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ZABYTKOWE DETALE ATRAKCJĄ NOWYCH REALIZACJI

HiStoRicaL DetaiLS aS aN attRactioN 
OF NEW IMPLEMENTATIONS

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

Architektura realizowana dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych materiałów i technologii 
budowlanych. Współczesna estetyka odrzuca stereotypy powtórzeń i przywracanie istniejących dawniej 
w danym miejscu kształtów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie szkodziła istniejącej zabytkowej struk-
turze, wiele najnowszych rozwiązań skłania się do stosowania brył prostych, pozbawionych detalu, na 
których tle wyraźnie widać skomplikowaną, rozedrganą tkankę historyczną. Wprowadzane są często duże 
szklane tafle, w których zabytkowa zabudowa może się odbijać. Nierealność szklanego tła wydobywa 
mocniej istniejącą substancję zabytku. Dla projektantów szczególnie ekscytujące wydają się być działania 
w środowisku historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia wymagają wysublimowanego rodzaju 
kreatywności oraz wysiłku intelektualnego. Nadrzędną wartością jest materia kształtów, bowiem do przed-
stawionych realizacji zostali wybrani artyści.
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A b s t r a c t

Architecture implemented today is distinguished by the application of the newest building materials and 
technologies. Contemporary esthetics rejects stereotypes of repetitions and the restoration of shapes which 
once existed in a given place. To prevent a new architectural creation from harming the existing historical 
structure, the latest solutions tend to use simple bodies without any details which reveal the complicated, 
vibrant historical tissue. Large glass panes, which can reflect historical buildings, are often introduced. 
The unreality of the glass background emphasizes the existing substance of a monument more strongly. 
Designers seem to be especially excited by activities in a historical environment where a number of imposed 
limitations require a sublime kind of creativity as well as intellectual effort. The imperative value is the 
matter of shapes because artists were selected for the presented implementations.
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Architektura dzisiaj oznacza odwagę i często nieograniczoną wolność w kreowaniu nowych form, 
niestosowanych dotychczas. Po rewolucji geometrycznej lat dwudziestych XX wieku, po incydentach: 
postmodernistycznym, dekonstruktywistycznym i biomorficznym stale powszechne stają się działania 
minimalistyczne i high-techu, które pojawiają się w tkankach miast europejskich. Zmęczeni śledzeniem 
nowych, awangardowych realizacji i dyskutowaniu nad najnowszymi stylistykami ochoczo zanurzamy 
się w historyczne zaułki miast i miasteczek. Tam możemy odpocząć i stale zagłębiać się w przeszłości. 
Obiekty, które zachowały fragmenty historyczne, mają wartości zapamiętane i zakodowane w świadomości 
współczesnych, kojarzące się z tradycją miejsca, miasta, narodu. W miastach europejskich coraz częściej 
możemy odnaleźć obiekty historyczne uzupełnione nowymi realizacjami. Owa odwaga i niejako demon-
stracja współczesności jeszcze wyraźniej eksponuje kontekst zabytkowy. Istotne staje się wyraźne oddzie-
lenie autentycznej substancji zabytkowej od wprowadzanej nowej struktury. Dotyczy to obiektów zabyt-
kowych o wyjątkowych wartościach historycznych i artystycznych. W każdym jednostkowym wypadku 
podstawą działań staje się niezwykle wnikliwa analiza możliwości doboru nowych współczesnych form, 
które mogłyby sąsiadować z substancją zabytkową. Adaptacja budowli zabytkowych do najnowszych po-
trzeb staje się zadaniem historycznych miast. Turystów przyciągają stare nastroje, faktura kamiennej czy 
ceglanej ściany, zapach, zapamiętane zdarzenia i emocje. Europejczycy zdają się być obciążeni tradycją 
i historią – ,,(...) zajmowanie się istniejącymi budowlami w przyszłości będzie coraz ważniejszą kwestią 
w europejskich miastach (...)” – twierdzą szwajcarscy architekci Jacques Herzog i Pierre de Meuron1.

W środowiskach twórczych trwa dzisiaj dyskusja, jak powinna wyglądać nowa forma w historycz-
nym kontekście. Odrzucając anonimowość i schematyzm powtarzanych istniejących niegdyś kształtów 
poszukiwania, coraz częściej zmierzają w kierunku estetycznej filozofii „dzieła otwartego”, wieloznacz-
nego, operującego sekwencją kadrów rejestrowanych w ruchu, odwołującego się do pamięci konkretnego 
miejsca i dopuszczającego wieloznaczne interpretacje – ,,(...) raczej oczekiwanie tego czego nie możemy 
przewidzieć (...)” niż ,,(...) przewidywanie tego na co czekamy (...)”2. Nieograniczone niemal możliwo-
ści współczesnej techniki oferującej wyrafinowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, dające peł-
ną swobodę budowania formy architektonicznej zgodnie z wymogami najnowszej estetyki, proponującej 
finezyjne, lekkie ażurowe konstrukcje, niematerialne bezramowe przegrody szklane czy też refleksyjne 
tafle przejmujące aplikacje odbijających się w nich brył i detali stwarzają zupełnie odmienne możliwości 
integracji nowej architektury z historycznym środowiskiem.

Architektura realizowana dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych materiałów i technolo-
gii budowlanych. A estetyka odrzuca równocześnie stereotypy powtórzeń i przywracanie istniejących dawniej 
w danym miejscu kształtów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie niszczyła i nie szkodziła istniejącej zabyt-
kowej strukturze, wiele współczesnych rozwiązań skłania się ku zasadzie stosowania brył prostych, gładkich, 
pozbawionych detalu, na których tle wyraźnie widać skomplikowaną, rozedrganą tkankę historyczną. Wpro-
wadzane są także duże szklane tafle, działające jak lustro, w których zabytkowa zabudowa może się odbijać. 
Czasami cała przeszklona ściana lub jej fragmenty znikają, ponieważ odbijają się w nich drzewa, chmury, 
niebo. Nierealność szklanego tła wydobywa jeszcze mocniej istniejącą zabudowę zabytku. 

Równocześnie obok eksperymentów z najnowszymi rodzajami szkła z tkanką zabytkową zestawia-
ne są duże puste ściany ze stali lub betonu, które swoją chropawą fakturą stanowią uzupełnienie bądź sce-
nografię dla filigranowej i delikatnej substancji historycznej. Powszechnie obecna architektura minimum 
wyrasta z japońskiej filozofii Zen, gdzie podstawową ideą jest „uwolnienie się od rzeczy”. Japońskie słowo 

1 Wypowiedź związana z projektem adaptacji londyńskiej elektrowni Bankside Power Station na muzeum Tate Modern 
1999 r. i jego dalszą rozbudowę 2008–2012; Curtis W.J.R., Enigmas of Surface and Depth, [w:] Elcroquis, Herzog 
&de Meuron 1998–2002, nr 109/110, Madrid 2002, s. 43.

2 Eco U., Dzieło otwarte – Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994, s. 153.
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wabi oznacza „ubóstwo” lub „dobrowolne ubóstwo”3. Doświadczenia realizacji ostatnich lat wykazały, że 
zabytkowe sąsiedztwo preferuje formy proste, surowe, skromne. Precyzja i lapidarność geometrycznych 
kompozycji nowych elementów harmonijnie skontrastowanych z kolorytem i układem form historycz-
nych daje pozytywne efekty. Dla projektantów i artystów szczególnie ekscytujące wydają się być działania 
w środowisku historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia wymagają wysublimowanego rodzaju 
kreatywności oraz wysiłku intelektualnego4.

Historyczne zamki, pozostające w ruinie nieraz od setek lat, adaptowane do nowych potrzeb stają 
się atrakcją przyciągającą turystów. Włoski architekt Carlo Scarpa przedstawił receptę, jak należy wpro-
wadzać nowe formy w zabytkowe środowisko5, wyraźnie oddzielając proste betonowe, szklane czy nowe 
żeliwne elementy od historycznych. Jego realizacje od kilku dziesięcioleci są wzorcowymi i sprawdzonymi 
rozwiązaniami.

Kolejną głośną europejską realizację przedstawił niemiecki architekt Gottfried Böhm, zamieniając 
średniowieczną warownię, górującą nad miasteczkiem Bensberg na siedzibę władz miasta6. Architekt od-
ważył się uzupełnić nieistniejącą już zabudowę dużymi betonowymi bryłami z poziomymi pasami okien. 
Nowa klatka schodowa stanowi dodatkową wieżę, budowaną jak pozostałe bryły z betonu z szalunku 
o geometrycznie postrzępionym zwieńczeniu. Górujące nad warownią wieże kamienne i betonowe, oschła, 
brutalistyczna stylistyka dynamicznie piętrzących się brył wspaniale oddają nastrój przeszłości tego miej-
sca. W południowej Szwajcarii na uwagę zasługuje restauracja zamku Gastelgrande w Bellinzonie, projek-
towana przez Aurelio Galfettiego7. Nastrój średniowiecznej warowni został osiągnięty poprzez połączenie 
elementów nowych ze starą strukturą w sposób niezwykle delikatny i oszczędny, budujący inną, ciekawszą 
całość. Istotnym zadaniem architekta stało się przywrócenie wcześniejszego widoku wzgórza na którym 
wznosi się zamek. Konieczne zatem stało się usunięcie całej wybujałej roślinności, która porosła wypię-
trzającą się nagle z poziomu ulic miasteczka o kilkadziesiąt metrów do góry nagą niedostępną skałę. Drugą 
ważną decyzją było wprowadzenie windy wydrążonej w skale, prowadzącej od podnóża wzgórza aż do 
obszernego, powiększonego dziedzińca zamku, ulokowanego na szczycie wzniesienia. Wiodącą inspiracją 
staje się pokora, ale również elegancja i oszczędność środków wyrazu wobec zabytkowej substancji zasta-
nej oraz świadomość delikatności tworzywa, jakie stanowi każdy zabytek, a w szczególności ten unikato-
wy, jakim jest historyczna warownia8.

Następną nową realizacją jest adaptacja Saxony-Anhalt ruin zamku Moritzburg w Halle w Niem-
czech na muzeum, ukończona w 2008 roku. Autorem renowacji jest firma z Madrytu Nieto Sobejano9. Za-
mek Moritzburg to późnośredniowieczna rezydencja biskupia wznoszona w latach 1484–1503 przez arcy-
biskupa Ernesta Wettina. Założona na rzucie trapezu twierdza, usytuowana nad rzeką Saale w środkowym 
okresie wojny trzydziestoletniej w 1637 roku została spalona przez Szwedów i od tego okresu do naszych 

3 Arco Team, Minimalism Minimalist – History Fashion, Design, Architecture, Interiors, Könemann, Barcelona 2003, 
s. 287-655; także Pawson J., Themes and Projects, Phaidon, London–New York 2002.

4 Zwracają na to uwagę m.in. J. Herzog i P. de Meuron po realizacji Centrum sztuki Caixa Forum w Madrycie w 2008 
roku w dawnej elektrowni pochodzącej z 1899 roku.

5 Por. działania adaptacyjne na muzeum średniowiecznego zamku Castelvecchio w Weronie (1956–1964).
6 Realizacja z lat 1962–1967.
7 Projekt został przedstawiony w 1982 roku, a realizacja została ukończona w połowie lat 90. XX wieku.
8 Szczegółowo omawiam tę problematykę [w:] Węcławowicz-Gyurkovich E., Historyczne zamki a współczesność, 

Przestrzeń i Forma, nr 12, Szczecin 2009, s. 497-518.
9 Architekci Fuensanta Nieto i Enrique Sobejano są laureatami konkursu z 2003 r., na który wpłynęło ponad 300 prac. 

Studiowali architekturę w Madrycie i Nowym Jorku, obecnie nauczają na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie 
i Uniwersytecie Sztuki w Berlinie, [za:] Hettlage B., Stiftung Moritzburg Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt 
Halle, DieNeuen Architekturführer, nr 153, Berlin 2009; także Jodidio Ph., Architecture Now! Museums, Taschen, 
Cologne, 2010, s. 266-273.
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czasów pozostawała częściowo ruiną10. Przez stulecia nawarstwiły się wokół zamkowego dziedzińca roz-
maite formy i funkcje. Po drugiej wojnie światowej w stale zrujnowanym skrzydle zachodnim i północnym 
urządzano plenerowe wystawy rzeźb. Dzisiaj w zamku zlokalizowano muzeum gromadzące sztukę mo-
dernizmu niemieckiego (m.in. twórców szkoły Bauhausu), ulokowano tam teatr, kabaret, klub studencki, 
kaplicę uniwersytecką, restaurację, piwnicę z winem. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, grane są sztuki 
Shakespeara lub opery Verdiego. Zamek stał się miejskim centrum kultury. Z zewnątrz, od strony wejścia, 
przez wieżę bramną od południa nic nie zapowiada współczesnej interwencji. Oglądamy wieże, baszty, 
czerwone dachy, tynkowane ściany trzykondygnacyjnych rozmaitych budowli, przekształcanych i doda-
wanych przez wieki. Dopiero po wejściu na dziedziniec zaskakuje zderzenie nowej i starej materii. Stan 
napięcia tworzą kamienne ściany skontrastowane ze szkłem. W pamięci utkwi kontrast chropawej faktury 
kamiennych ścian z lekkością nowych struktur, czyniąc z elementów historycznych wrażenie dekoracji. 
Mieniące się w słońcu aluminiowe pudło odważnie postawione na dziedzińcu stanowi portyk wejściowy 
do części muzealnej umieszczonej w skrzydle północnym i zachodnim.

Architektura widziana w blasku słońca od strony dziedzińca może nasuwać skojarzenia z niere-
alnym marzeniem, gdzie po latach zdegradowana forma zyskała nową funkcję. Kształt nowego alumi-
niowego dachu z kilkoma wystającymi do góry asymetrycznymi, załamanymi lukarnami doświetlający-
mi wnętrze zdaniem hiszpańskich projektantów może przywoływać szczyty alpejskie pokryte śniegiem 
i świecące w słońcu. Autorzy powołują się także na niełatwe i ekspresyjne formy malowane przez Lyonela 
Feiningera, którego prace eksponowane są również w muzeum. Dostawiona czysta bryła, prosta i surowa 
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz eksponuje elementy historyczne. Owe zwężające się ku górze lukar-
ny w dachu tworzą jakby miniwieże, a we wnętrzach spadające z góry światło zmienia dynamikę archi-
tektury. Naczelnym zadaniem projektantów było dostarczenie światła do wnętrz dla dobrego oświetlenia 
ekspozycji. Szklane balustrady obiegające dwukondygnacyjne sale muzealne, białe ściany i ekrany jeszcze 
bardziej podkreślają ową świetlistość. Aureola perfekcji i pompatyczności otacza wartości zastane. Światło 
i cień, lekkość i przezroczystość a masa ściany czy ekranu do ekspozycji w muzeum, aluminium i szkło 
zderzone z kamieniem i detalami historycznymi to gra kontrastów użyta w tej budowli. Taka kreacja musi 
wywoływać emocje i nastroje, bowiem jak twierdzi Umberto Eco ,,(...) Psychologowie tłumaczą jednak, że 
dysonanse mają moc pobudzania (...)”.

Niekiedy nowa forma zrealizowana w historycznym kontekście zaskakuje lub nawet szokuje. 
Mieszkańcy muszą się z nią oswoić. Nowe kształty nie zawsze będą zaakceptowane. Awangarda w archi-
tekturze, podobnie jak w sztuce, zobowiązana jest do stałych przemian, bowiem kiedy zostaje uznana traci 
swoją rolę przywódczą, wskazującą nowe, nieodkryte jeszcze światy. „(...) Im bardziej lżona i opluwana, 
tym pewniejsza jest awangarda swej sprawy (...)”11. W ostatnich latach także w Polsce, a przede wszystkich 
w zamożnych krajach Europy Zachodniej, obserwujemy wzmożony wzrost nowych placówek o funkcji 
kulturalnej. Są to sale koncertowe, galerie sztuki, a głównie obiekty muzealne, które obok programu wysta-
wienniczego pełnią rolę szeroko pojętej edukacji intelektualnej dla lokalnych społeczności. Powstają nowe 
budowle, ale często do takich funkcji adoptowane bywają przestrzenie historyczne, obiekty zabytkowe, 
poprzemysłowe lub choćby zlokalizowane w strefach centralnych miast12. Peter Buchanan twierdzi, iż 

10 Obiekt był niszczony przez długi czas, jedynie kaplica była partiami odbudowywana w XVIII w. W 1777 r. został 
zbudowany szpital wojskowy pomiędzy kaplicą a wieżą bramną. Dzisiaj ten budynek pełni rolę administracji 
muzeum. Zamkiem zainteresował się w 1828 roku Karl Friedrich Schinkel, który postanowił przekształcić budynek 
główny w obiekt Uniwersytetu Halle, uzupełniając go o elementy neogotyckie. W 1904 roku otwarto w południowym 
skrzydle muzeum; Hettlage B., Stiftung Moritzburg…, op.cit., 5-8.

11 Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000, 159.
12 Przykładami mogą być realizacje zespołu Jacques Herzog i Pierre de Meuron – Tate Gallery w Londynie zlokalizowana 

w dawnej elektrowni Bankside Power Station (1995–2000) czy Centrum Sztuki Caixa Forum w Madrycie, także 
w budynku dawnej elektrowni Mediodia (2001–2008) oraz audytorium Niccolo Paganini w Parmie w dawnej fabryce 
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po epoce miasta przemysłowego, pierwszej epoce poprzemysłowej, kolejnej epoce informatycznej, nade-
szła „epoka konceptualna”13. Europejczycy obarczeni tradycją i historią chętnie oczekują owych nowych 
instytucji lokalizowanych w miejscach obciążonych bagażem przeszłości, symboli, będących świadkami 
zdarzeń, które przeminęły. Wtedy nastroje i emocje są głębsze i łatwiej akceptowalne.

Popatrzmy na kolejną niemiecką niezwykle śmiałą realizację nowej formy zderzonej z fragmenta-
mi historycznej ruiny. Architektura muzeum Kolumba w Kolonii zaskakuje odwagą zestawienia materii 
nowej struktury z fragmentami ruin średniowiecznego kościoła zniszczonego podczas drugiej wojny świa-
towej. Nowa bryła jest duża, trzykondygnacyjna, geometryczna, zatrzaśnięta w ciężkich prostopadłościa-
nach o niejednakowej wysokości. Linie proste, równoległość, prostopadłość i zgodność figur zdają się być 
naczelnymi zasadami budowania nowej struktury. Odczytywanie architektury nie jest prostym procesem 
odszyfrowywania i interpretacji znaczeń. Aby zrozumieć koncepcję projektanta szwajcarskiego architekta 
Petera Zumthora14, musimy sięgnąć do tradycji  miejsca. Kolonia została założona przez Rzymian jako 
nadgraniczna osada Colonia Klaudia Ara Agrippinensium i wkrótce przekształciła się w stolicę Dolnej 
Germanii15. W średniowieczu miasto stało się największym na terenie Niemiec, gdzie wiernym służyło 
150 miejsc kultu, z których do dzisiaj przetrwało kilkanaście, stanowiąc najwspanialszy kompleks archi-
tektury romańskiej w Niemczech. W centrum miasta w jednym z najpiękniejszych kwartałów, w miejscu 
obecnego muzeum stał późnogotycki kościół św. Kolumby. Parafia św. Kolumby w średniowiecznej Kolo-
nii była największa i najbardziej znacząca. Historia w miejscu obecnego muzeum pozostawiła fragmenty 
rzymskiej willi z przełomu II/III w. n.e., przy której w VII wieku dodano absydę i wtedy prawdopodobnie 
rozpoczął się kult św. Kolumby16. Z kościoła jednonawowego w IX wieku, po wielokrotnych rozbudowach 
w XI i XIII wieku powstał pięcionawowy kościół na przełomie XV/XVI wieku. Rzymskie, karolińskie, 
romańskie i gotyckie świątynie powstawały kolejno jedna nad drugą od niemal dwóch tysiącleci, co wyka-
zały badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu od 1973 roku17. Spacerując po przerzuconym nad 
owymi wykopaliskami archeologicznymi zygzakowatym drewnianym pomoście, możemy dzisiaj oglądać 
nawarstwiające się odkryte fragmenty następujących po sobie przez setki lat budowli. W czasie drugiej 
wojny światowej w 1942 roku centrum Kolonii zniszczyły brytyjskie naloty dywanowe, pozostała tylko 
katedra. Zniszczeniu uległ także gotycki kościół św. Kolumby. Przez wiele lat pozostawiono ruinę, prowi-
zorycznie ją tylko zabezpieczając. Przetrwały fragmenty ścian zewnętrznych, resztki kolumn i fundamen-
ty gotyckiego kościoła. Pod jedną z kolumn znaleziono po bombardowaniu ocalałą późnogotycką figurę 
Matki Boskiej z dzieciątkiem, którą nazwano „Matką Boską z Ruin” i ku jej czci w latach pięćdziesiątych 
w obrębie murów gotyckiej świątyni zbudowano niewielką kaplicę18. Obecna realizacja Muzeum Archi-
diecezjalnego notuje energię, napięcia i wibracje miejsca, bo jak twierdzi architekt: ,,(...) Jedynie między 

cukru (1997–2002) proj. Renzo Piano czy renowacja i rozbudowa Palais des Beaux-Arts w Lille (1990–1997) proj. 
Jean Marc Ibos i Myrto Vitart.

13 Buchanan P., From Doing to Being, Architectural Review, nr 1316, październik 2006, tłum. Od działania do bycia. 
Obiekty kultury i miasto w epoce konceptualnej, czyli dlaczego ikony są tak niedzisiejsze, Architektura-Murator, 
nr 5/2007, s. 49.

14 Peter Zumthor studiował architekturę wnętrz w Bazylei (1963–1966), a potem architekturę w nowojorskim Pratt 
Institute, zanim założył autorską pracownię architektoniczną w 1979 r. pracował w kantonie Gryzonia w Szwajcarii 
jako konserwator zabytków, laureat Nagrody Pritzkera (porównywana do nagrody Nobla dla architektów) z 2009 
roku, projektował i realizował kolońskie muzeum od 1997 roku do września 2007 roku we współpracy z Rainerem 
Weitschies.

15 Przepływający przez współczesne miasto Ren stanowił granicę ekspansji Rzymian, którzy po kilku nieudanych 
próbach rozszerzenia imperium zadowolili się romanizacją zachodniej i południowej części Niemiec.

16 Wg Legendy św. Kolumba została ścięta za to, że odmówiła poślubienia syna cesarza Aureliana, bowiem była 
chrześcijanką.

17 Patrz rys. nr 1 [za:] Kolumba, Art Museum of the Archbishopric of Cologne, Köln 2009, s. 8.
18 Projektantem jest znany niemiecki architekt Gottfried Böhm, laureat nagrody Pritzkera z 1986 roku.
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realnością rzeczy i wyobraźnią może wytrysnąć iskra dzieła sztuki (...)”19. Architekt uważa za priorytetowe 
zadanie nawiązywanie w swoich działaniach do atmosfery miejsca, bowiem tylko w ten sposób współcze-
sne interwencje w historyczną tkankę będą stanowiły kontynuację tych przestrzeni ,,(...) słucham dźwięku 
przestrzeni, sposobu, w jaki materiały i powierzchnie odpowiadają na dotyk i stukanie i słucham ciszy, 
która jest warunkiem koniecznym słyszenia (...)”20. Spokój i cisza zderzają się z poszarpaną tkanką histo-
rycznej ruiny, w ten sposób ją jeszcze mocniej eksponując. W górnej części nowa bryła nie jest jednakowej 
wysokości. Od strony południowo-wschodniej narożniki budowli zdają się być zwieńczone dużymi, jakby 
niedokończonymi graniastymi wieżami. Nieco wyższa od innych obiektów, choć ostatecznie mieszcząca 
się w gabarytach sąsiednich kamienic mieszkalnych, budowla zaskakuje swoją odmiennością dużych pu-
stych ścian z przyczepioną niczym broszką resztką gotyckiej ruiny. W pierwszym odbiorze nowa, mocna, 
jakby zamknięta w sobie struktura zdaje się przytłaczać swoją skalą historyczne fragmenty, ale badając 
otoczenie i kontekst miejsca, musimy działania architekta zaakceptować. 

Zachowany fragment jednokondygnacyjnej historycznej ruiny od strony południowo-wschodniej 
działki eksponuje kilka zwieńczonych ostrołukowo okien ze szczątkowymi elementami maswerków. Te 
okna są ślepe, zamurowane cegłą. Niewielki fragment ruiny zakrystii gotyckiego kościoła znajduje się 
w południowo-wschodnim narożniku muzeum. Ściana gotycka pozostawiona tu została jako świadek tra-
gedii wojny, obserwatorów historii miejsca. Stanowi niejako scenografię dla dramatu, który się tu rozegrał. 
Niczym rana w tkance miasta została zamrożona w nadbudowanej bezpośrednio nad nią trzykondygna-
cjowej formie. Pnie się ona do góry pełnymi ścianami, tylko gdzieniegdzie przerwanymi kilkoma dużymi 
oknami, których ramy ze stali nierdzewnej zostały nałożone na zewnętrzne elewacje. Dopiero od wnętrza 
widać, jak owe okna są ważne. Otwierają widoki na centrum Kolonii, zdominowane ogromną bryłą katedry, 
która znajduje się blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Okien jest niewiele – trzy, dwa lub jedno z każdej 
strony. Reszta to pełne puste ściany, przeprute w dwóch dolnych kondygnacjach szerokimi pasmami ażuru 
z gęstą siatką drobnych perforacji z małymi otworami. Podobnie jak w kościele św. Piotra Le Corbusiera 
w Firminy we Francji, w którym na ścianie prezbiterium małe otwory znaczą konstelację gwiazd Oriona21. 
Tutaj otworów jest znacznie więcej i skupione są w geometrycznym porządku dwóch szerokich pasów 
obiegających obszerne fragmenty elewacji. 

Pomysł wprowadzenia światła dziennego i powietrza do przyciemnionego wnętrza przez małe szcze-
liny fascynuje Zumthora. Zastosował go także w kaplicy brata Klausa ustawionej na wsi na rozległej łące 
pod Kolonią22. Nowa struktura budowana jest ze specjalnie dla tego obiektu zaprojektowanej przez mistrza 
cegły w kolorze spokojnego beżu. Jasna wydłużona cienka cegła (opatentowana przez Zumthora) układana 
jest na specjalnej zaprawie w tym samym kolorze, a wyrabiana ręcznie nabiera miękkości, zdaje się lekko 
falować, zachowując geometrię kąta prostego. Drzwi (główne wejście do muzeum) niczym się nie wyróż-
niają w płaskim licu ściany, są tylko w niej wycięte. Inne drzwi, zapewne do zaplecza, wykonano z betonu 
łącznie z uchwytem (klamką). Każdy detal, każdy szczegół dopracowany jest perfekcyjnie i nietypowo.

Wnętrze natomiast intryguje. Dwukondygnacyjna przestrzeń dawnej nawy kościoła gotyckiego 
stanowi tylko jeden z elementów aranżacji muzeum. Spacerujemy tam po zygzakowatej rampie ustawio-
nej ponad wykopaliskami archeologicznymi, ukazującymi fragmenty architektury romańskiej, gotyckiej, 
a pod spodem jeszcze rzymskiej. Architekt zaproponował w tej przestrzeni niezwykły nastrój, przywołu-
jący odwołania do sakralnych tradycji miejsca i wielowątkowej przeszłości miasta. Efekt został uzyskany 
19 Stec B., Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem, Wywiad z P. Zumthorem, Architektura & Biznes, nr 2, 2003, s. 20-38.
20 Zumthor P., Magia rzeczy realnych, [w:] Budak A., Co to jest architektura, t. 2, Manggha, Kraków, 2008, s.  581.
21 Kościół projektowany w zespole „Ville Vert” w Firminy w ostatnich latach życia Le Corbusiera 1956–1965 został 

zrealizowany dopiero w 2006 r.
22 Kaplica znajduje się w miejscowości Wachendorf – niedaleko Mechernich, ok. 30 km od Kolonii. Architekt 

projektował ją w latach 1998–2007, została zrealizowana w ciągu kilku tygodni przez rolnika – właściciela łąki 
z synem i kilkoma sąsiadami.
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przez ażurowe ściany filtrujące światło dzienne. W czasie wykładu w Krakowie Zumthor porównywał ten 
pomysł do wrażenia, jakiego doznajemy, ściągając wełniany sweter przez głowę23. We wnętrzu panuje 
półmrok, sączące się światło dzienne jest niewystarczające, tak jak gwiazdy na niebie nie oświetlą krajo-
brazu. Stożkowe metalowe lampy niczym mocne reflektory oświetlają ważne punkty w sięgających kilka 
metrów w dół poniżej poziomu terenu fragmentów odkrywek archeologów. ,,(...) Kocham umieszczanie 
materiałów, powierzchni i krawędzi, lśniących i matowych, w świetle słońca i tworzenie głębokich brył 
i gradacji cienia i ciemności dla magii światła padającego na rzeczy (...)”24. Nad ową magiczną przestrze-
nią zbudowano nową bryłę, której konstrukcja ustawiona na cienkich wydłużonych żelbetowych słupach 
przeszywa jak garść szpilek zabytkową strukturę. Wnętrze rozgrywane jest na zasadach kontrastu, biel 
i czerń, mrok i światło, pustka i zatłoczenie zbliża nas do tego, co nieodgadnione, tego co nierealne. Asce-
tyzm, ogołocenie ze środków formalnych przybliża nas do ciszy i spokoju, tak koniecznego dla oderwania 
się od dzisiejszego ruchu, skomplikowania, hałasu. W sercu kwartału, w środku muzeum pozostawiono 
otwarty wewnętrzny dziedziniec. Tutaj znajdował się ongiś wczesnośredniowieczny cmentarz. Z holu wej-
ściowego możemy go oglądać przez przeszkloną całą ścianę. Kluczem podstawowym w dalszym space-
rze jest orientacja we wnętrzu. Przechodząc przez kolejne pokoje muzeum mniejsze i większe, oglądając 
pojedyncze obrazy i przedmioty sztuki historycznej czy bardzo nowoczesnej, nie sposób nie poddać się 
nastrojowi spokoju, milczenia, neutralnych przestrzeni. W niektórych pomieszczeniach odnajdujemy tylko 
jeden przedmiot, który przez panującą wokół pustkę staje się znaczący, bardzo ważny. Tak jest ze ściętą 
głową św. Jana Chrzciciela z dębu, z oryginalną polichromią, pochodzącą z początku XVI wieku, ułożoną 
na cynowej tacy w bardzo wysokim pomieszczeniu – we wschodniej wieży trzeciej kondygnacji. Podobnie 
jest z małym wózkiem z hipermarketu wypełnionym towarami ustawionym w obszernym pustym wnętrzu. 
Wszędzie ważne staje się światło dzienne, wyreżyserowane precyzyjnie przez artystę, oświetlające po-
szczególne eksponaty. Nie mogą one nie wywoływać emocji. Uwagę zwracają wybrane detale wykończe-
nia wnętrz: a to kilkumetrowej wysokości zasłony w parterze wykonane z rudawej błyszczącej skóry, a to 
ogromne tafle szyb okiennych, schodzące do samej posadzki czy pomarańczowo-ruda okładzina fornirowa 
ścian biblioteki ulokowanej na trzeciej kondygnacji. Minimalizm tu stosowany nie jest tak surowy i oschły 
jak w Muzeum w Bregencji25. Zumthor odzwierciedla widoczną u Heideggera celebrację doświadczenia 
i emocji, które warunkują działania twórcze. Twierdzi, iż nie zajmuje się pracą nad formą architektonicz-
ną, wcześniej rozwiązuje wszystkie problemy, których wymaga sztuka projektowa, a ostateczna bryła jest 
finalnym wynikiem owych działań26. Liczą się emocje i osobiste przeżycia oraz zaangażowanie projektanta 
w proces twórczy. ,,(...) Jeśli nie ma pasji, nie interesuje mnie co myślisz (...) Powiedz mi o tym, co cię 
porusza, uderza, gdzie jest ciepło, dusza, pasja, namiętność (...)”27.

Przekształcanie istniejącej substancji poprzez wprowadzanie współczesnej architektury i rekompo-
zycja zastanego układu urbanistycznego może być pretekstem do tworzenia nowych wartości kulturowych, 
pozwalających na współistnienie obiektów historycznych z architekturą najnowszą. Istotna jest twórcza 
kontynuacja, odwołująca się do przeszłości zadanego miejsca. I tutaj podstawową rolę odgrywa projek-
tant – artysta. To on podejmuje decyzję, czy działanie architektoniczne rozwiąże w sposób zachowawczy 
czy awangardowy. Przedstawiony przykład jest tej drugiej kategorii, która może zaproponować także wiele 
innych możliwości. Istotne wówczas staje się wyraźne oddzielenie w adaptowanym obiekcie substancji za-
bytkowej od wprowadzanej nowej struktury. I tak tutaj się stało. Udowodniono, że umiar i pokora współ-
czesności są wartościami nadrzędnymi. Kiedyś znany niemiecki architekt Meinhard von Gerkan mówił  

23 Wykład Petera Zumthora w Krakowie, w BWA, październik 2002.
24 Zumthor P., Magia rzeczy realnych, op.cit., s. 581.
25 Kunsthaus w Bregencji w Austrii (1990–1997).
26 Zumthor P., Peter Zumthor Hauser 1979–1997, Birkhauser Publ., Basel-Boston-Berlin, 1999.
27 Stec B., Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem..., op.cit., s. 22.
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,,(...) Najbardziej elementarna prostota, o czym jestem przekonany, jest także gwarancją piękna i trwałości. 
Ale jest to niesłychanie trudne do osiągnięcia. Prostota to także skromność, redukcja i jedność materiałów 
(...)”. Wydaje się, iż podstawową zasadą jest gloryfikowanie równowagi, stateczności, ascezy, ograniczanie 
środków wyrazu. Ostatnie doświadczenia w architekturze najnowszej sytuowanej w historycznym kontek-
ście wybierają w nowych formach zestawianych z zabytkami rozwiązania minimalistyczne. Minimalizm 
łączy poszukiwania idealnego obrazu, intelektualnego porządku z uproszczeniami racjonalizmu, redukcji 
form, doskonałego dostosowania, optymalizacji. Zadaniem współczesności staje się zachowanie zabytków 
dla przyszłych pokoleń. Przedstawione przykłady pokazują, jak rozmaicie można to czynić. Najnowsze ma-
teriały i technologie pozwalają na mnogość rozwiązań. Istotne jest, aby wybrać to najwłaściwsze. Nadrzędną 
wartością stała się tu materia kształtów, bowiem do przedstawionych realizacji zostali wybrani artyści.

Today’s architecture means courage and often unlimited freedom in the creation of forms which have 
never been used before. After the geometrical revolution of the 1920s, after the postmodern, deconstructionist 
and biomorphic incidents, minimalist and high-tech actions, which appear in the tissues of European cities, 
are becoming commonplace. Tired of following new vanguard implementations and discussions on the 
latest stylistics, we are so eager to immerse ourselves in the historical alleys of towns and cities where we 
can have a rest and travel into the past. Objects which preserved their historical fragments have values 
remembered and encoded in contemporary awareness, associated with the tradition of a place, a city, 
a nation. More and more frequently, we can find historical objects complemented with new implementations 
in European cities. This courage and demonstration of contemporariness exposes the historical context even 
more clearly. A clear separation of the authentic historical substance from an introduced new structure is 
becoming significant. It concerns objects with unique historical and artistic values. In every single case, the 
basis for action is an unusually thorough analysis of the possibilities of selecting new contemporary forms 
which could neighbour on a historical substance. The adaptation of historical edifices for the newest needs 
is becoming the assignment of historical cities. Tourists are attracted by old moods, the texture of a stone or 
brick wall, a smell, remembered events and emotions. The Europeans seem to be burdened with tradition 
and history “(...) in the future, dealing with the existing edifices will be an increasingly important question 
in the European cities (...)” claim the Swiss architects Jacques Herzog and Pierre de Meuron1.

A discussion on a new form in a historical context is in progress in creative communities. Rejecting 
the anonymity and conformity of repeated, once existing shapes, this search often proceeds towards the 
esthetical philosophy of an “open work” – ambiguous, using a sequence of frames recorded in motion, 
referring to the memory of a specific place and accepting ambiguous interpretations “(...) expecting what 
we cannot predict (...)” rather than “(...) predicting what we are waiting for (...)”2. The nearly unlimited 
possibilities of contemporary technology offering sophisticated constructional and material solutions, 
giving total freedom in constructing an architectonic form in accordance with the requirements of the latest 
esthetics, proposing fine light openwork constructions, immaterial frameless glass divisions or reflexive 
surfaces which take over the applications of the bodies and details reflected in them, create completely 
different possibilities of integrating new architecture with the historical environment. Architecture 

1 A comment related to the design of adapting London’s Bankside Power Station for the Tate Modern Museum 1999 
and its further extension 2008–2012 after: Curtis W.J.R., Enigmas of Surface and Depth, in: Elcroquis Herzog & de 
Meuron 1998–2002, No. 109/110, Madrid 2002, p. 43.

2 Eco U., Dzieło otwarte – Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warsaw 1994, p. 153.
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implemented today is distinguished by the application of the newest building materials and technologies, 
while esthetics rejects stereotypes of repetitions and the restoration of shapes which once existed in a given 
place. To prevent a new architectural creation from harming the existing historical structure, the latest 
solutions tend to use simple bodies without any details which reveal the complicated, vibrant historical 
tissue. Large glass panes, which can reflect historical buildings, are often introduced. Sometimes a whole 
glazed wall or its fragments disappear because of the reflected trees, clouds, skies. The unreality of the glass 
background emphasizes the existing substance of a monument more strongly.

Besides experiments with the newest kinds of glass, large empty walls of steel and concrete, whose 
rough texture makes a complementation or set design for the filigree and delicate historical substance, are 
juxtaposed with the historical tissue. Commonplace minimum architecture originated from Japanese Zen 
philosophy where the elementary idea is “deliverance from things”. The Japanese word “wabi” means 
“poverty” or “voluntary poverty”3. The experiences of previous years’ implementations prove that a historical 
neighbourhood prefers simple, austere, plain forms. The precision and conciseness of the geometrical 
compositions of new elements harmoniously contrasted with the colours and layout of historical forms 
gives positive effects. Designers seem to be especially excited by activities in a historical environment 
where a number of imposed limitations require a sublime kind of creativity as well as intellectual effort4.

Historical castles, lying in ruins for hundreds of years, adapted for new needs become a tourist 
attraction. The Italian architect Carlo Scarpa presented a recipe for the introduction of new forms in 
a historical environment5 by separating simple concrete, glass or cast-iron new elements from historical 
ones. His implementations have been model and proven solutions for several decades. Another well-known 
European implementation was presented by the German architect Gottfried Böhm who changed a medieval 
stronghold, towering over the small town of Bensberg, into the seat of the municipal authorities6. This 
architect dared to complement this object with big concrete bodies including horizontal belts of windows. 
A new staircase makes an additional tower, similarly to the remaining bodies built of boarding concrete 
with a geometrically torn top. The stone and concrete towers, dominating over the stronghold, the brutal 
stylistics of the dynamically rising bodies perfectly render the mood of the past of this place. In the south 
of Switzerland, a restaurant at Gastelgrande in Bellizona7, designed by Aurelio Galfetti, deserves attention. 
The atmosphere of this medieval stronghold was produced by a delicate and economical combination of 
new elements and the old structure which built another, more interesting whole. The architect’s assignment 
was to restore the view of the hill the castle stands on. Thus, it was necessary to remove the whole lush 
greenery which grew on a bald inaccessible rock that suddenly comes several dozen metres up from the 
street level. Another important decision was to introduce a lift hollowed in the rock, leading from the foot 
of the hill up to the extended courtyard located on top. The leading inspirations were humbleness, elegance 
and economical media in the face of the existing historical substance as well as the awareness of the delicate 
material of every monument, especially this unique stronghold8.

Another new implementation is the adaptation of the ruins of the Mortizburg castle in Halle, 
Germany for the Saxony-Anhalt Museum complemented in 2008. The author of the renovation is the Nieto 

3 See: Arco Team, Minimalism Minimalist – History, Fashion, Design, Architecture, Interiors, Könemann, Barcelona 
2003, p. 287-655; also Pawson J., Themes and Projects, Phaidon, London–New York 2002.

4 Among others, J. Herzog and P. de Meuron talked about it after the implementation of the Centre of Art – Caixa 
Forum in Madrid (2008) in a former power plant from 1899.

5 Cf. the adaptation of the medieval Castelvecchio in Verona for a museum (1956–1964).
6 Implementation 1962–1967.
7 His design was presented in 1982. The implementation was completed in the mid-1990s.
8 I discuss these problems in detail in: Węcławowicz-Gyurkovich E., Historyczne zamki a współczesność, [in:] 

,,Przestrzeń i forma”, No. 12 2009, Szczecin 2009, pp. 497-518.
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Sobejano firm from Madrid9. Mortizburg is a late medieval episcopal residence raised from 1484 to 1503 
by Archbishop Ernest Wettin. Designed on the projection of a trapeze, situated by the Saale River, this 
stronghold was burnt down by the Swedes in the middle period of the Thirty-Year War in 1637. After that, 
its part remained in ruins10. Various forms and functions stratified around the courtyard for centuries. After 
World War II, open-air sculpture exhibitions were organized in the ruined western and northern wings. 
These days, a museum with a collection of German modernist art (e.g. the school of Bauhaus), a theatre, 
a cabaret, a student club, the university chapel, a restaurant and a wine cellar are located at the castle. 
Concerts, Shakespeare’s plays or Verdi’s operas are staged in the courtyard. The castle has become the 
municipal centre of culture. From the outside, from the entrance through the gate tower in the south, nothing 
suggests a contemporary interference. We watch the towers, the donjons, the red roofs, the plastered walls 
of the three-storey diverse edifices transformed and added for ages. Only at the entrance to the courtyard, 
the juxtaposition of the new substance and the old matter is surprising. The tension is aroused by the stone 
walls contrasted with glass. The contrast between the rough texture of the stone walls and the lightness of 
new structures is stuck in memory, whereas the historical elements seem to act as decoration. An aluminium 
box, twinkling in the sun, boldly set in the courtyard, makes an entrance portico to the museum part in the 
northern and western wings.

Architecture seen in the sunlight from the courtyard may resemble a strange dream where a degraded 
form receives a new function after many years. In the Spanish designers’ opinion, the shape of the new 
aluminium roof with several protruding, asymmetrical, bent dormer windows facilitating additional 
illumination may evoke the sight of Alpine peaks covered with snow and glittering in the sun. The authors 
also refer to the difficult and expressive forms painted by Lyonel Feininger whose works are exhibited 
in the museum. The annexed pure body, simple and austere from the outside as well an inside, exposes 
some historical elements. These dormer windows, narrowing upwards, form mini-towers in the roof, while 
the downward light changes the dynamics of the architecture of the interiors. The designers’ imperative 
assignment was to deliver light to the interiors for the proper illumination of the exposition. The glass 
balustrades around the two-storey museum rooms, the white walls and screens accentuate this brightness 
even more strongly. The glory of perfection and pomposity surrounds the existing values. Light and shadow, 
lightness and transparency versus the mass of a wall or a screen to the exposition at the museum, aluminium 
and glass clashed against stone and historical details are all in the play of contrasts used in this edifice. Such 
a creation must arouse emotions and moods because – as Umberto Eco claims – “(...) Psychologists explain, 
however, that dissonances have the power of stimulation (...)”.

Sometimes a new form implemented in a historical context is surprising or even shocking, so the 
inhabitants must get used to it. New shapes are not always accepted. The vanguard in architecture, just like in 
art, requires constant transformations because being acknowledged it loses its leading role which indicates 
some new, undiscovered worlds. “(...) The more sworn at and spat on the vanguard is, the more confident 
it gets (...)”11. In recent years, we have been able to observe an increasing number of new establishments 

9 The architects Fuensanta Nieto and Enrique Sobejano were the winners of a competition in 2003 which included 
more than 300 designs. They studied architecture in Madrid and New York. Now they teach at the European 
University in Madrid and the University of Art in Berlin. After: Hettlage B., Stiftung Moritzburg Kunstmuseum des 
Landes Sachsen-Anhalt Halle, DieNeuen Architekturführer, No. 153, Berlin 2009; also Jodidio Ph., Architecture 
Now! Museums, Taschen, Cologne, 2010, pp. 266-273.

10 This object was destroyed for a long time. Only its chapel was rebuilt in stages in the 18th century. In 1777, a military 
hospital was built between the chapel and the gate tower. Today, this building acts as the museum administration. 
Karl Friedrich Schinkel became interested in the castle in 1828. He decided to transform the main building into an 
object of Halle University and complement it with some neo-Gothic elements. In 1904, a museum opened in the 
southern wing. After: Hettlage B., Stiftung Moritzburg…, op.cit., pp. 5-8.

11 Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warsaw 2000, p. 159.
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with a cultural function in wealthy West European countries as well as Poland. They include concert halls, 
art galleries and – first of all – museums which play the role of broadly understood intellectual education 
for local communities apart from their exhibition programmes. New edifices come into existence; historical 
spaces and objects, postindustrial or at least located in the central zones of cities, are often adapted for such 
functions12. Peter Buchanan claims that after the epoch of the industrial city, the first postindustrial epoch 
and the information epoch, the “conceptual epoch” came13. The Europeans, burdened with tradition and 
history, expect new institutions located in places with the baggage of the past, symbols which witnessed 
bygone events. Then moods and emotions are more profound and acceptable. Let us look at another daring 
German implementation of a new form contrasted with fragments of a historical ruin.

The architecture of the Kolumba Museum in Cologne surprises the visitors with its boldness in 
juxtaposing the matter of a new structure with fragments of the ruins of a medieval church destroyed 
during World War II. The new body is big, three-storey, geometrical, trapped in heavy quadratic prisms 
of different heights. The straight lines, parallel, perpendicularity and cohesiveness of figures seem to be 
the imperative principle of building a new structure. Interpreting architecture is not a simple process of 
deciphering meanings. In order to understand the Swiss architect Peter Zumthor’s concept14, we must 
acquaint ourselves with the tradition of this place. Cologne was founded as a borderline settlement named 
Colonia Klaudia Ara Agrippinensium and soon turned into the capital of Lower Germania15. In the Middle 
Ages, it became the biggest city in Germany with 150 places of worship – more than ten of them still persist 
making the grandest complex of Romanesque architecture in Germany. St Kolumba’s late Gothic Church 
stood in place of today’s museum in one of the most beautiful quarters in the city centre. St Kolumba’s 
was the largest and most important parish in medieval Cologne. In the place of today’s museum, history 
left fragments of a Roman villa from the turn of the second century. In the seventh century, an apse was 
added and probably then the cult of St Kolumba began16. At the turn of the 15th century, after intensive 
rebuilding in the 11th and 13th centuries, the one-nave temple from the 9th century turned into a five-nave 
church. Roman, Carolingian, Romanesque and Gothic temples came into being one after another over the 
span of almost two millenniums which has been proved by archeological research carried out here since 
197317. Strolling over a zigzag wooden platform hung above the archeological excavations, we can watch 
the stratification of discovered fragments of edifices built for hundreds of years. In 1942, during World 
War II, the centre of Cologne was destroyed by British carpet bombings – only the Cathedral survived. St 
Kolumba’s Gothic Church was destroyed, too. For many years, its ruin was just provisionally protected. 
Fragments of the external walls and columns as well as the foundations remained. A late Gothic figure 
of the Virgin with the Child was found under one of the columns. It was called “Our Lady of the Ruins”. 
12 It can be exemplified by Jacques Herzog and Pierre de Meuron’s implementations – the Tate Gallery in London 

located in the former Bankside Power Station (1995–2000) or the Centre of Art Caixa Forum in Madrid in the former 
power plant Mediodia (2001–2008) and the Niccolo Paganini auditorium in Parma in a former sugar factory (1997– 
–2002), designed by Renzo Piano, or the renovation and extension of Palais des Beaux-Arts in Lille (1990–1997) 
designed by Jean Marc Ibos and Myrto Vitart.

13 Buchanan P., From Doing to Being, Architectural Review, No. 1316, October 2006, Architektura-Murator, No. 5/2007, 
p. 49.

14 Peter Zumthor studied interior design in Basel (1963–1966) and then architecture at the Pratt Institute in New York. 
Before he founded an authorial architectural studio in 1979, he worked in the Swiss canton of Grison as a monument 
restorer. He is the laureate of the Pritzker Award (comparable to the Nobel Prize for architects) in 2009. He designed 
and implemented a museum in Cologne from 1997 to September 2007 in cooperation with Rainer Weitchies.

15 The Rhine, which crosses the contemporary city, made the border of the expansion of the Romans who, after several 
unsuccessful attempts to extend their empire, were satisfied with the Romanization of the western and southern parts 
of Germany.

16 According to a legend, St Kolumba – a Christian – was beheaded for refusing to marry Emperor Aurelian’s son.
17 See: Drawing No. 1 after: Kolumba, Art Museum of the Archbishopric of Cologne, Köln 2009, p. 8.
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A little chapel was built to her glory within the walls of the Gothic temple in the 1950s18. The current 
implementation of the Archdiocesan Museum takes heed of the energy, tensions and vibrations of this 
place because – as the architect says – “(...) A work of art can only sparkle between the realness of a thing 
and imagination (...)”19. In his opinion, the prior assignment is to refer to the atmosphere of a given place 
because only in this way contemporary interferences in the historical tissue will make a continuation of 
these spaces “(...) I listen to the sound of spaces, to the way materials and surfaces respond to touching and 
clattering, and I listen to the sound of silence which is the necessary condition of hearing (...)”20. Quiet and 
silence clash with the torn tissue of the historical ruin so as to expose it even more strongly. In its upper 
part, the new body is not of equal height. From the southeast, the edifice corners seem to be topped with 
large, as if unfinished, angular towers. Slightly taller than the other objects, although fitting in the limiting 
outlines of the neighbouring residential tenements, this edifice surprises us with the distinctness of its 
large empty walls and the remainder of the Gothic ruin attached like a brooch. At first sight, the scale of 
the new mighty, as if retreating, structure seems to oppress the historical fragments but we must accept the 
architect’s decisions while examining the surroundings and context of the place.

The preserved fragment of a one-storey historical ruin in the southeastern plot is exposed by a few 
ogival windows with scarce elements of traceries. These windows are bricked up. A small fragment of the 
ruin of the Gothic church sacristy is still standing in the southeastern corner of the museum. The Gothic wall 
was left here as a witness of the war tragedy, of the history of this place. It forms a kind of set design for the 
dramatic events which took place here. Like a wound in the tissue of the city, it was frozen in a three-storey 
form added directly above it. It climbs the full walls with several big windows whose frames of stainless 
steel were put on the external facades. Only from the interiors, one can see how important the windows 
are. They open views of the centre of Cologne dominated by the huge body of the cathedral which is very 
near, almost at hand. There is just one, two or three windows on each side. The rest is the full and empty 
walls cloven on the two lower storeys by wide openwork belts with a dense network of small perforations 
and openings – similarly to St Peter’s Church in Firminy, France, designed by Le Corbusier, where small 
openings in the presbytery wall resemble the Orion constellation21. There are many more openings here 
concentrated in the geometrical sequence of two wide belts around vast fragments of the façade. The idea of 
bringing the daylight and the air into the darkened interior through small gaps fascinates Zumthor. He also 
applied it in Brother Klaus’s Chapel in an extensive countryside meadow near Cologne22. The new structure 
is built of restrained beige brick specially designed by the master. Light, thin brick (patented by Zumthor) 
is laid on a special mortar in the same colour – being handmade, it assumes softness, seems to be slightly 
corrugated preserving the geometry of the right angle. The door, the main entrance to the museum is nothing 
special in the flat face of the wall – it is inserted in it. Another door, which probably led to the back facilities, 
is made of concrete together with its handle. Each detail was worked out perfectly and atypically.

The interior is really intriguing. The two-storey space of the former nave of the Gothic church makes 
only one of the elements of the museum arrangement. We walk there on a zigzag ramp placed above the 
excavations revealing fragments of Romanesque, Gothic and even Roman architecture. In this space, the 
architect proposed an unusual moods evoking references to the sacral traditions of the place and the varied 
past of the city. This effect was attained by openwork walls which filter the daylight. Delivering his lecture 

18 It was designed by the well-known German architect Gottfried Böhm, the laureate of the Pritzker Award in 1986.
19 Stec B., Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem. Wywiad z P. Zumthorem, Architektura & Biznes, No. 2, 2003, p. 20-38.
20 Zumthor P., Magia rzeczy realnych, in: Budak A., Co to jest architektura, Vol. 2, Manggha, Krakow 2008, p. 581.
21 The church was designed in the complex of “Ville Vert” in Firminy in the twilight of the life of Le Corbusier 1956– 

–1965. It was not implemented until 2006.
22 The chapel stands in Wachendorf near Mechernich c. 30 km from Cologne. The architect designed it in 1998–2007.  

It was implemented within several weeks by a farmer – the owner of the meadow with his son and a few 
neighbours.
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in Krakow, Zumthor compared this idea to the feeling we get when we take a woolen sweater off23. There 
is twilight in the interior, the oozing daylight is insufficient, just like the stars in the sky will not illuminate 
the landscape. Like strong reflectors, conic metal lamps lighten the important points in fragments of the 
archeologists’ discoveries several metres under the ground level. “(...) I love placing materials, surfaces and 
edges – shiny and matt – in the sunlight and creating deep bodies and gradations of shade and darkness for 
the magic of the light which falls on things (...)”24. Above this magical space, a new body was built whose 
construction, set on thin long posts of reinforced concrete, pierces the historical structure like a handful of 
needles. The interior is based on contrasts – black and white, twilight and light, emptiness and crowdedness 
– which bring us closer to the inscrutable and the unreal. Asceticism, the removal of formal means brings 
us nearer silence and quiet which are necessary for departing from everyday motion, complication, noise. 
An open internal courtyard was built inside the museum in the heart of this quarter. An early medieval 
cemetery used to extend here. We can watch this place through the whole glazed wall from the entrance 
hall. The key to the further walk is interior orientation. While going across all the smaller and bigger 
museum rooms, watching individual paintings and objects of historical or very modern art, it is impossible 
not to surrender to the quiet and silent mood of these neutral spaces. In some of them, we find just one 
object which becomes very important owing to the emptiness. It applies to the cut-off head of St John the 
Baptist of oak wood with original polychromy from the beginning of the 16th century placed on a tin tray 
in a very high room – in the eastern tower of the third storey; or a small supermarket trolley filled with 
merchandise set in a spacious empty interior. The daylight, precisely directed by the artist, illuminating 
individual exhibits, becomes important everywhere. These objets d’art simply must arouse emotions. 
Selected details of interior finishing attract attention: several-metre-tall curtains on the ground floor made 
of reddish shiny leather, huge window panes reaching the floor or the orange and reddish veneer lining on 
the library walls located on the third storey. Minimalism applied here is not as austere and indifferent as that 
at the Museum in Bregenz25. Zumthor reflects Heidegger’s celebration of experiences and emotions as the 
conditions of creative activity. He says that he does not work on an architectonic form. First and foremost, 
he solves all the problems required by the art of design, whereas a body is the final result of these actions26. 
An architect’s emotions and personal experiences as well his involvement in the creative process count. 
“(...) If there is no passion, I am not interested in what you think (...) Tell me what moves, strikes you, where 
is the warmth, the soul, the passion (...)”27.

The transformation the existing substance by introducing contemporary architecture and the 
recomposition of the existing urban layout may be a pretext for the creation of new cultural values facilitating 
the coexistence of historical objects and the newest architecture. Creative continuation, referring to the 
past of a given place, is important. A designer – an artist plays the leading role here. He decides if an 
architectural activity will be solved in a conservative or vanguard manner. The presented example belongs 
to the latter category which may also suggest a number of other options. Clear separation of a historical 
substance from an introduced new structure in an adapted objects becomes significant then. It happened 
so in this case and proved that the moderation and humbleness of contemporariness was the imperative 
value. The well-known German architect Meinhard von Gerkan once said, “(...) I am convinced that the 
most elementary simplicity is also the guarantee of beauty and durability. But it is extremely difficult to 
attain. Simplicity means the plainness, reduction and unity of materials as well (...)”. It seems that the 
golden rule is to glorify balance, stability and asceticism as well as to limit the means of expression. Recent 

23 Peter Zumthor’s lecture in Krakow, BWA, October 2002.
24 Zumthor P., Magia rzeczy realnych, op.cit., p. 581.
25 Kunsthaus in Bregenz, Austria (1990–1997).
26 Zumthor P., Peter Zumthor Hauser 1979–1997, Birkhauser Publ., Basel-Boston-Berlin, 1999.
27 Stec B., Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem, op.cit., p. 22.
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experiences in the latest architecture situated in a historical context choose minimalist solutions in new 
forms juxtaposed with monuments. Minimalism combines a search for the ideal image and intellectual order 
with the simplifications of rationalism, reduced forms, perfect adjustment and optimization. Preserving 
monuments for the future generations is becoming the assignment of contemporariness. The discussed 
examples show diverse manners of doing it. The newest materials and technologies facilitate a multitude of 
solutions. Choosing what is the most appropriate is significant. The imperative value is the matter of shapes 
because artists were selected for the presented implementations.
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Il. 1. Widok od strony dziedzińca na nowe skrzydło zamku Moritzburg w Halle
Ill. 1. View of the new wing of the Moritzburg Castle in Halle from the courtyard

Il. 2. Wejście do części muzealnej
Ill. 2. Entrance to the museum part

Il. 3. Detal nowej szklanej materii uzupełniający historyczną strukturę
Ill. 3. Detail of the new glass matter complementing the historical structure

Il. 4. Fragment skrzydła ekspozycji muzealnej w zamku Moritzburg w Halle
Ill. 4. Fragment of a wing of the museum exposition at the Moritzburg Castle in Halle

Il. 5. Wejście główne do muzeum w elewacji zachodniej
Ill. 5. Main entrance to the museum in the western façade
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Il. 6. Fragmenty skrzydła zachodniego i północnego zamku Moritzburg w Halle
Ill. 6. Fragments of the western and northern wings of the Moritzburg Castle in Halle

Il. 7. Nowa aranżacja wnętrz w piwnicach zamku Moritzburg
Ill. 7. New interior arrangement in the cellars of the Moritzburg Castle

Il. 8. Wejście do kawiarni – zachowany zabytkowy portal
Ill. 8. Entrance to the café – preserved historical portal

Il. 9. Widok od dziedzińca na wschodnie skrzydło zamku
Ill. 9. View of the eastern wing of the castle from the courtyard
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Il. 10. Muzeum Kolumba w Kolonii – widok od południowego zachodu
Ill. 10. The Kolumba Museum in Cologne – view from the southwest

Il. 11. Elewacja południowa  muzeum z zachowanymi szczątkami ruin gotyckiego kościoła
Ill. 11. Southern façade of the museum with preserved fragments of the ruins of the Gothic church

Il. 12. Detale gotyckiej ruiny na styku z nową strukturą ściany od strony południowej
Ill. 12. Details of the Gothic ruin at the meeting point with the new wall structure from the south

Il. 13. Ściana zachodnia bryły muzeum
Ill. 13. Western wall of the museum body
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Il 14. Dwukondygnacyjna ekspozycja wykopalisk archeologicznych w obrębie mu rów późnogotyckiego kościoła  
św. Kolumby z pomostem dla turystów
Ill. 14. Two-storey exposition of archeological excavations within the walls of St Kolumba’s late Gothic Church with 
a platform for tourists

Il. 15. Detal nowej ażurowej ściany z cegły z gotyckimi oknami
Ill. 15. Detail of the new openwork brick wall with Gothic windows

Il. 16. Wejście do muzeum od strony zachodniej
Ill. 16. Entrance to the museum from the west

Il. 17. Wnętrze biblioteki w muzeum
Il. 17. Interior of the museum library

Il. 18. Betonowe drzwi do zaplecza muzeum od strony zachodniej
Ill. 18. Concrete door to the museum back facilities from the west
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