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NIEZNOŚNA TRWAŁOŚĆ PRZEMIJANIA

Przemijalność to słowo, którego nie odnalazłem 
w moich starych słownikach.

Dziwne słowo, wykorzystane w tytule naszego 
spotkania, chociaż potrafimy zrozumieć jego znacze-
nie. Znajdujemy: prędkość, szybkość, tempo, żwa-
wość, chyżość itp. Piękny cytat: Świat jest przemijal-
ny, wszystkie rzeczy odchodzą;/A może to my przemi-
jamy, one zaś pozostają? Luciano (ok. 120–200). Lub: 
Przemijalność (związana z tymczasowością) to inten-
syfikacja przemijania w sensie dosłownym, w odnie-
sieniu do czegoś, co mija niemal natychmiastowo. 
Albo: Przemijalny, szybko mijający. – zob. CHWILO-
WY. Mówimy więc o szczególnym rodzaju elastyczno-
ści, moim zdaniem bardzo istotnym w architekturze.

Czy jest to objaw choroby Parkinsona? Czy może 
elastyczność, łatwo dopasowująca się i przystoso-
walna, potrafi skuteczniej zmierzyć się ze zmienny-
mi, różnorodnymi, nieoczekiwanymi, nieprzewidywal-
nymi, lecz zawsze towarzyszącymi nam przeciwno-
ściami losu? Czy w taki sposób określamy różne typy 
niepewności, ponieważ nie wiemy, skąd pochodzą, 
ale jesteśmy absolutnie pewni ich obecności w upły-
wającym czasie?

Mamy więc na myśli słabość czy może zaletę? 
Z pewnością i jedno, i drugie. Ale tak to się dzieje 

w przypadku wszystkich cech, czy to ludzkich czy też 
nie, że to, co braliśmy za wadę, okazuje się zaletą.

Nasza interpretacja tego słowa jest też bardzo 
chwiejna: możemy przejść od emocji, energii, którą 
daje nam coś elastycznego, trwałego i znajdującego 
się w ciągłym ruchu, do nudy, jaką odczuwamy wo-
bec czegoś, co nigdy nie da nam wytchnienia i po-
czucia bezpieczeństwa.

Nuda jako uczucie jest nierozerwalnie związane 
z wiekiem. Kiedy ma się dwadzieścia lat, coś, co ist-
nieje od kilku lat, wydaje się stare i męczące, nato-
miast w wieku lat sześćdziesięciu to, co ma 50 lat 
wydaje się całkiem nowe. Pytanie tylko, czy jeszcze 
się do czegoś nadaje, czy już nie.

Starsi ludzie z pewnością mieli w swoim życiu wie-
le maszyn do pisania. W moim bolońskim gabinecie 
(który coraz bardziej przypomina składowisko rupie-
ci z wielką kolekcją ludzkich błędów!) sam trzymam 
siedem urządzeń tego typu. Mówią na to przedmioty 
z epoki, ja tymczasem jestem zaliczany do kategorii 
diversamente giovane czyli młodych inaczej! Spróbuj-
cie na tych maszynach coś napisać, a szybko poj-
miecie dziwaczny walor przemijalności. Najnowsze 
z nich, te z obrotowymi głowicami, specjalnymi ta-
śmami i pierwszymi śladami elektroniki są wciąż do-

Mówiąc o przemijalności, doczesności, tymczasowości, elastyczności oraz sposobach, w jakie architektura 
zmaga się z kwestią trwałości, mamy na myśli słabość czy może zaletę? Z pewnością i jedno, i drugie. Czę-
sto dzieje się tak, że pozorny defekt okazuje się cnotą. A że architekturę tworzy przestrzeń i światło, szcze-
gólny rodzaj przemijalności może być najlepszą drogą do trwałości.

Słowa kluczowe: trwałość architektury, elastyczność, aparat sceniczny, tymczasowość
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skonałe, ale nie działają, bo nigdzie nie można zna-
leźć do nich części zamiennych. Najstarszym z kolei 
daleko do doskonałości, są toporne w użyciu, mają 
wytarte znaki na klawiszach, ale wciąż działają. Po-
trzebna jest tu tylko czarna taśma, choćby z Brazylii. 
Czy jest to zatem wartość tymczasowa? Czy w ogó-
le jest to prawdziwa wartość?

Przez długi czas wmawiano nam, że wszystko jest 
narrazione, istnieje w narracji. Wizja świata, polityka, 
zachowania społeczne wywodzą się z narracji. Jak 
to zwykle bywa, wynaleziono nowe słowa, by nadać 
rzeczom stare znaczenia, nie mając nic nowego do 
powiedzenia. W skrócie: mówiąc, że – inaczej niż się 
wydaje – istnieje dziś coraz większa potrzeba wyna-
lazków, falsyfikacji, przedkładania świata wirtualne-
go nad rzeczywisty.

To samo tyczy się architektury: narracja uprze-
dza treść.

Każdy nowy twór architektoniczny fotografowa-
ny jest nocą, przy włączonych wszystkich światłach 
wewnętrznych, z idealnym umeblowaniem i wystro-
jem wnętrz, bez ludzi i ich przygiętych zmęczeniem 
sylwetek. Jeżeli już jakaś się pojawia to, co najwyżej 
jako idealny czarny kontur. Nie sposób dowiedzieć 
się czegokolwiek o prawdziwej przestrzeni. Można 
jednak odnieść wrażenie, że nawet profesjonaliści 
zaczynają mieć tego serdecznie dość.

Mówi się ostatnio o zmierzchu ery postmoderni-
stycznej (chociaż nikt otwarcie nie przyznał, że zapadł 
on tylko wirtualnie). Benvenuti nell’era dell’autentticità. 
La riscoperta di verità e valori, così tramonta il post-
moderno – Witajcie w erze autentyczności. Powrót 
prawdy i wartości – tak się kończy postmodernizm. 
Takim tytułem opatrzyła Repubblica artykuł Edwar-
da Docka [1]. Można by pomyśleć, że przemijalność 
to właśnie cecha dzisiejszego świata. Nie sądzę jed-
nak, by tak było. Świat dzisiejszy ma często charak-
ter wirtualny – a zatem sztuczny i udawany, podczas 
gdy przemijalność, której szukamy, to rzecz mobilna, 

prawdziwie elastyczna, być może tymczasowa, lecz 
nigdy wirtualna.

Po tym możemy ją poznać.
Jednak jej aspekty mogą być bardzo różne.
Przykład: Palmanova, znane na całym świecie mi-

litarne miasto idealne, którego jednak nigdy nie wy-
korzystywano w celach wojskowych – nigdy nie zo-
stało zaatakowane i nigdy nie musiało się bronić. 
Przez długi czas było pięknym rysunkiem oprawio-
nym w krajobraz, nigdy jednak nie odgrywało roli 
fortecy. Dziś, jak zawsze i wcześniej, bezużyteczne, 
zawsze takie samo. Czy to jest trwałość? Przemijal-
ność? Co zatem?

Pewien jestem, że piszący po łacinie L. B. Alberti 
nie przepadał zbytnio za tymczasowością. Architek-
tura klasyczna, trwała w każdym znaczeniu tego sło-
wa, była też dostosowana do pełnienia roli prawdzi-
wej obrony przez barbarzyńcami. Stąd też jego sło-
wa o zabytkach, których wyjątkowe architektoniczne 
piękno obroni je przed ludzką przemocą…

Jednak w architekturze starożytnej to, co dziś na-
zywamy dekoracją, to nic więcej jak tylko struktura, 
prawdziwa część tej struktury. Nie można przecież 
z klasycznej świątyni usunąć kolumn, postumentów, 
kapiteli, nadproży, architrawów czy fryzów, bo nic by 
z niej nie zostało. Tymczasem w architekturze nowo-
czesnej jest to z definicji możliwe – można pozbyć 
się dekoracji zostawiając budynek.

Metoda projektowa zaprezentowana w podręczni-
ku Vignoli opierała się na proporcjach, gdyż dzisiej-
sze moduły i segmenty wówczas nie istniały. Mimo 
to metoda jego była prosta, skuteczna i międzynaro-
dowa. To dzięki niej starożytni wznosili budynki, które 
nawet dzisiaj niełatwo sobie wyobrazić. W dzisiejszym 
skomputeryzowanym świecie ów niezwykle wpływo-
wy system nazwalibyśmy parametrycznym, w dodat-
ku zawsze zaktualizowanym.

Czy jest jaka metoda równie trwała jak ta – pozor-
nie słaba i zanikająca?
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W nauczaniu Palladio, który tak jak Vignola pi-
sał po włosku, w volgare, nawet w przypadku świą-
tyń i rezydencji szlacheckich widać wiele specy- 
ficznych elementów wyznaczających ciągi komu- 
nikacyjne, przestrzenie i hierarchie (niekoniecznie 
użyteczność), a zatem odpornych na upływ czasu.

W książce Palladia można znaleźć wiele małych 
rzeczy które dużo mówią: wysokość pomieszczenia 
obliczana jest począwszy od szerokości przy uży-
ciu różnorakich proporcji; klatki schodowe rozmiesz-
czane są tak, aby po domu można było poruszać 
się we właściwym porządku, i aby światło doświe-
tlało je z odpowiedniej strony; krokwie rozmieszcza-
ne są tak, aby w razie pożaru ściany nie straciły no-
śności… I tak dalej.

W praktyce mówi on o projektowaniu, o techni-
kach, o proporcjach przestrzeni, o organizacji cało-
ści: o czymś, co przetrwa w czasie, nawet po zmia-
nie wielu funkcji.

Place Palladio opowiadają nam historię zewnętrz-
nych przestrzeni, które stały się wnętrzami, idąc od pla-
ców do bazylik. To miejsca otwartych spotkań, a ich 
sens jest odporny na najbardziej radykalne zmiany.

Gdy owa przemijalność trwa w czasie, pozwala-
jąc organizmom żyć dalej ich życie, po tym możemy 
rozpoznać architekturę. Gdy celowo przemija bądź 

ma charakter tymczasowy, zbliża się do scenografii, 
starożytnej sztuki scenicznej, ukazującej prawdziwy 
związek pomiędzy tymczasowymi zachowaniami lu-
dzi a ich przestrzeniami życiowymi.

Comunale, gmach teatru i opery miejskiej w Bo-
lonii, zaprojektował w 1763 r. Antonio Galli Bibiena, 
jedyny Architekt tak znany, że aż zasłużył na swe 
nazwisko wykute w marmurze w wielkiej sali teatru. 

Podłoga widowni jest ruchoma! W ruch wprawia 
ją niewiarygodny drewniany mechanizm skryty pod 
spodem. Podłoga parteru podnosi się do poziomu 
sceny zlewając się w jedno jakby od początku sta-
nowiły podłogą jednego pomieszczenia. Po urucho-
mieniu mechanizmu całość unosi się i niemal wiru-
je, zwłaszcza w części sceny, zaczynając od kanału 
dla orkiestry [2]. Co za fantastyczna przestrzeń dla 
dziewiętnastowiecznego veglione (balu)!

Ów cudowny mechanizm przypisywany jest Filip-
po Ferrariemu (pierwsze lata XIX w.), mimo że chętnie 
utożsamiany jest z Bibieną, wielkim znawcą wszelkich 
możliwych mechanizmów i urządzeń scenicznych wy-
korzystywanych w scenografii i który w swych pod-
ręcznikach zdaje się przewidywać część tego me-
chanizmu [3].

Całe stulecia próbowano zaprojektować ukoń-
czenie fasady bazyliki św. Petroniusza w Bolonii, te-
raz jednak wiemy, że wcale nie było to tak istotne. 
To właśnie sposób, w jaki nie ukończono tej świąty-
ni, stanowi jedną z przyczyn jej trwałości w czasie.

Kościół kryje w sobie, a właściwie jest najwspa-
nialszym zegarem słonecznym na świecie zapro-
jektowanym przez Giovanni Domenico Cassiniego 
w 1655 roku, przemierzającym wspaniałą posadzkę, 
odnajdującym nieomylnie swą drogę w wąskich prze- 
strzeniach między kolumnami. Najtrwalszy związek 
między niebem a ziemią i równocześnie chwilowy, 
szybko przemijający znak na marmurze.

Z drugiej strony, w sensie metaforycznym i nie tyl-
ko, na Antypodach podziwiać można wyjątkowy rodzaj 

1. Zegar słoneczny wytyczony na posadzce bazyliki św. Petroniusza 
w Bolonii, być może największy na świecie, zaprojektowany został 
przez Giovanni Domenico Cassiniego w 1655 r. 2. Promień słońca 
przesuwający się pomiędzy kolumnami 3. Podłoga parteru w Co-
munale, gmachu teatru i opery miejskiej w Bolonii, zaprojektowanym 
w 1763 r. przez Antonia Galli Bibienę, jest ruchoma. Na rysunku 
przedstawiono fragment mechanizmu ukrytego pod podłogą wid-
owni. Mechanizm ten przypisuje się F. Ferrariemu (pierwsze lata 
XIX w.), chociaż często kojarzony jest z Bibieną – wielkim znawcą 
urządzeń scenicznych. Za: Giuseppe Amoruso, Teatro come spazio 
transformabile: rilievo di una macchina di legno, praca doktorska, 
Bolonia, 2000 4. Tablica mechanizmów, za: Ferdinando Galli 
Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel Disegno dell’Architettura 
Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto delle Scienze, unite de 
Ferdinando Galli Bibiena, Bolonia, 1731 5. Powitanie Nowego Roku 
w Sydney. Na środku widać zarys gmachu opery
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imprezy – noc sylwestrową w Sydney. Dziś jest to bez 
wątpienia najwspanialsza i najnowocześniejsza miejska 
scenografia. Bierze w niej udział milion ludzi i wszyscy 
razem oglądają ten sam spektakl, którego sceną jest 
cała zatoka. W pierwszych trzech dniach stycznia po-
łożone wokół niej hotele mają prawo potrajać ceny.

Renzo Piano udzielił dla magazynu Time inte-
resującego krótkiego wywiadu [4]. Lubię cytować 
Piano, ponieważ jest zapewne najlepszym włoskim 
architektem i co za tym idzie znienawidzonym na 
wszystkich włoskich uniwersytetach. Piano koń-
czy wywiad w sposób celowo prosty, zrozumia-
ły dla każdego, chcąc udzielić odpowiedzi na ba-
nalne pytanie.

Pyt.: Na koniec proszę powiedzieć, co może zro-
bić zwykły człowiek, żeby przeciętny dom stał się lep-
szym miejscem do życia?

Odp.: Wyrzucić część mebli, pomalować wszyst-
ko na biało, umyć okna i sprawdzić, czy nie da się 
ich powiększyć. Liczy się jasność.

W swej cudownej prostocie wyjaśnia nam, że ar-
chitekturę tworzy przestrzeń i światło. Właściwie połą-
czone dają maksymalną trwałość i maksymalną prze-
mijalność, i co za tym idzie – jasność. Jasność zaś 
to niewątpliwie najlepszy sposób na przejście przez 
życie, jeżeli jest się ciałem ożywionym i przez histo-
rię architektury, jeżeli przypadkiem jesteśmy wytwo-
rem projektu architektonicznego. 

PRZYPISY

[1] Dziennik La Repubblica, 3 IX 2011.
[2] Ilustracje pochodzą z pracy doktorskiej G. Amoruso, Te-
atro come spazio trasformabile: rilievo di una macchina di 
legno, Bolonia, 2000.

[3] F. G. Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel Disegno del-
l’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto del-
le Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, Bolonia 1731.
[4] B. Luscombe, 10 Questions for Renzo Piano, TIME, 
4 VII 2011.



Alberto Pratelli*

* Pratelli Alberto, Full Prof D.Sc. Arch., Università degli Studi Udine, Department of Civil and Eenvironmental Engineering 
and Architecturedi Ingegneria Civile Ambientale Architettura.

THE UNBEARABLE DURABILITY OF FLEETINGNESS

We speak of fleetness, temporality, flexibility, and the ways architecture can use to work with durability. We 
speak therefore of weakness or virtue? Certainly both. But as in all qualities, an apparent defect is often the 
most important virtue. We give very different examples, from the ancient ones to the more recent.
Being architecture done by space and light, a particular kind of fleetingness could be the best way to durability.

Keywords: architectural durability, flexibility, scenic apparatus, temporariness

Fleetingness is a word I’ve not found in my old 
dictionaries.

It’s a strange word – the one used to express 
this meeting; but we can understand its meaning. 
You find: velocity, celerity, rapidity, speed, swiftness, 
fleetness, quickness, alacrity; A beautiful quotation: 
The world is fleeting, all things pass away; / Or is 
it we that pass and they that stay? Luciano (c. 120 
– 200) Or: Fleeting, (related to Temporary), is an 
intensification of passing in a literal sense, referring 
to something that passes almost instantaneously. 
Or: Fleeting, adj. Passing swiftly. – Syn. See TRAN-
SIENT.  Therefore we are speaking of a particular 
kind of flexibility, which I think is very important in 
architecture. 

Does it mean an indication of a Parkinson’s dis-
ease? Or is better the flexibility, the temporary quality, 
fit and adjustable, apt to face the mutable, different, 
unexpected, unpredictable, but always present dif-
ficulties of life? That type of uncertainties that we call 
this way, because we don’t know where they come 
from, but of whose presence as time passes, we are 
instead inevitably certain?

We speak therefore of a weakness or of a real 
virtue? Certainly both. But as in all the beings quali-

ties, human or not, the most apparent defect is often 
the most important virtue.

Also the interpretation we give to the word is very 
precarious: we can go from the emotion, the energy 
that something that is flexible and lasting can give 
us – because of its continuous movement, to the 
boredom we feel for something that will never give 
us a real sense of safety and rest.

But the boredom, its feeling, is something strictly 
related to age. If you are twenty, something that ex-
ists from few years on, seems ancient and tiring. But 
if you are sixty, something that is only 50 years old, 
appears to be still new. The problem is only if it can 
be still useful or not. 

Old peoples surely owned a lot of typewriters in 
their life. In my study-room in Bologna (by now more 
a store of old things and a long collection of human 
errors!) I still keep seven of it. I’m now what we call 
diversamente giovane or otherwise young, these are 
instead vintage objects! You have only to try to use 
them, to understand the strange value of fleetingness. 
The newest ones, the most up-to-dated, the ones with 
rotating heads, special ribbons, and first indications 
of electronics, are still perfect: but they don’t work 
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anymore, due the fact that it’s not longer possible 
to find their accessories. On the contrary the oldest 
ones are less perfect, more fatiguing to use, worn in 
the keys: but they can work. You need only a black 
ribbon, even built in Brazil, to be able to run them. 
Is this only a temporary value? Or is it a real value?

We were told for a long time now that everything 
is narrazione, lives in narration. The world vision, the 
politics, the social behaviour, are derived from nar-
ration. As usual they’ve invented new words to give 
things old meanings; but don’t have nothing new to 
tell us. In short: tell us that – other than to appear – is 
today further necessary to invent, to tell the forgery, 
to place virtuality before reality.

The same is for architecture: The narration pre-
cedes the content.

Each new architecture will be photographed by 
night, with all the inside lights turned on, with a perfect 
furnishing and interior design, getting out all human 
beings and their tired forms. If someone is present 
she will be in a black outline, in controluce, fruit of 
perfect fitness. Of the true space you won’t know 
anything. But now – eventually – it seems that even 
the insiders are getting tired of this.

They are now speaking of sunset of the post-mod-
ern era (even if then, nobody affirmed that this was 

done only of virtual). Benvenuti nell’era dell’autenticità. 
La riscoperta di verità e valori, così tramonta il post-
moderno. “\Welcome to the era of authenticity. The 
rediscovery of values and truth, so is declining the 
post-modern era. With this title Repubblica quotes an 
article of Edward Dock [1]. You could think then that 
fleetingness is a proper quality of today’s world. But 
I don’t believe this way. Today’s world is often virtual 
– therefore fake and pretender – but the fleetingness 
we are searching for, is instead a mobile thing, really 
flexible, perhaps temporary, but never virtual.

By these qualities we can recognize it.
But its aspects can be very different.
Examples: Palmanova, a perfect military city, well 

known all over the world; but it was never used for real 
military aims, in the sense that was never attacked and 
never needed to be defended. For a long time a won-
derful icon drawn in the territory, but never a fortress. 
Useless today, as before and ever, always the same. 
Is this durability? Or fleetingness? Or what else?

I’m sure that L.B. Alberti, who still wrote in Latin, 
didn’t love too much the temporariness. The classical 
architecture, intended as durable, in all the senses, 
was also fit to be a real defence from the Barbarians. 

Here then what he said about the monuments, 
which will be defended against the human violence 
by their particular architectural beauty …

But in ancient architecture what we today call 
decoration was nothing else but structure, it was 
a true part of the structure. You cannot remove from 
a classical temple the columns, the bases, the capi-
tals, the lintels or architraves, and the friezes, because 
nothing will be left.

While in modern architecture, as a rule, this can 
be done, and you can remove its decoration without 
remove the entire building.

The designing way used by Vignola, as shown 
in his manual, was by proportions: the today’s units 
didn’t exist then. Yet this method has been strong, 

1. The great sundial in the basilica of San Petronio, in Bologna, 
perhaps the biggest in the world, designed by Giovanni Domenico 
Cassini in 1655. It runs trough the great pavement of the church, work-
ing his way in a narrow space between the pillars. The sundial on the 
pavement 2. A picture of the sun, sliding over the pillars 3. In the 
Comunale, the Opera Town Theatre in Bologna, 1763, by Antonio Galli 
Bibiena, the stalls floor was mobile! Here a section of the mechanism, 
situated below the stalls floor, that makes it mobile. The mechanism is 
attributed to F. Ferrari, in the first years of 1800, even if connected to Bi-
biena, who was a great expert of scenic machineries. From Giuseppe 
Amoruso, Teatro come spazio trasformabile: rilievo di una macchina di 
legno, tesi di Dottorato di Ricerca, Bologna 2000 4. Table of mecha-
nisms, from: Ferdinando Galli Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel 
Disegno dell’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina dell’Istituto 
delle Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, Bologna, 1731 5. 
New Year’s Eve in Sydney. in the middle the Opera House
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simple and international. The ancients have real-
ized this way – without units – buildings still today 
hardly imaginable. The system was what today, in 
the computer world, we would call parametric, the 
more adjourned of ever.

What has been more durable than this feeble, 
quite evanescent, method?

In the teaching of Palladio, who too wrote in Italian, 
in volgare, even if speaking of temples and of noble 
residences, there are many particular distributive 
characters, that mark the runs, the spaces and the 
hierarchies (not necessarily the use), therefore they 
last for a long time.

But Palladio, in his book, says a lot of small things 
that explain a lot: 

the height of the room is calculated starting from 
the width, by the use of different proportions;

the staircases are put so that the house could 
be crossed in the correct order, and are prepared to 
receive the light from the correct side, to illuminate 
the steps;

the roof beams are set in a way that in case of fire 
the walls don’t lose their consistence. …

And so on...
In practice he speaks of design, of techniques, of 

space proportions, of volume organizations: something 
that will last in time, even changing many functions.

The Palladio’s piazzas, tell us the story of external 
spaces that become inside, from piazzas to Basilicas. 
Again they are places of open meeting, and their 
sense remains even in the most extreme of changes.

Then: When this fleetingness is lasting and con-
tinuous in the time, allowing the organisms to con-
tinue their own life, we will recognize the architecture.

When it passes intentionally and is intentionally 
temporary it deals with scenografia, the art of scenic, 
an ancient art, which draws really the relationship 
among the temporary behaviours of the men and 
their life spaces.

The Comunale, the Opera Town Theatre in 
Bologna, was designed in 1763 by Antonio Galli 
Bibiena, the only architect whose name was so 
well-known to be engraved at times in the great 
room of a theatre.

The stalls-floor is mobile! It is a great, complex, 
unbelievable wooden mechanism, situated below 
the stalls-floor, which makes it mobile. With a really 
articulate movement the stalls-floor is raised to the 
level of the stage, in a way to get a perfect continuity 
between the two, giving the feeling to be in the same 
room. In this movement of rising, the whole floor 
gets up, almost rotating, in greater way on the stage 
side – starting from the height of the orchestra pit 
[2]. What a fantastic space for a nineteenth-century 
veglione (party)! 

The mechanism is attributed to Filippo Ferrari (first 
years of 1800), even if we like to connect it to Bibiena, 
who was a great expert of all possible mechanisms 
and scenic machineries that could be used in sce-
nography, and who, in its didactical volumes, seems 
to anticipate just some of this machinery [3]. 

For centuries, they’ve tried to design how to com-
plete the façade of Saint Petronio, in Bologna, but to 
now we know that it isn’t so important. The particular 
way the church was not finished is one of the reasons 
of its durability in time.

The church is and includes also the greatest 
sundial of the world, designed by Giovanni Do-
menico Cassini in 1655, which runs through the 
great pavement of the church, working his way 
in a narrow space between the pillars. The most 
durable relation between sky and earth, and at the 
same time the most temporary and passing sign 
on the marbles!

On the other side, metaphorically and not, down 
under, you can see the New Year’s Eve in Sydney, 
a particular kind of party. That is certainly today’s 
greatest and most modern town scenography.
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Million of people participate, all together, sharing 
the same show. The whole bay being the real stage, 
the scene. And in the first three days of January the 
hotels around the bay are entitled to charge around 
the triple of the current cost!

It’s interesting a brief interview to R. Piano for Time 
[4]. I like to quote Piano because he’s perhaps the 
best on the Italian architects, and therefore, exactly for 
this, hated in all the Italian Universities. He closes his 
interview, openly simple and for the common people, 
on purpose answering to a banal question.

Q: Finally, what could any person do to any average 
home to make it a better place to live?

A: Throw away some of the furniture, paint eve-
rything white, clean the windows and see if you can 
make them wider. It’s about luminosity.

In his greatest simplicity he explains us that archi-
tecture is done by space and light. If well integrated, 
space and light will give you the maximum of dura-
bility, with the maximum of fleetingness, therefore 
lightness.

And lightness, if you can get it, is certainly the 
best way to pass through life – if you are a living 
being, or to pass through the architectural history – if 
it happens you to be the product of an architectural 
design.

ENDNOTES

[1] Quotidiano La Repubblica, 03 Sett 2011.
[2] Le figure mostrate sono riprese da Giuseppe Amo-
ruso, Teatro come spazio trasformabile: rilievo di una 
macchina di legno, tesi di Dottorato di Ricerca, Bologna, 
2000.

[3] Ferdinando Galli Bibiena, Direzioni ai giovani studenti nel 
Disegno dell’Architettura Civile, nell’Accademia Clementina 
dell’Istituto delle Scienze, unite da Ferdinando Galli Bibiena, 
Bologna 1731.
[4] 10 Question for Renzo Piano, by Belinda Luscombe, 
TIME, July 04, 2011.
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