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PARYTET W URBANISTYCE MIESZKANIOWEJ 

INTRODUCING THE FEMININE PRINCIPLE INTO RESIDENTIAL 
URBAN DESIGN 

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

Niniejszy artykuł analizuje dominujący paradygmat, który wciąż wywiera wpływ na współczesne projektowanie 
budownictwa mieszkaniowego w mieście. Ukazuje, że paradygmat ten można postrzegać jako męskie spoj-
rzenie na świat. Najpierw zostają przedstawione najważniejsze cechy męskiej perspektywy, a następnie 
istotne aspekty perspektywy kobiecej, potrzebne do przywrócenia równowagi. W artykule wykorzystano przy-
kład Dhavari, dzielnicy slumsów w Bombaju, gdzie środowisko mieszkaniowe ewoluowało w warunkach natu-
ralnej integracji mieszkalnictwa, pracy oraz handlu. W nowoczesnej urbanistyce załamaniu uległa taka wła-
śnie naturalna integracja rozmaitych wymiarów życia miejskiego. Artykuł zamyka sugestia, że naturalne, 
zdrowe miasto mogłoby powstać dzięki zrównoważonej integracji czynników męskich i żeńskich. 
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A b s t r a c t  

This paper sets out to examine the dominant paradigm that continues to influence the contemporary design 
of housing within the city. The paper argues that this paradigm can fundamentally be viewed as a masculine 
take on the world. The principle qualities of this existing masculine perspective are explained before outlining 
the important aspects of the feminine dimension that are needed to redress the balance. The paper goes on 
to use Dhavari, the slum quarters of Mumbai, as an example of an urban environment that has evolved with 
a very natural integration of housing, supported by work, commerce and trade. It is this natural integration of 
the various dimension of urban living that has been broken down in modern urban design. The paper 
concludes therefore by suggesting that a natural healthy city would be generated by a balanced integration of 
these masculine and feminine qualities that the paper has discussed. 
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Naszym celem jest omówienie problemu środowiska mieszkaniowego w mieście. Współczesne bu-
downictwo mieszkaniowe, podobnie jak przemysł, handel, rekreacja i rozrywka, postrzegane jest jako 
pewna część miasta. Jednakże w – nazwijmy to – mieście naturalnym takie kategorie w ogóle by nie zaist-
niały. Przemysł, handel, rekreacja, rozrywka i zwykłe, codzienne życie zgodnie koegzystowałyby w mieście, 
a każde z nich czerpałoby korzyści z obecności pozostałych. Naturalne interakcje tego typu rozwijały się  
z łatwością w miastach tradycyjnych, takich jak Kraków, i nadal można je zaobserwować w dzielnicach  
o ustalonej pozycji. W reakcji na masową migrację do miast, która towarzyszyła rewolucji przemysłowej  
w XIX w., oraz związane z nią problemy zdrowotne, zaczęto jednak tworzyć odrębne strefy miejskie dla róż-
nego rodzaju aktywności. Był to dość mechaniczny sposób rozwiązywania ówczesnych problemów, który, 
mimo że przyniósł niejakie korzyści, wywołał także spore problemy. Rosła akceptacja zjawiska wyjeżdżania 
robotników z miasta do stref przemysłowych. W przypadku odlewni stali i hut aluminium jest to całkiem 
zrozumiałe, ale ten mechaniczny sposób myślenia, który stworzył nowoczesne miasto, doprowadził do nie-
wskazanej fragmentaryzacji miasta. Zostaliśmy do pewnego stopnia zamknięci w mechanicznym schema-
cie mentalnym i ochoczo wspieramy ideę budowania olbrzymich szkół, szpitali, parków biznesu, hiper-  
i supermarketów na skraju miasta i pozostawiania mieszkańców w strefach zwanych dziś mieszkalnymi. 
Choć strefy te z definicji powinny być naszymi miastami, nie mają one już wiele wspólnego z naturalnymi 
miastami przeszłości. Zmniejszyły się możliwości interakcji pomiędzy rozmaitymi elementami miejskości, 
co oznacza, że nowoczesne miasto rzadko funkcjonuje z łatwością organizmu naturalnego. 

Używając określenia „mechaniczne podejście do urbanistyki”, mam na myśli utarty schemat my-
ślowy reprezentujący męskie spojrzenie na świat. Paradygmat ten zdominował architekturę i urbanistykę 
XX wieku. Wierzę, że istnieje jakaś szansa na zmianę. Najpierw jednak chciałbym pokrótce objaśnić, w jaki 
sposób wspomniany dwudziestowieczny przesąd kształtował nasze budynki i miasta. 

Z własnej perspektywy widzę, że spora część współczesnej architektury pozbawiona jest równo-
wagi. Charakteryzują ją dominanty stworzone przez mężczyzn, nierzadko oparte na mocnych koncepcjach. 
Podejście konceptualne przez wiele dziesięcioleci stanowiło preferowany model nauczania w brytyjskich 
szkołach architektonicznych. Szkoły te nie działają, rzecz jasna, w izolacji, ale w ramach szerokiej kultury, 
która kładzie nacisk właśnie na podejście konceptualne. Krótka lista nagród Turnera, na przykład, niemal 
zawsze ograniczona jest do silnie konceptualnych dzieł sztuki. Cegły Karla Andre w Tate Gallery reprezen-
tują konceptualizm – muszą wygładzać naturalne nieregularności świata materialnego. Prac konceptualna 
oddala architekta czy studenta architektury od bezpośredniego zaangażowania w opartą na doświadcze-
niu zmysłowym realność budynku. W rezultacie budynki stają się obiektami, które postrzega się w abs-
trakcji, w wyidealizowanej przestrzeni lub też jako wyidealizowaną formę platońską, odległą od rzeczywi-
stości i praktycznego użytkowania. Jest to niejako powrót do wczesnego ruchu modernistycznego1, który 
przedstawiał architekturę jako czystą formę oglądaną w świetle. Programy szkół i wielu znaczących kon-
kursów architektonicznych promują silną ideę konceptualną lub wyraźnie artykułowaną formę platońską. 
Na poziomie podstawowym najbardziej typowym budynkiem dwudziestego wieku jest prawdopodobnie 
wieżowiec stojący w krajobrazie miasta jako forma dominująca czy wręcz władcza. Trudno nie dostrzec fal-
licznego symbolizmu form tego typu. 

Konceptualne podejście do architektury nie ogranicza się do sposobu zastosowania form. Wyraża 
się ono również we współczesnym stosunku do materiałów. Poszukiwanie idealnej formy platońskiej  
w abstrakcyjnym świecie koncepcji wywołuje potrzebę stworzenia idealnej powierzchni. We wczesnym 
ruchu modernistycznym taką idealną koncepcję abstrakcyjną symbolizować miała bezkresna i zdolna do 
rozrastania się w nieskończonej przestrzeni powierzchnia biała. Aby osiągnąć taką ekspresję na poziomie 
architektonicznym, należało stłumić doświadczalną rzeczywistość materiałów. Idealna powierzchnia kon-
ceptualna z definicji pozbawiona jest granic i skaz. Gdy ograniczenia budynku zagrażają swobodzie po-
wierzchni konceptualnej, projektant musi stworzyć wrażenie nieograniczonego rozrostu, a kiedy materia-
łowa rzeczywistość powierzchni w budynku ujawniła jakiekolwiek wady, należało wymienić same materiały. 
W takim otoczeniu kulturowym biała architektura wczesnego modernizmu stała się idealnym sposobem 
symbolizowania idei konceptualnych. Oczywiście, tłumienie rzeczywistości materiałów lub jej zamalowywa- 
 



 303

nie wcale nie oznacza usunięcia niedoskonałości materiałów. Kiedyś znowu zaczną szpecić jak ślady ope-
racji plastycznych na twarzach dawnych gwiazd Hollywoodu, które rozpaczliwie próbowały zatrzymać bieg 
czasu. 

Kolejnym dominantowym symbolem tego, co nazywam męską hierarchicznością, w ruchu moderni-
stycznym jest siatka kartezjańska ukryta za lub wewnątrz ikonicznych budynków z epoki. Ją też napędza 
pragnienie symbolizowania nieskończoności. Siatka, choć ograniczona w czasie i przestrzeni określonego 
budynku, próbuje wykraczać poza jego granice w przestrzeń konceptualną. Materiałem, który umożliwiał 
taki manewr, było oczywiście szkło – materiał antymaterialny. Umożliwiał on niemal całkowite zaprzecze-
nie materialności budynku. Szklany budynek staje się eteryczny, a jego rzeczywistość równie nikła jak 
sama koncepcja. Struktury ze szkła na jednym poziomie mogą stać się woalem odbić i przezroczystości 
oferujących widoki z jednej strony na drugą, potencjalnie redukując obecność i rzeczywistość budynku do 
nicości, ale już na innym poziomie potencjalnie poszerzając go w nieskończoność. Połączone szkło i siatka 
współrzędnych zostają więc dwoma kluczowymi symbolami modernizmu oraz modernistycznego koncep-
tualnego poszukiwania doskonałości i nieskończoności. 

Są to zatem niektóre z kluczowych symboli nowoczesnej architektury, które w pewnym stopniu 
pozostają dominującymi symbolami obecnej epoki. Wcześniejszy opis cech architektury współczesnej  
o charakterze zmaskulinizowanym sugeruje, że reprezentują one zaledwie połowę rzeczywistości architek-
tonicznej, a dziedzina, która ujawnia tylko połowę swego charakteru, z definicji nie jest wyważona. Tak oto 
widzę kondycję współczesnej architektury i kultury. Jeżeli chce się stworzyć kulturę prawdziwie humani-
styczną, należy zniwelować zaburzenia równowagi kultury współczesnej. Jeśli cechy definiujące współcze-
sną architekturę i kulturę określić można jako męskie, to mniej widoczne cechy potrzebne do przywróce-
nia równowagi miałyby charakter żeński. W przeciwieństwie do wyżej przedstawionego spojrzenia mę-
skiego, które określa przede wszystkim mentalne poszukiwanie abstrakcyjnych kryteriów konceptualnych, 
spojrzenie kobiece o wiele bardziej skupia się na fizycznych doświadczalnych cechach materiałowości  
i rzeczywistości. O ile architektura zmaskulinizowana poszukuje abstrakcyjnej doskonałości błękitnego 
nieba, to architekturę sfeminizowaną charakteryzuje codzienna ziemska rzeczywistość materiałowa. Przyj-
rzyjmy się teraz niektórym z jej cech. 

Pierwszą cechą programu kobiecego jest zwyczajnośćzwyczajnośćzwyczajnośćzwyczajność. Program męski zaczyna się od poszukiwania 
niemożliwej do zrealizowania doskonałości czystej abstrakcyjnej formy platońskiej, program żeński zaś – 
od akceptacji życia takiego, jakim jest. Kobiety wolą wykorzystywać to, co już istnieje, niż sięgać po coś  
z zewnątrz. Dlatego właśnie żeńska strona twórczości stara się otwierać i przekształcać zamiast zastępo-
wać czy dyktować. Podejście takie wymaga umiejętności słuchania i obserwowania dla identyfikacji poten-
cjalnych punktów wzrostu w zastanych warunkach, które będą mogły przerodzić się w coś innego. Do istot-
nych źródeł potencjalnego rozwoju i przekształceń w świecie architektury należą potrzeby klienta, krajo-
braz, historia i kultura, całościowy kontekst miejsca oraz warunki środowiskowe związane z budynkiem. Są 
to istniejące warunki, które nazwałbym zwyczajnymi. Z kobiecej perspektywy to, co zwyczajne, powinno zo-
stać przekształcone, rozbudowane, odtworzone. Organiczny charakter podejścia kobiecego zbliża go do 
przyrody zarówno w tożsamości, jak i w chęci angażowania się w rzeczywistość przyrodniczą. Dlatego też 
zwyczajność reprezentuje przyziemne uwarunkowania kobiecego podejścia do architektury, a wyrastająca 
z niej kobieca twórczość oferuje potencjalne przekształcanie się w nadzwyczajność. 

Z pierwszą cechą, a być może i z akceptacją zwyczajności, silnie wiąże się przyznawanie się do 
błędu błędu błędu błędu oraz tolerowanie odmienności – właściwe aspekty kondycji człowieka. Akceptowanie błędu i tolero-
wanie odmienności w architekturze to druga z zasad kobiecych. Akceptacja błędu natychmiast łagodzi 
męskie poszukiwania niemożliwej do zrealizowania formy idealnej. Forma architektoniczna traci tu swą 
potrzebę spójności tylko we własnym obrębie i zdobywa możliwość dostosowywania się w wielu wymia-
rach, dzięki czemu może stać się spójną w znacznie szerszym kontekście. Pojawia się tu także potrzeba 
uzyskania doskonałej powierzchni, którą omówiliśmy wcześniej. Gdy słabnie presja tworzenia doskonałej 
powierzchni konceptualnej i gdy tolerowana jest odmienność, naturalne cechy materiałów stosowanych  
w tworzeniu architektury mogą zostać użyte raz jeszcze wraz z wszelkimi skazami i wadami. Z kobiecego 
punktu widzenia błąd nie jest niczym złym. To jedynie kolejny aspekt zwyczajnego immanentnego świata, 
który należy zasymilować. 
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Z tego, co już powiedzieliśmy, w naturalny sposób wynika, że trzecią zasadą podejścia kobiecego 
jest materialnośćmaterialnośćmaterialnośćmaterialność. Materialne cechy kobiecego spojrzenia na architekturę wcale nie muszą służyć wyż-
szemu celowi konceptualnemu w świecie męskim, mogą za to być akceptowane jako takie. Właściwości 
materiału mogą pomóc w tworzeniu określonego charakteru lub nastroju. Kliniczną neutralność, która 
pojawiła się wraz z męskim punktem widzenia, będącą niejako ubocznym produktem potrzeby tworzenia 
doskonałej formy cerebralnej, wyraźnie widoczną w eterycznym szklanym bloku, może obecnie zastąpić 
najzwyklejsza radość i zmysłowość materiałów. Kiedy budynki tracą potrzebę neutralności, architektura 
zyskuje możliwość ukazywania rozmaitych przejawów i pasji życia. Zostaje ona uwolniona po to, by współ-
tworzyć charakterystyczną atmosferę danego projektu – żłobka, krematorium, klubu nocnego czy oddziału 
położniczego. Świat mężczyzn, zdominowany przez myślenie i cerebralne eksploracje, z kobiecego punktu 
widzenia zastąpiony jest przez świat uczuć i emocji, zagrażający tym, którzy stawiają znak równości pomię-
dzy bezpieczeństwem a kontrolą. Uczucia i emocje przybliżają nas przecież do nas samych, otwierając nas 
na być może ryzykowną, lecz potencjalnie żywszą rzeczywistość. 

Potrzeba wprowadzenia do architektury i kultury bardziej ogólnego    symbolicznego wyrazu symbolicznego wyrazu symbolicznego wyrazu symbolicznego wyrazu tego 
głębszego aspektu kobiecej natury naszej osobowości jest niezbędna dla zdrowia kulturowego. Ponieważ 
symbole potrafią nadawać formę uczuciom i emocjom, tworzą one czwartą z naszych zasad. Symbole 
przemawiają bezpośrednio do psychiki w przeciwieństwie do niekiedy zbyt racjonalnych poglądów 
męskich. Rozmieszczenie terenów, lista kryteriów albo też – jak wcześniej zaobserwowaliśmy – kategory-
zacja funkcji miejskich mogą mówić o pewnym poziomie potrzeb architektoniczno-urbanistycznych w mę-
skim świecie, nie potrafią jednak objąć pełnego obrazu architektury. Jak już zdążyliśmy zauważyć, neu-
tralne formy lub symbole świata męskiego zostały niemalże odarte z uczuć. Symbole potrzebne do osła-
bienia maskulinizacji architektury to zdecydowane symbole kobiecości. Zamiast szklanych prostopadło-
ścianów i siatkowych wieżowców, które zdominowały nasze miasta, faworyzuje ona struktury podwórkowe, 
jaskiniowe i maciczne, symbolizujące nasze związki z ziemią i bliźnimi. Struktury takie byłyby bardziej zmy-
słowe i wyzwolone niż plany ograniczone przez siatkę współrzędnych. Struktury przyziemne, które całkowi-
cie zespalają się z naturą i tworzą pozytywne związki między krajobrazem, żywiołami i ludzkością, to typy 
form symbolicznych promowane przez kobiety. Współczesne przykłady takich budynków, co prawda, ist-
nieją, ale stanowią mniejszość w naszej niezrównoważonej kulturze. 

Maskulinizacja – jeśli już trzymamy się tego terminu – jest przemożna. Kilka lat temu wygłosiłem  
w Bombaju wykład na temat architektury humanistycznej oraz owego metaforycznego męsko-żeńskiego 
podziału świata architektonicznego. Gdy wykład dobiegł końca, zaproponowano mi zwiedzanie miasta. 
Wszędzie wznosiły się wieże ze szkła i stali potwierdzające status czołowego finansowego ośrodka Indii. 
Na ulicach między wieżami spali ludzie. Wreszcie dotarliśmy do stolicy slumsów, Dharvai. Dzielnica ta robi 
piorunujące wrażenie: w ciągu około dwudziestu lat na zachodnim skraju miasta wyrosła cała społeczność, 
żywa, obrotna, przyjmująca miliony niegdyś bezdomnych osób. Wydaje się, że wyrosła przez szczeliny  
w chodniku – kolosalny, nielegalny, zapierający dech w piersi symbol kobiecości. W obrębie jednego 
pokolenia miasto dosłownie wyrosło spod ziemi, ukazując wszelkie możliwe cechy kobiecej architektury,  
o których mówiłem w swym wykładzie, chociaż wątpię, czy związek ten dostrzegli moi koledzy. Miasto 
wyrosło z potrzeby, ze zwyczajności, było chaotyczne, ale związane z ziemią, dało ludziom schronienie, 
wytworzyło przemysł i handel. W odległości kilku metrów lśniły bezduszne komercyjne wieże, wytwarzając 
krzykliwy kontrast. Pojawiła się co, prawda, możliwość pogodzenia zasad męskich i żeńskich, lecz do niej 
nie doszło. W rezultacie władze miejskie powoli zastępowały slumsy odrażającymi minimalistycznymi 
schroniskami składającymi się z cztero- lub pięciokondygnacyjnych sterylnych bloków. Parafrazując 
klasyka: przyszedł walec męskiej urbanistyki i wyrównał. 

Przypadek Bombaju to rezultat dychotomii zasad męskich i żeńskich. Stało się jasne, że żadna  
z nich sama nie rozwiąże problemu, należało więc przywrócić równowagę. Nie wystarczy zmiana paradyg-
matu dominant męskich na kobiece. Trzeba stworzyć naturalny porządeknaturalny porządeknaturalny porządeknaturalny porządek, prawdziwą równowagę między 
dwiema skrajnościami. Nasza kultura zostanie uleczona, gdy obie strony wejdą w prawdziwą symbiozę,  
w której będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać. Lekarstwem będzie kompromis pomiędzy dwoma 
wielkimi metaforycznymi przeciwieństwami, porównywalny z transcendentnym miłosnym zespoleniem 
kobiety i mężczyzny. Wielka sztuka i architektura mogą stworzyć wspólny grunt terapeutyczny, jaki istnieje 
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między wszystkimi przeciwieństwami. Wielka sztuka zawsze pełniła tę funkcję. Kiedy odnajdą się formy 
symboliczne, zdolne do utrzymywania obu stron w stanie doskonałej równowagi, architektura otworzy uni-
wersalną przestrzeń. Ta już nie da się zamknąć i pozostanie dostępna niczym uzdrowisko oferujące tera-
pię dla wszystkich chętnych. 

Zaproponowane przeze mnie rozróżnienie na świat męski i świat kobiecy należy, rzecz jasna, trak-
tować metaforycznie, a mimo że mężczyznom i kobietom najłatwiej do nich właśnie się odnosić, paradyg-
maty te nie opierają się na różnicach płci. Carl Jung był przekonany, że mężczyzna posiada duszę kobiety, 
kobieta zaś – duszę mężczyzny. Słynny psycholog sugerował, iż życiową rolą każdego człowieka jest pogo-
dzenie się ze swoją męską lub żeńską psychiką. Tutaj, na poziomie kulturowym, istnieje podobna odpo-
wiedzialność. Chociaż w mojej pracy ze studentami zauważyłem, że często najłatwiej jest im reprezento-
wać własne inklinacje, każdy z nich musiał wykorzystywać właściwości płci przeciwnej. Nie wszystkim się to 
udało, a przeważał zwykle paradygmat męski. 

Model męski jeszcze silniej dominuje poza pracownią akademicką, co nawet najbardziej wrażliwym 
i świadomym architektom utrudnia godzenie przeciwieństw. Tak więc w XXI wieku wyzwanie zachowuje ak-
tualność. Najsilniejszą potrzebą architektów jest znalezienie symbiozy. Moim zdaniem wyzwanie to za-
graża nam bardziej niż kryzys ekologiczny, gdyż jego kwestie mają bardziej zasadniczy charakter. Można 
zaryzykować stwierdzenie, iż kryzys ekologiczny to ledwie symptom znacznie fatalniejszej kondycji. Wspo-
minane przeze mnie symbioza, pogodzenie przeciwieństw i znalezienie wspólnego gruntu są synonimami 
używanymi w dyskusji na temat piękna. Głęboki kryzys, który grozi naszej kulturze, to kryzys piękna, któ-
rego tak często brakuje w naszych miastach. Aby do nich powróciło, musimy najpierw odnaleźć je w sobie, 
a dopiero potem poszukiwać go w naszej pracy. Wtedy być może stworzymy architekturę prawdziwie 
humanistyczną. 

Przypisy 

1 Le Corbusier, Architektura to wspaniała gra formy widzianej w świetle. 

We are here to discuss the Housing Environment within the city. Housing is nowadays seen as one 
part of a city along with industry, commerce, retail and leisure. However within what I would call a Natural 
City, such categories would not have existed. Industry, trade, leisure and living would have each inhabited 
the city cheek by jowl, the one interacting and benefitting from the presence of the others. Such natural 
interactions evolved easily in traditional cities like Cracow and can still be seen in the established parts of 
the city. However as a reaction to the onslaught of the mass migration into cities that accompanied the 
industrial revolution in the nineteenth century and the attendant health problems that this brought in its 
wake, the response of the early modern movement was to create separate zones in the city for many of 
these differing activities. This early modern movement response was a rather mechanical way of dealing 
with the problems of the time and although it brought some of the advantages they were looking for it also 
brought problems. In a modern city it grew to be accepted that workers would travel out of the city to the 
industrial zones. When we are dealing with steel foundries and aluminium smelters this is 
understandable, but the mechanical way of thinking that created the modern city has gone on to fragment 
the city in sometimes unnecessary ways. To some extent we seem to have got locked in the mechanical 
mindset and now accept that it is good to have huge schools, hospitals, business parks, shopping malls 
and supermarkets on the edge of cities leaving the city inhabitants in areas zoned for living that we now 
call housing. Although such zones for living should by definition be our cities they no longer feel like the 
natural cities of the past, the opportunities for interaction between the various elements of the city have 
been reduced, meaning that the modern city rarely functions with the ease of a natural organism. 
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What I am calling here a mechanical approach to urban design is in my view a mindset that 
fundamentally represents a masculine view of the world. This masculine paradigm has defined much of 
the architecture and urban design of the last century.  I believe that there is a case for change but first let 
me use this short paper to explain how the generative mindset of the twentieth century has shaped our 
buildings and cities.   

From my perspective much of contemporary architecture is out of balance. Contemporary 
architecture tends to be characterised by a number of dominant qualities; generated from what feels like 
a masculine agenda. The generative principle of this masculine agenda is that it is often derived from  
a strong conceptual basis; indeed much of the teaching in British Schools of Architecture has over a 
number of decades honed such a conceptual approach as the preferred teaching model. Of course the 
Schools of Architecture are not operating in isolation but within a broader culture that places high value 
on a conceptual approach. The short list for the Turner prize in art, for example, is almost always limited to 
strongly conceptual works. Karl Andre’s bricks in the Tate Gallery represent a conceptual idea, to do so 
the bricks he uses must loose the natural irregularities of the material world. Working conceptually takes 
the architect or architectural student away from an immediate engagement with the experiential reality of 
the building. Buildings therefore become objects that can be seen in abstraction, in idealised space, or as 
the idealised Platonic form, remote from the reality and untidiness of use. This condition is in some ways  
a throwback to the early modern movement1 that saw architecture as pure form seen in light. In Schools 
of Architecture and often in the major architectural competitions the schemes that are celebrated are 
those that present the strong conceptual idea, or the clearly articulated Platonic form.  At a crude level the 
building that most typifies the twentieth century is probably the tower block that stands in the landscape 
or the city as a dominant and often over bearing form. The phallic masculine symbolism of such forms 
should not go unnoticed.   

A conceptual approach to architecture is not limited to the way forms are used but also appears in 
the contemporary response to materials. Within the abstract world of conception the search for the 
perfect platonic form by extension generates the need to conceive the perfect surface. In the early 
modern movement the white surface was such an attempt to symbolise this perfect abstract conception. 
The surface was conceived to be boundless and capable of extension into infinite space. To achieve such 
an expression in architectural terms the experiential reality of materials had to be suppressed. A perfect 
conceptual surface is by definition without boundaries and without imperfections. When the constraints of 
a building threaten to limit such a conceptual surface, the surface has to be designed to suggest such 
infinite extension, and when the material reality of the surface in the building displayed imperfections, the 
materials themselves had to be replaced. In such a cultural milieu the white architecture of early 
modernism became the ideal way to symbolise these conceptual ideas. Of course suppressing the reality 
of the materials, or painting over them, does not mean that the imperfections of the materials had gone 
away, they were of course still there and given time they would resurface like the stretch marks on the 
aging Hollywood star, who had tried unsuccessfully to turn back time with plastic surgery.   

Another dominant symbol of what I am calling the masculine agenda within the modern movement 
has been the Cartesian grid that has lain silently behind or within the iconic buildings of the era. The 
driving force of this symbol is again a desire to symbolise the infinite. The grid though limited within time 
and space within a particular building is in essence seeking to extend itself to infinity and so pushes itself 
out beyond the limits of the building to the horizons and into conceptual space. The material that 
collaborated in this manoeuvre was of course glass; the anti-material material. Glass allowed the 
materiality of the building to be almost totally denied. A glass building becomes ethereal and its reality as 
thin as its conceptual origins. Glass structures at one level can become a veil of reflections and 
transparencies that offer views from one side through to the other, potentially reducing the presence and 
reality of the building to nothingness, yet at another level potentially extending the same building to 
infinity. The combination of glass and grid thus become two key symbols within modernism and the 
modernist conceptual search for perfection and the infinite.   

These then have been some of the key symbols of modern architecture and to some extent remain 
the dominant symbols of the present era. Describing these qualities of contemporary architecture as 
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having a masculine character as I did earlier suggests that these qualities represent only one half of an 
architectural reality and a discipline that only displays half of its character by definition is out of balance. 
This is how I see the contemporary architectural and cultural condition. The imbalance within 
contemporary culture needs to be redressed if a genuine humane culture is to be established. If the 
qualities defining contemporary architecture and culture can be described as masculine the less apparent 
qualities that would be needed to redress the balance would comprise a feminine programme. In contrast 
to the masculine agenda outlined above that is largely defined by a mental search for abstract conceptual 
criteria, the feminine programme is much more concerned with the physical experiential qualities of 
materiality and tactile reality. If masculine architecture is seeking a blue sky abstract perfection, the 
under-emphasised feminine qualities are characterised by a grounded everyday earthy material reality. 
Let’s examine some of these characteristics.   

The first of the qualities in the feminine programme I define as ordinarinessordinarinessordinarinessordinariness. Whereas the masculine 
agenda starts by seeking the ultimately unrealisable perfection of the pure abstract Platonic form, the 
feminine principle starts by accepting life as it is. The feminine principle does not seek to impose from the 
outside but rather works from within what already exists. The feminine side of creativity therefore seeks to 
open up and transform rather than replace or dictate. Such an approach calls for the ability to listen and 
observe; to identify the potential growth points within existing conditions and to allow those conditions to 
grow into something new. Within the world of architecture the needs of the client, the landscape, the history 
and culture, the context more generally within and around the site and the environmental conditions relating 
to the building are all important sources of potential growth and transformation. These are the existing 
conditions that I describe as comprising the ordinary. Looked at from the perspective of the feminine 
principle it is the ordinary that is waiting to be transformed, extended, re-created, re-made. The feminine 
principle is essentially organic in character and therefore close to Nature in both identity and in the 
willingness to engage with Nature’s reality. Ordinariness therefore represents the ground conditions of  
the feminine approach to architecture but out of that ground of ordinariness, feminine creativity offers the 
potential of extension and growth into the extraordinary.    

Closely related to this first condition, and perhaps related to an acceptance of the ordinary is an 
acknowledgement of errorerrorerrorerror and tolerance of difference as legitimate aspects of the human condition. An 
acceptance of error and tolerance of difference within architecture is the second of the feminine principles. 
An acceptance of error immediately tempers the masculine quest for the unrealisable perfect form. The 
architectural form in these terms loses its need to be coherent only within its own terms and wins  
the possibility of adjusting itself on a number of fronts to become coherent within a much broader context. 
The need to achieve the perfect surface that we discussed earlier also disappears. As the pressure to create 
the perfect conceptual surface subsides and a tolerance of difference is accepted, the natural qualities of 
the materials that are used to build architecture can once more be enjoyed and used for themselves with all 
their blemishes and imperfections. From the perspective of the feminine principle, error is therefore not 
wrong but is just another aspect of the ordinary immanent world that needs to be assimilated.  

It follows naturally from what we have said above that materialitymaterialitymaterialitymateriality can be fully engaged and enjoyed 
as the third feminine principle. Within what we are calling the feminine view of architecture the qualities of 
materials do not need to be subjugated to fulfil a higher conceptual purpose within the masculine world 
view, but can be accepted as what they are for themselves. The qualities of a material can be enjoyed and 
used to create a particular character or mood. The clinical neutrality that emerged within the masculine 
view almost as a by-product of the need to create the perfect cerebral form, captured most closely as we 
saw earlier in the ethereal glass box, can now be replaced by the sheer joy and sensuality of materials. 
When buildings lose the need to be neutral the way is opened up for an architecture that displays the 
variety and passion of life. Architecture is therefore freed to address the particulars of life; to capture the 
particular mood of a specific project, a nursery school, crematorium, night club or maternity clinic. From 
the feminine perspective the masculine world that was dominated by thinking and cerebral explorations is 
replaced by a world of feeling and emotion. A world of feeling and emotion is a threatening world for those 
who seek security through control; however feelings and emotions also bring us closer to our deeper 
selves and open us to a perhaps risky but potentially more vital reality. 
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The need to bring into architecture and culture more generally a symbolic expressionsymbolic expressionsymbolic expressionsymbolic expression of this deeper 
aspect of our feminine selves is essential for our cultural health. Symbols are able to hold and give form to 
feelings and emotions and therefore comprise the fourth of our feminine principles. Symbols speak 
directly to the psyche in contrast to the sometimes overly rational agenda within the masculine world view. 
A schedule of areas and list of criteria, or as we saw earlier a categorisation of the cities functions, can 
speak about a certain level of architectural and urban need within the masculine world but are unable to 
capture a full architectural brief. As we have seen already the neutral forms or symbols used within the 
masculine word were almost stripped of feeling. The symbols that are needed now to redress the 
masculinisation of architecture are the potent symbols of femininity. Instead of the glass boxes and 
gridded tower blocks that dominate our cities the feminine principle would rather emphasise courtyard, 
cave or womb-like structures that symbolise our relationship with the earth and with each other. Such 
structures would be more sensual and free than the grid-controlled plan. Earth bound structures that 
engage wholesomely with nature and set up positive relationships between the landscape, the elements 
and humanity are the types of symbolic forms that the feminine principle would promote. Contemporary 
examples of such buildings do exist but as a minority within our unbalanced culture.   

The dominance of the masculine principle, if that’s what we can call it, has been so complete that 
the feminine is barely able to surface. A few years ago I gave a lecture in Mumbai about humane 
architecture and this metaphorical male-female division of the architectural world. After the lecture I was 
taken on a tour of the city. Glossy glass and steel towers were springing up everywhere, marking the city’s 
status as India’s leading financial centre. Between the towers people slept rough on the streets but then 
we came to Dharvai the slum capital of the city. The power of this area seemed immense, a whole 
community, vital, lively, trading and accommodating millions of formerly homeless people had grown up 
on the western edge of the city over a period of some twenty years.  It was as if it had risen through the 
cracks in the pavement; a colossal illegal symbol of femininity. It was breathtaking, within a generation  
a city had literally grown out of the earth and displayed all of the qualities of the feminine architecture 
principles I had earlier described in my lecture, though I don’t think my colleagues made that connection. 
This city had grown out of need, out of ordinariness, it was messy but related to the earth, indeed it could 
be said to be built of the earth, it gave shelter, accommodated industry and commerce, and encouraged 
trade. Within a few metres of this community the soullessness of the commercial towers glistened. The 
futility of this juxtaposition screamed loudly, the opportunity for reconciliation between these masculine 
and feminine principles was there to be taken but instead, like a bad divorce they were seen to be in 
conflict. The result was that the city authorities were slowly clearing away the slums and replacing them 
with the most appalling stacked minimal shelters, racked in ranks of four and five storey sterile blocks. 
Like a concrete machine the masculine principle was marching across the city.   

The experience in Mumbai was revealing because the masculine and feminine principles were still 
vying with each other and clearly displayed the dichotomy. It was clear that neither the masculine nor the 
feminine principles alone were the solution. The need was to redress the imbalance. It is not enough to 
swing from a male dominant paradigm to a female alternative. The need is to create a Natural OrderNatural OrderNatural OrderNatural Order,  
a genuine balance between these two polarities. The healing that our culture needs will take place when the 
masculine and feminine agendas discussed above are brought into a genuine symbiotic relationship with 
each other such that each side is enlivened and enhanced by the other. The healing balm is to be found in 
the gap between these two great metaphorical opposites, just as transcendent peace is to be found in the 
loving conjunction of man and woman. The silent therapeutic middle ground that is between all opposites 
can be opened and held by great art and architecture.  Great art has always performed this function. When 
the symbolic forms are found that are able to hold the opposites in perfect equipoise, the architecture will 
hold open a therapeutic gap for all and for all time. Once opened the gap cannot be closed and thus remains 
permanently accessible, offering therapy like a spa pool to all those able to enter. 

The distinction that I have made here between the masculine and feminine world views is of 
course metaphorical and although men and women will perhaps find it easiest to relate respectively to the 
masculine and feminine world views, the paradigms are not gender specific. Within Jungian psychology  
a man is said to have a feminine soul and a woman a masculine soul. He suggested that it was each  
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person’s role to work respectively towards a reconciliation with their male or female psyche and to live out 
such realisations in their lives. So here at a cultural level the responsibility is similar. Although in my 
student’s work I identified that it is often easiest for the student to first represent their own genderal 
proclivities, it was necessary for each of them to develop in their work the qualities of their opposite; not 
all achieved this, and the masculine paradigm usually prevailed.    

Outside of the academic studio the masculine model is even more entrenched and dominant 
making it difficult for even the most sensitive and aware of architects to reconcile the polarities. So the 
challenge for the twenty first century remains. The overwhelming need for architects is to find this 
symbiotic way forward. In my view this challenge is more threatening than the ecological crisis that we 
face because the issues are more primal; indeed it could be argued that the ecological crisis is just  
a symptom of this much deeper malaise. The symbiotic way forward that I have suggested, the 
reconciliation of opposites and the opening of the creative gap, if you had not noticed, are synonyms for 
talking about beauty. At root the deep crisis that we face as a culture is a crisis of beauty. Beauty is the 
quality so often missing from our towns and cities and for beauty to return we must first find it within 
ourselves and then try to find it in our work. Perhaps then we will have a humane architecture. 

Endnotes 

1 Le Corbusier, Architecture is the magnificent play of form seen in light. 




