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

Tematyka	VII	Miedzynarodowej	Konferencji	Naukowo	Technicznej	IPB	WA	PK	pozwa-
la	na	refleksje	dotyczącą	relacji	pomiędzy	materiałem	–	technologią	a	formą	architek-
toniczną	współczesnych	 domów	 jednorodzinnych.	Wpływ	 zastosowanego	materiału	
na	odbiór	formy	architektonicznej	przeanalizowano	na	przykładzie	dwóch	domów	zre-
alizowanych	w	Umbrii,	 autorstwa	włoskiego	 architekta	Allessandro	Bullettiego	wraz	
z	zespołem.	

Słowa kluczowe: architektura współczesna, dom jednorodzinny, forma architektoniczna, 
materiał – technologia

A b s t r a c t

The	subject	matter	of	the	VII	International	Scientific-Technical	Conference	organized	
by	 the	 Institute	 of	Construction	Design,	 Faculty	 of	Architecture,	 	 Krakow	University	
of	Technology	 encourages	 a	 reflection	 on	 the	 relation	 between	material-technology	
and	architectural	form	of	contemporary	single-family	houses.	The	influence	of	the	ma-
terial	used	on	the	reception	of	architectural	form	was	analyzed	based	on	the	example	
of	two	houses,	erected	in	Umbria,	by	an	Italian	architect	Allessandro	Bulletti	together	
with	his	team.

Keywords: modern architecture, single-family house, architectural form, material-
technology
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Prawdziwa doskonałość leży w nieustannym ulepszaniu, stałym dopełnianiu, wzbo-
gacaniu, pojawianiu się nowych rzeczy, właściwości, wartości.

Władysław	Tatarkiewicz
Materiał – technologia a forma architektoniczna

Można	 zastanawiać	 się,	 czy	 forma	 architektoniczna	 skłania	 do	 zastosowania	
określonego	materiału,	czy	wybrany	materiał	inspiruje	formę	budowli.	Jednak	forma	
budowli,	konstrukcja	i	materia	trwają	w	nierozerwalnym	związku	.	Nie	ma	architektu-
ry	bez	materiałów,	bez	architektonicznego	tworzywa,	nie	ma	architektury	współcze-
snej	bez	technologii,	związanych	bezpośrednio	z	materiałami,	transponujących	ideę	
projektową	na	fizyczność	budowli	.

Choć	znaczenie	zastosowanego	materiału,	a	zarazem	technologii,	dla	architek-
tury	domu	jednorodzinnego	ma	kilka	wymiarów:	zdrowotny,	ekologiczny,	ekonomicz-
ny…,	skupiono	się	na	jego	istotnej	roli	w	budowaniu	formy	architektonicznej	i	w	jej	
odbiorze.	Zarówno	skala,	jak	i	użyteczność	domu,	a	także	jego	znaczenie	symbo-
liczne,	wskazują	na	rolę	materiału,	z	którego	jest	on	wykonany.	

Wpływ	 zastosowanego	 materiału	 na	 odbiór	 formy	 architektonicznej	 przeana-
lizowano	na	przykładzie	dwóch	domów	zrealizowanych	w	środkowych	Włoszech,	
w	Umbrii,	autorstwa	włoskiego	architekta	Allessandro	Bullettiego	przy	współpracy	
Marii	Giovanny	Bignami	.	

Pierwszy	przykład	to	dom	wraz	z	pracownią	w	San	Nicolò	di	Celle,	drugi	to	dom	
w	Derucie.	Wybór	tych	właśnie	domów	jest	nieco	przewrotny,	gdyż	w	obu	wiodącą	
rolę	odgrywają	materiały	o	bardzo	długiej	tradycji	stosowania	w	architekturze:	cegła	
w	pierwszym,	kamień	w	drugim	domu	.	Oba	przykłady	obrazują	koegzystencję	ma-
terialnych	możliwości,	odziedziczonych	po	przeszłości,	uzupełnionych	przez	współ-
czesność	.	Charakterystyczne	dla	Umbrii	materiały	–	cegła	oraz	kamień,	nawiązując	
do	 lokalnej	 tradycji	 i	 sztuki	 budowania,	 zostały	 dopełnione	 fragmentami	 z	 betonu	
elewacyjnego	oraz	szkła.	

Dom i studio w San Nicolò di Celle
Dom	wraz	z	budynkiem	pracowni	zrealizowano	w	latach	2000–2004,	w	miejsco-

wości	San	Nicolò	di	Celle	koło	Perugii.	
Działka,	na	której	wzniesiono	dom	oraz	pracownię,	znajduje	się	w	dzielnicy	wil-

lowej.	Parcela	ma	kształt	wydłużonego	prostokąta,	 teren	 jest	płaski,	 ale	w	oddali	
widoczne	 są	wzgórza.	Okazałe	drzewa	piniowe	 rosnące	na	działce	 stanowią	do-
datkowy	element	charakteryzujący	miejsce.	Od	strony	południowej	oraz	północnej	
parcela	graniczy	z	lokalnymi	ulicami.	

Koncepcję	 –	 ideę	 projektową	 całego	 założenia,	 determinował	 zarówno	 kształt	
działki,	jak	i	przestrzeń	wyznaczona	przez	rosnące	na	niej	drzewa.	Istotnym	czynni-
kiem,	wpływającym	na	decyzje	projektowe	było	bezpośrednie	sąsiedztwo	oraz	układ	
ulic	.	Na	kompozycję	przestrzenną	składają	się	trzy	elementy:	dom,	pracownia	oraz	
mur.	Dom	został	usytuowany	w	poprzek	działki	–	w	części	południowej,	pracownia	
w	północno-zachodniej	części,	a	trzeci	–	niejako	„spinający”	całą	kompozycję	mur,	
wyodrębnił	przestrzeń	ogrodu.	Elementem	dominującym	 jest	dom,	a	sposób	 jego	
umiejscowienia	w	całej	kompozycji	dyktowany	był	zarówno	jego	„przynależnością”	
do	ogrodu	–	prywatnego	wnętrza,	jak	i	 jego	przestrzenną	rolą	poza	granicami	po-
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sesji.	Dom	w	San	Nicolò	di	Celle,	został	ustawiony	tak,	aby	od	strony	południowej	
stanowił	dominantę	urbanistyczną	zamykającą	ulicę.	Wjazd	zapewniono	z	ulicy	bie-
gnącej	po	północnej	stronie	posesji.	

Dom	to	prostopadłościenna	bryła	składająca	się	z	dwóch	kondygnacji	nadziem-
nych	oraz	kondygnacji	podziemnej.	Zwarta	forma	mieści	w	poziomie	parteru	prze-
strzeń	 rodzinną,	 otwierającą	 się	 poprzez	 przeszkloną,	 cofniętą	 ścianę	 salonu	 na	
zaciszny	ogród	od	południa	(il.	1).	Dzięki	antresoli	salon	ma	wysokość	dwóch	kondy-
gnacji.	Z	antresoli	dostępne	są	pokoje	prywatne	wyposażone	w	loggie,	umieszczone	
od	strony	południowej	i	zachodniej.	

Forma	domu	„budowana”	jest	przez	fakturę	i	kolor	ceglanej	ściany.	„Cegła	to	na-
prawdę	coś	(...).	To	jest	prawdziwe	budowanie,	a	nie	papierowa	architektura”	–	po-
wiedział	Mies	van	der	Rohe.	Konstrukcję	domu	stanowią	żelbetowe	ściany,	a	cegłę	
licową	zastosowano	w	zewnętrznej	warstwie	wykończeniowej.	Użyta	tu	cegła	San	
Marco,	tworzy	„skórę”	domu.	Ceglana	fasada	stanowi	zatem	rodzaj	dekoracji	.	Ce-
glana	bryła	dopełniona	została	kilkoma	pasmowymi	otworami	okiennymi,	w	których	
tafle	szkła	w	kolorze	grafitowym	umocowane	zostały	za	pomocą	ślusarki	aluminio-
wej.	Od	strony	zachodniej	płaszczyzna	elewacji	domu	przechodzi	w	ceglany	mur	za-
mykający	posesję.	Sprawia	to,	iż	kompozycja	domu	oraz	muru	nabiera	od	tej	strony	
horyzontalnego	wyrazu	(il.	2).	

Studio	to	prostopadłościenna,	horyzontalna	bryła	(il.	3).	Od	strony	drogi	dojazdo-
wej	budynek	studia	przechodzi	w	wiatę	na	samochód.	Budynek	ma	formę	wydłużo-
nego,	żelbetowego	prostopadłościanu.	Faktura	i	kolor	betonu	został	wyeksponowa-
ny	zarówno	w	budynku	pracowni,	jak	i	związanym	z	nią	od	zachodu	murem.	Beton	
elewacyjny	oddziałuje	poprzez	swą	strukturę,	poprzez	rytm	szalunków,	poprzez	nie-
doskonałości	powstające	podczas	 jego	wylewania	 i	wiązania,	 „nie	kryjąc	swojego	
pochodzenia”.	W	pracowni	betonowe	ściany	zamykają	bryłę	od	strony	zachodniej,	
scalając	ścianę	budynku	z	murem,	a	od	północy,	oddzielając	pracownię	od	miejsca	
na	 samochód.	Od	 strony	ogrodu	 zastosowano	 szklane	 ściany	o	 lekkiej	 konstruk-
cji,	pozwalające	na	wzrokową	łączność	wnętrza	pracowni	z	ogrodem.	W	budynku	
zastosowano	ślusarkę	aluminiową	w	kolorze	grafitowym,	akcentując	przynależność	
obu	budynków	do	jednej	kompozycji	estetycznej	i	przestrzennej.	

W	budowaniu	formy	architektonicznej	domu	i	studia	główną	rolę	odgrywa	geome-
tria	poprzez	materiał.	

Dom w Derucie
Dom	wzniesiono	w	miejscowości	Deruta	w	latach	2006–2008.	
Miejsce,	które	wybrano	na	dom	to	strome	zbocze	wzgórza.	Południowo-zachod-

nia	ekspozycja	stoku	zapewnia	dobre	nasłonecznienie.	Opadające	kaskadowo	tara-
sy	porośnięte	są	drzewami	oliwnymi,	a	ze	zbocza	roztacza	się	wspaniały	widok	na	
Dolinę	Tybru.	Od	strony	północno-zachodniej	stok	przecina	droga.	

Allessandro	 Bulletti	 wskazuje	 na	 znaczącą	 rolę	 topografii	 terenu	 jako	 czynnika	
wpływającego	na	formę	architektoniczną	i	koncepcję	przestrzenną	domu.	Dom	został	
wzniesiony	na	granicy	dwóch	tarasów	ziemnych,	z	wykorzystaniem	różnicy	poziomów	
pomiędzy	nimi.	Forma	architektoniczna	tego	domu	składa	się	z	dwóch	prostopadło-
ściennych	brył	odpowiadających	dwóm	kondygnacjom:	dolna	–	większa	bryła,	stanowi	
rodzaj	„bazy	–	postumentu”,	na	którym	ustawiono	drugą,	mniejszą	bryłę.	
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Od	strony	 drogi	 zaplanowano	podjazd,	 z	 którego	poprzez	 pochylnię	 dostępny	
jest	górny	taras	ziemny;	z	tego	poziomu	zaprojektowano	wejście	do	domu.	Górna	
kondygnacja	mieści	 funkcję	rodzinną:	hall	wejściowy,	kuchnię	oraz	pokój	dzienny,	
powiększony	o	rozległy	taras	wraz	z	basenem	od	strony	południowo-wschodniej.	Na	
niższą	 kondygnację	 domu	prowadzą	wewnętrzne	 schody	umieszczone	pomiędzy	
kuchnią	a	pokojem	rodzinnym.	Mieszczą	się	na	niej	pokoje	prywatne,	pracownia,	
łazienki	oraz	pomieszczenie	do	ćwiczeń	gimnastycznych.	Od	strony	zachodniej	za-
projektowano	także	schody	zewnętrzne	łączące	oba	poziomy	użytkowe.

Forma	architektoniczna	została	podkreślona	poprzez	zastosowane	materiały,	któ-
re	oddają	także	charakter	kondygnacji	związany	z	użytecznością	domu.	Konstrukcja	
ścian	zewnętrznych	została	zaprojektowana,	podobnie	jak	w	domu	w	San	Nicolo	di	
Cele,	jako	żelbetowa.	W	dolnej	kondygnacji	konstrukcja	nośna	ścian	zewnętrznych	
zostaje	 wykończona	 płytami	 kamiennymi	 z	 piaskowca	 Santafiora.	 Spoista	 forma	
wraz	z	materiałem	–	perfekcyjnie	obrobionym	i	ułożonym	kamieniem,	nadają	bryle	
solidny,	stabilny	wyraz.	Dolnej	bryle	przeciwstawiono	górną	kondygnację	domu,	któ-
ra	od	strony	widokowej	została	całkowicie	przeszklona.	Górną	kondygnację	zapro-
jektowano	w	konstrukcji	mieszanej.	Od	strony	południowo-zachodniej,	zastosowano	
szkielet	żelbetowy.	Żelbetowe	słupy	obłożono	drewnem	mahoniowym,	a	przestrze-
nie	pomiędzy	nimi	przeszklono	dużymi	 taflami	szkła,	ujętymi	w	mahoniowe,	prze-
suwne	futryny.	Powyżej	przeszkleń	zastosowano	okładzinę	z	desek	mahoniowych,	
co	nadaje	 jednolity	 charakter	 estetyczny	elewacji.	Mobilność	 szklanych	 ścian	po-
zwala	na	powiększenie	przestrzeni	 rodzinnej	 o	powierzchnię	 tarasu,	wykończoną	
płytami	z	piaskowca.	Od	strony	północno-wschodniej	układ	konstrukcyjny	zamyka	
ściana	żelbetowa,	która	przechodzi	w	płaszczyznę	poziomą	stropodachu,	stanowiąc	
wraz	z	nim	jednolity	element	architektoniczny.	Kamienna	faktura	dolnej	bryły	kontra-
stuje	z	gładkością	płaszczyzn	szklanych	górnej	kondygnacji,	gdzie	lekkość	elemen-
tów	połączona	jest	z	przejrzystością,	a	wręcz	pozorną	dematerializacją	przeszkleń	.	
Przejrzystość	ścian	pozwala	na	zachowanie	łączności	z	krajobrazem.	Dom	niejako	
wyrasta	z	zielonego	stoku	i	choć	jego	geometryczna	forma	kontrastuje	z	naturalnym	
otoczeniem,	zastosowane	materiały	pozwalają	na	zachowanie	łączności	z	przyrodą.	
Na	tegorocznym	Triennale	w	Mediolanie	dom	w	Derucie	otrzymał	prestiżowy	Złoty	
Medal	Architektury	Włoskiej	2009	–	Nagrodę	Specjalną	za	Pierwsze	Dzieło	.

W	opisanych	domach	ograniczono	do	minimum	 ilość	 zastosowanych	materia-
łów	.	Taki	sposób	operowania	materiałami	budowlanymi	w	architekturze	koncentruje	
uwagę	 odbiorcy	 na	 ich	walorach	 estetycznych.	Materiał	 zostaje	wyeksponowany,	
umieszczony	w	centralnym	punkcie	 idei	projektowej.	Jednocześnie	elementy	kon-
strukcyjne	 ścian	 zewnętrznych	 i	materiały	 zastosowane	 na	 elewacjach	 nie	 są	 ze	
sobą	powiązane,	funkcjonują	w	opisanych	budynkach	niezależnie.	Ascetyczne	uży-
cie	materiałów	w	powiązaniu	z	formą	opartą	o	geometrię	brył	elementarnych	plasuje	
opisane	domy	w	nurcie	architektury	minimum,	która	świadomie	unika	typologicznego	
przyporządkowania	i	konstrukcyjnego	powiązania	materiałów	.	Jednocześnie	prosta	
i	nowoczesna	kompozycja	domów	została	harmonijnie	wpisana	w	miejsce.	Wyrazi-
stą,	prostopadłościenną	formę	domów	łagodzą,	a	zarazem	wzbogacają	zastosowa-
ne	materiały	wraz	z	właściwą	dla	nich	kolorystyką	oraz	fakturą.	Trzeba	podkreślić,	iż	
Allessandro	Bulletti	stosuje	w	swoich	projektach	lokalnie	dostępne	materiały,	co	jest	
charakterystyczne	dla	włoskiej	tradycji	architektonicznej,	a	o	czym	pisał	 już	Witru-
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wiusz	.	Choć	obecnie	istnieje	możliwość	stosowania	materiałów	z	różnych	zakątków	
świata,	a	ich	dostarczenie	jest	jedynie	kwestią	transportu	oraz	kosztów	z	tym	zwią-
zanych,	coraz	częściej	zwracamy	uwagę	na	ekologię.	W	tym	kontekście	stosowanie	
lokalnie	dostępnych	materiałów	wydaje	się	najwłaściwsze.

 

Il.	1.	Dom	w	San	Nicolò	di	Celle

Ill.	1.	House	in	San	Nicolò	di	Celle

 

Il.	2.	Dom	i	pracownia	w	San	Nicolò	di	Celle

Ill.	2.	House	and	studio	in	San	Nicolò	di	Celle
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Il.	3.	Pracownia	w	San	Nicolò	di	Celle

Ill.	3.	Studio	in	San	Nicolò	di	Celle

Il.	4.	Dom	w	Derucie

Ill.	4.	House	in	Deruta
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Il.	5.	Dom	w	Derucie

Ill.	4	House	in	Deruta
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