego punktu widzenia czas i historia to 
jedno i to samo. czas i historia dokonały prawdziwej 
czystki estetycznej i koncepcyjnej, która eliminując rze-
czy słabsze i gorsze teoretycznie zostawiła te lepsze. to 
by znaczyło, że nasza świadomość jest budowana wy-
łącznie w oparciu o to, co najlepsze, co przeszło przez 
sito czasu i historii. to, co odsiane, jest już nieosiągal-
ne. na dobre i na złe jesteśmy wytworami ewolucji se-
lektywnej, zakładającej, że pewne rzeczy się eliminuje.

budujemy naszą przyszłość w oparciu o taką wy-

biórczą, przesianą, wyidealizowaną i idealną historię. jak 
to się kiedyś lepiej żyło! teraz jest beznadziejnie (jaka 
brzydka architektura!), przeszłość za to – jaka piękna.

es gibtsienoch, diegutendingeto motto sieci skle-
powej manufactum prowadzącej – również interne-
tową – sprzedaż starych dobrych rzeczy. jakość i so-
lidność ręcznej roboty charakterystycznej dla tej ewi-
dentnie lepszej przeszłości za którą tak tęsknimy. nie 
przeszkadza nam fakt uprzemysłowienia produkcji za-
latującej werkbundem... a może nawet pre-werkbun-
dem, bo można tu znaleźć rzeczy projektowane przez 
bauhaus, od wagenfelda po brandt, ekspresy do 
kawy bialetti czy szwajcarskie ołówki mechaniczne...

a mia madre piacevano molto le feste, le feste come 
questa: oggi sarebbe venuta qui. valentina, ti ricordi 
quando ci comprava le ‘nogatine’: metà cioccolatino 
metà caramella. le ‘nogatine’, oggi non le fanno più. 
a ottobre un giorno arrivava a casa e diceva: ‘indovinate 
cosa vi ho portato...’. ma noi lo sapevamo già, erano 
i primi mandarini della stagione. ora, invece, ci sono 
le ciliegie tutto l’anno, le fragole tutto l’anno, ma che 
ricordi avranno un giorno questi bambini, eh?! [4].

a przecież przeszłość to także smrody i wyziewy, 
których przerażający opis daje carlomariacipolla [5].
opis wystarczająco dokładny by stworzyć pełny obraz 
równie nieprzystający do architektury miasta końca 
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siedemnastego wieku, co opis konnych ulic nowego 
paryża opisanego przez baudelaire’a [6].

eh! quoi! vous ici, mon cher? vous, dans un mau-
vais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le 
mangeur d’ambrosie! en vérité, il y a là de quoi me 
surprendre. 

– mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux 
et des voitures. tout à l’heure, comme je traversais le 
boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la 
boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au 
galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un 
mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange 
du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. 
J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes 
que de me faire rompre les os. et puis, me suis-je dit, 
à quelque chose malheur est bon. je puis maintenant 
me promener incognito, faire des actions basses, et 
me livrer à la crapule, comme les simples mortels. et 
me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez!

– vous devriez au moins faire afficher cette auréole, 
ou la faire réclamer par le commissaire. 

– ma foi! non. je me trouve bien ici. vous seul, vous 
m’avez reconnu. d’ailleurs la dignité m’ennuie. ensuite 
je pense avec joie que quelque mauvais poète la ra-
massera et s’en coiffera impudemment. faire un heureux, 
quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire! 
pensez à x, ou à z! hein! comme ce sera drôle!

i gdzie ten powab przeszłości, skoro brnie się 
przez błoto – ostrożnie, żeby jak najmniej śmierdzia-
ło, a historia toskanii opowiedziana przez cipollę jest 
dosłownie pełna śmieci i gnoju. przeszłość bulgocą-
cych rynsztoków, wychodków doczepionych do pa-
łacowych elewacji w formie rachitycznych drewnia-
nych konstrukcji, przeszłość bez lodówek, centralne-
go ogrzewania i telewizji.

kilka lat temu szliśmy wraz z goszczącą u nas 
dziewczyną przez starówkę locarno. wydawało się, 
że typowa dla drugiej połowy dziewiętnastego wieku 
uliczka wykładana otoczakami, z dwoma równoległy-

mi pasami gładkiego kamienia wywołała u niej (lek-
ki) szok. tłumaczyliśmy, że oba elementy mają swo-
je racje użytkowe: wóz toczy się po gładkim, a koń, 
który wypróżnia się nawet kłusując, idzie środkiem. 
wciąż nie rozumiem co w tym szokującego zwłasz-
cza, że dziewczyna jeździ konno, tyle że po mane-
żu lub w dziewiczej naturze. bez prawdziwego ob-
razu historii oczyszczonej z aspektów codzienności. 
tak sięjakoś przyjęło, że dawniej wszyscy żyli w pa-
łacach pełnych służby. nie pomylę się zbytnio jeżeli 
powiem, że palladio był architektem wszystkich (nie 
znajdziecie na rzutach ani jednej łazienki), a po nim 
jeszcze kilku innych, słabszych, tu czy tam, jak alberti.

to właśnie jest ta percepcja historyczno-architek-
tonicznau soldoniego, w której różne okresy miesza-
ją się tworząc jedną, niezamierzenie bezosobową ka-
tegorię: historię. należałobyjąwreszciezweryfikować: 
nieodmiennie bawi mnie zadawanie studentom py-
tania, czy renesans przypadał bardziej na pierwszą, 
czy raczej na drugą połowę dziewiętnastego wieku 
i otrzymywanie odpowiedzi – statystycznie oczywi-
ście na pierwszą połowę…

„laisse moi guider tes pas dans l’existance,
laisse moi la chance de me faire aimer, 
viens comme une enfant au creux de mon épaule, 
laisse moi le rôle, 
de te faire oublier: 
le temps qui va, 
le temps qui sommeille, 
le temps sans joie, 
le temps des merveilles, 
le temps d’un jour, 
temps d’une seconde, 
le tempps qui court, 
ou celui qui gronde...” [7]

w 1924 roku miestak rozpoczął pewną konferen-
cję: dzisiaj więcej niż kiedykolwiek mówi się o budo-
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waniu a nigdy wcześniej nie odeszliśmy tak daleko od 
jego istoty. właśnie z tego powodu kwestia istoty sztu-
ki budowania ma dziś decydujące znaczenie. dopie-
ro gdy jasno określimy tę istotę będziemy mogli sku-
tecznie i zdecydowanie walczyć o podstawowe zasa-
dy nowej sztuki budowania. (…) prawdziwe znacze-
nie budynku to jego cel. budynki we wszystkich epo-
kach służyły zawsze realnym celom, jakkolwiek cele 
te różniły się typem i charakterem. dla budynku de-
cydujący był zawsze cel. to cel nadawał konstrukcji 
formę „sacrum” lub „profanum”.

nasze wykształcenie historyczne zaciemniło nam 
obraz tych spraw. i to z tego powodu skutek wciąż 
mylony jest z przyczyną. to stąd bierze się powszech-
ne przekonanie, że budynki powstają z miłości do ar-
chitektury. nawet uświęcony język świątyń i katedr jest 
wynikiem jakiegoś celu. tak się rzeczy mają, a nie na 
odwrót. za każdym razem cel zmienia język form. To 
samo dotyczy środków, materiałów i techniki [8].

później miesskupia się na osobie rzemieślnika 
w kontekście uprzemysłowienia i ogólnie przemy-
śle… zaś inne wystąpienie z tego samego roku zaczy-
na w ten sposób: to nie formy architektoniczne spra-
wiają, że dawne budowle wydają się nam tak bogate 
znaczeniowo lecz fakt, że starożytne świątynie, bazyli-
ki i średniowieczne katedry nie były dziełem jednostek 
tylko tworem całej epoki [9]. artykuł dalej porusza kwe-
stię wartości dzieła publicznego a kończy się wezwa-
niem do odrzucenia wszelkich postaw romantycznych, 
a więc i tej rzemieślniczej, by wejść wreszcie w epo-
kę nowoczesności i stać się dziećmi swoich czasów.

w tym samym czasie (1926) hannesmeyer pi-
sał w neuewelt: (…) każda epoka wymaga swojego 
kształtu. naszym zadaniem jest dać naszemu nowe-
mu światu przy użyciu nowoczesnych środków nowy 
kształt. jednak nasza świadomość historii jest cią-
żącym nam brzemieniem, a nasza zaawansowana-
edukacja stawia przeszkody blokujące nasze nowe 
ścieżki. (…) czysta konstrukcja jest znakiem nowego 

świata form. forma konstrukcyjna nie ma cech naro-
dowych, jest kosmopolityczna, wyraża międzynaro-
dową koncepcję architektury. internacjonalność jest 
prerogatywą naszego czasu. obecnie każda faza na-
szej kultury jest w przeważającym stopniu konstruk-
cyjna. a że jednak ludzka bierność jest tym, czym jest, 
nie dziwi fakt, że takie podejście w jego najczystszej 
formie najłatwiej znaleźć tam, gdzie nie postała ni-
gdy stopa greków i ludwika xiv: w reklamie, typogra-
fii, kinie, fotografii [10].

„ordre et climatméditerranéens”
podział pogody – czyli czasu w ujęciu meteoro-

logicznym – na kategorie albertosartorisa [11] ma-
więcej sensu niż niejedna taksonomia autorstwa 
historyków architektury, zarówno z punktu widze-
nia kontekstu i reakcji architektury na kontekst, jak  
i w kontekście słów miesa i meyera. europa jestana-
lizowanaprzez sartorisaz jednej strony bezpośrednio 
w oparciu o dominanty środowiskowe, z drugiej po-
średnio z uwzględnieniem wpływów środowiska na 
kształtowanie społeczeństw, a zatem architektury.

tym sposobem zostaje ogarnięta i zrozumiana 
sama natura nowej architektury, zamieszkiwania no-
wego świata.

ten podział jakoś nie trafił na podatny grunt. o ile 
wiem, to jedyna encyklopedia, bo o encyklopediach 
mówimy, która porządkuje nową architekturę zgod-
nie z właściwymi dla niej kategoriami i sposobem my-
ślenia, tworząc i po raz pierwszy ukazując krajobraz 
współczesnej architektury. oczywiście pojęcie krajo-
brazu jest rozumiane jako otwarta, koherentna całość.

rację miał przed latyfrancescotentori utrzymując, 
że historię i krytykę architektoniczną należy zostawić 
architektom. również ze słów miesa i meyera moż-
na wywnioskować, że architekt jest i na swój sposób 
powinien umieć karmić się wszystkim. może to po-
zwoliłoby na niewielki acz niezbędny wysiłek związa-
ny z umieszczeniem architektury w pewnym kontek-
ście, wliczając w to jej własny wewnętrzny kontekst 
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i to, jak architektura zmienia swoją pozycję na płasz-
czyźnie społecznej i politycznej.

jaki ma na przykład sens pisanie o awangardzie 
bez uwzględniania wojny i jej objawionych (po raz 
pierwszy w takiej skali) okropieństw? straszliwe pięt-
no pierwszej wojny światowej, okopów, poszatkowa-
nych ciał, zdekompletowanych żołnierzy wracających 
do rodzinnych miast (właśnie na etapie intensywne-
go rozwoju). jaki sens ma gadanie o bauhausie bez 
myślenia o innych werkbundach/arts and crafts, bez 
szukania związków pomiędzy niemieckim werkbun-
dem a angielskim arts and crafts, pierwszą zmianą 
w samej koncepcji zawodu i osoby rzemieślnika?

architecture, libre: émouvoir [12]
chciałbym zakończyć te rozważania pewnym 

uogólnieniem. mamy dziś do czynienia z trzema 
rodzajami tekstów. pierwszy rodzaj to na przykład 
teksty vittoriogregottiego – architettura e postmetro-
poli, contro la fine dell’architettura, l’architetturanel-
l’epocadell’incessante – wysokiej klasy, wyważone 
i dobrze napisane, o charakterze niemalże encyklo- 
pedycznym. drugi rodzaj to teksty pisane przez  
młode pokolenie: tych, którzy uczą lub właśnie za-

czynają nauczać, teksty takie jak ilbuonabitareina-
kiegoabalosa, nacechowane usilną próbą podziele-
nia rzeczywistości na kategorie, co przydaje im trud-
nej do zniesienia w lekturze sztuczności. jest wresz-
cie trzeci typ krótkich tekstów dotyczących zazwy-
czaj projektów zrealizowanych stosunkowo niedaw-
no, takich jak świetne artykuły paoliantonelli w ostat-
nich numerach domusa, komentarze i opisy orga-
nizowanych przez nią wystaw, na przykład design 
and the elasticmind.

powiedziano mi kiedyś, że lepiej nie wymieniać ni-
kogo z nazwiska, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu 
jakiś komentarz, ja jednak wierzę, że architektura do-
szła do punktu, w którym ze wszystkich sił powinni-
śmy próbować się ruszyć, z tą samą determinacją, 
z którą parli do przodu mies i meyer, a którą widać 
w designie i grafice, dwóch światach projektowych 
o godnej pozazdroszczenia witalności. śnięty i fał-
szywie politycznie poprawny (i nazbyt często drama-
tycznie niepoprawny projektowo) stan naszych uni-
wersytetów zaczyna być żenujący. jakich architektów 
kształcą szkoły?

natura wszystko przyjmie.
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indecisions on time and history, environment and its construction. some things, vague in their relation with 
time and architecture, will not be explained here. confusion rises. there’s a mess. the history is behind our 
back. will it overtake us one day? will our presence on this planet be forgotten in the future?
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la morte non è nel non poter comunicare, ma nel 
non poter più essere compresi [1].

passing is something unavoidably linked with life 
and human existence. the fleetingness is time. we 
can build only if we are able to dwell time. so far, 
architecture has been considered in its relation with 
space. the fact that the space – occupied, disposed, 
ordered and built by architecture is a historical space, 
has been mostly ignored. a space where we do not 
build like the ancients did even if we live there like they 
did. therefore what has changed is the way of life, the 
way we inhabit a space, and this change is the sign 
of the times. so architecture should be considered in 
its relation with time [2].

écrire, écrire n’importe quoi. tout se qui me passe 
par la tête: les carotes sont cuites...[3].

time and history, from a practical point of view, 
are the same thing. due to their deep aesthetical and 
conceptual great work of cleansing, things that were 
mediocre or not good enough are gone. therefore 
our conscious is based on what was good enough 
to last, what wassifted out is no longer available as 
far as cognition and building are concerned. for good 
and bad, we are all fruits of selective evolution where 
some things get eliminated.

we build our future on this selective, sifted, ideal-
ized and ideal history. life used to be so much better! 

now it’s disgusting (architecture is so ugly!) good old 
days – so beautiful instead.

esgibtsienoch, die guten dinge it’s a slogan of 
manufactum, a network of resellersand on-line shop 
with these good old things – perfectly reliable, of a craft-
work quality, typical for that obviously better past we 
miss so much. we do not even care a lot about rather 
strong industrialization, smelling like werkbund… or 
even pre-werkbund if one can find things designed 
by the bauhaus, from wagenfeld to brandt, as well as 
bialetti coffee makers and swissfixpencils…

a mia madre piacevano molto le feste, le feste 
come questa: oggi sarebbe venuta qui. valentina, 
ti ricordi quando ci comprava le “nogatine”: metà 
cioccolatino metà caramella. le “nogatine”, oggi non 
le fanno più. a ottobre un giorno arrivava a casa e 
diceva: “indovinate cosa vi ho portato...”. ma noi lo 
sapevamo già, erano i primi mandarini della stagione. 
ora, invece, ci sono le ciliegie tutto l’anno, le fragole 
tutto l’anno, ma che ricordi avranno un giorno questi 
bambini, eh?! [4].

however, the past was also made of strong smells 
and miasmas described by carlomariacipolla [5]. 
a description terrifying and precise enough to give 
us a sensorial picture opposite to the architecture 
of the late19th century. like horse lanes of new paris 
described by Baudelaire [6]:
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eh! quoi! vous ici, mon cher? vous, dans un mau-
vais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le 
mangeur d’ambrosie! en vérité, il y a là de quoi me 
surprendre. 

– mon cher, vous connaissez ma terreur des che-
vaux et des voitures. tout à l’heure, comme je traver-
sais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais 
dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort 
arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréo-
le, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête 
dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage 
de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre 
mes insignes que de me faire rompre les os. et puis, 
me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. je 
puis maintenant me promener incognito, faire des 
actions basses, et me livrer à la crapule, comme les 
simples mortels. et me voici, tout semblable à vous, 
comme vous voyez! 

– vous devriez au moins faire afficher cette auréole, 
ou la faire réclamer par le commissaire. 

– ma foi! non. je me trouve bien ici. vous seul, 
vous m’avez reconnu. d’ailleurs la dignité m’ennuie. 
ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète 
la ramassera et s’en coiffera impudemment. faire un 
heureux, quelle jouissance! et surtout un heureux 
qui me fera rire! pensez à x, ou à z! hein! comme ce 
sera drôle!.

so, where’s that beautiful past of yours if you wade 
through mud trying not to stir up the smell, that past 
of tuscany told by cipolla where the streets are literally 
full of dirt and dung, the past full of boiling gutters, 
of wooden privies attached to the palace of nobility 
façade, the past with no fridge, no central heating, 
no television…

some years ago, withwe took our guest for 
a walk around the old city centre of locarno,down 
the cobblestone-covered street with two even stone 
lanes, typical of the second half of the 19th century. 
and it seemed like she was (slightly) terrified. we tried 

to explain that everything had its functional reason: 
the even ground for a carriage and the cobblestones 
for a horse that defecates even when trotting. to be 
honest, i still don’t understand that terrifying matter. 
the girl is a horse rider by the way, but she rides only 
in the paddock or uncontaminated nature. without 
a proper vision of the history devoid of that every day 
life aspects. on the other hand, it seems like there’s 
a conventional vision of the past where everybody 
lived in a fully served highly decorated palace. i can’t 
be wrong saying that palladio was the architect of all 
(on his plans you will never find a bathroom), then 
some others, a bit worse, here and there, like alberti.

that is soldonis’shistorical-architectural perception, 
in which different times are mixed up in a single asep-
tic category: history, that should finally be verified. 
asking students a question whether renaissance was 
rather in the first or maybe in the second part of the 
19thcentury and getting an answer – statistically rather 
in the first part, always makes me laugh…

laisse moi guider tes pas dans l’existance, 
laisse moi la chance de me faire aimer, 
viens comme une enfant au creux de mon épaule, 
laisse moi le rôle, 
de te faire oublier: 
le temps qui va, 
le temps qui sommeille, 
le temps sans joie, 
le temps des merveilles, 
le temps d’un jour, 
temps d’une seconde, 
le tempps qui court, 
ou celui qui gronde...” [7]

in 1924, mies opened a conference saying:
(…) today we use to speak about construction 

more than ever yet we have never been so far from 
its essence before. for that, this very day, the ques-
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tion of the essence of art of construction and decisive 
importance arises. indeed, only when this essence is 
recognized clearly we will be able to wage decidedly 
this war on fundamental principles of the new art of 
construction. till then there will be but chaos of the 
opposite forces. (…) the purpose of a building is its 
authentic meaning. the buildings of all times served 
for all but real purposes. however, those purposes 
were of different type and character. a purpose was 
always conclusive for a building, through that purpose 
a building achieved its sacred or profane form. 

our historical education has dimed our view of 
these things. for that reason we always confuse the 
effect with the cause. and we are convinced that the 
buildings existed because of love for architecture. 
even if the sacred language of the cathedrals is a re-
sult of a purpose.

this is how it is, not the other way.
each time the purpose changes the language same 

as means, material and technique [8].

then the discourse moves towards a figure of 
a craftsman and the relation with the industrialization 
and industry in general… then, in some other presen-
tation of the same year, he starts this way: it is not the 
architectural form itself but the fact that antique temple, 
basilica and mediaeval cathedral were the work of the 
entire epoch and not of a single person what makes 
them so meaningful [9]. the article touches upon the 
question of a value of a public work and the conclu-
sion is to renounce every romantic approach, i.e. 
the one of the craftwork as well, to finally enter the 
modern age and become children of their own time.

in the same time (1926) hannesmeyer in neue 
welt wrote: (…) every age requires a proper form. 
our mission is to give our new world a new form 
with modern means. but our knowledge of the past 
is a burden on our back, there are some obstacles 
in our advanced education that tragically block our 

new ways. (…) the pure construction is a feature of 
a new world of forms. a construction form has no 
national peculiarity, it is always cosmopolitan, it is an 
expression of an international concept of architecture. 
internationality is a prerogative of our time. today each 
faze of our expressive culture is mostly constructive. 
but as human idleness is what it is, it’s not surprising 
at all that this approach can be find purely only where 
the ancient greeks and luis xiv feet never stood: in 
publicity, typography, cinema and photography [10].

ordre et climatméditerranéens
wheathercategories by albertosartoris [11] have 

more sense than lot of categories created by architec-
ture historian. from both – context and reaction to the 
context as well as words by mies and meyer – points 
of view, it is about having considered europedirectly 
on the basis of environmental predominance on one 
hand, andtaking indirectly into account environmen-
tal influence on the construction of the society and 
therefore architecture on the other.

it is about having grasp and understand the very 
nature of the new architecture, of dwelling the new 
world. 

that classification by sartoris has never been in 
a favourably condition even though as far as i know 
it’s the only encyclopaedia, and we are speaking 
of encyclopaedias, that put the new architecture in 
order according to its proper categories and ideas. 
the landscape of the contemporary architecture is 
created and shown for a very first time. the term itself 
is obviously considered open and coherent…

francescotentori was right sustaining years ago 
that criticism and history of architecture should be 
left to architects. we can infer it from words by mies 
and meyer that architect seems to and should be om-
nivorous somehow. it would allow placing architecture 
inside a context, including its own internal context, 
to tract its movements on social and political levels. 
a delicate but necessary effort.
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what is the use of writing about avant-garde with-
out taking into consideration the horrors of war explicit 
this way for a first time? the terrifying impact of the 
great war, the trenches, the bodies torn to pieces, 
the soldiers coming back to growing and evolving 
towns with some parts missing. there is no sense in 
dealing with bauhaus without dealing with various 
werkbunds/arts and crafts and the relation between 
germanwerkbund and english arts and crafts, the 
very first conceptual change of craftsman figure and 
profession.

architecture, libre: émouvoir [12].
i would like to finish with some sort of gener-

alization. nowadays, we have 3 different types of 
texts and essays. one of the texts like those of vit-
toriogregotti, architettura e postmetropoli, contro la 
fine dell’architettura, l’architetturanell’epocadell’ince
ssante, balanced high class writing, almost like an 
encyclopedia. one including texts like ilbuonabitare 

by inakialbaros, texts written by young generation of 
those who teach or are about to teach, trying to put 
the reality into categories what makes them difficult to 
read. last type are short text regarding mostly recent 
projects like the splendid articles by paolaantonelli 
in domus for instance or her comments and essays 
on exhibitions she supervies, like design and the 
elastic mind. 

i was told that it making comments with names 
is never the most advisable thing to do, yet i believe 
that we are now at that point where we have to move 
from with all the strength we have, the strength of 
mies and meyer, the one used by design and graphic 
design, two worlds of a vitality to be envied. the dead 
condition of the false political correctness (with the 
total incorrigibility of the project) that animates our 
universities becomes really embarrassing. what ar-
chitects our schools can build?

the nature will adopt everything.
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