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Analiza porównawcza kompozycji w budynkach wielopiętrowych Toyo Ito wykazuje, iż zastosowanie amor-
ficznych kształtów jest rezultatem współzależnych transformacji kształtu konstrukcyjnych podpór oraz ich 
układu w całości kompozycji. Punktem wyjścia dla takiej transformacji są płaskie płyty na siatce słupów. 
Twórczość Toyo Ito jest przykładem w komplementarnym wnioskowaniu o związku współczesnej tendencji 
amorficzności z klasyczną zasadą relacji pomiędzy częściami a całością budynku.
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Comparative analysis of multi-story buildings by Toyo Ito shows that the employment of amorphous shapes 
is a result of interconnected transformations of shape of structural supports and their arrangement in the 
overall composition. The starting point of such transformation is flat slabs on a grid of columns. Toyo Ito’s 
work represents an example of complementary reasoning on the relationship between contemporary tendency 
of amorphousness and classic principle of the part-whole relation in the building. 
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1. amorficzność i ordinatio
W architekturze światowej od lat 90. upowszech-

niają się płynne, nieregularnie zakrzywione kształty 
w związku z zastosowaniem topologii i geometrii 
różniczkowej. Ponieważ zasada budowy takich 
kształtów nie może zostać opisana za pomocą tra-
dycyjnych narzędzi geometrii euklidesowej, są one 
nazywane amorficznymi (gr. amorphos – pozbawiony 
określonych kształtów, bezkształtny), a tendencja 
jest łączona z poszukiwaniem nowych procesów 
kształtowania w latach 80., znanych pod nazwą nurtu 

Dekonstrukcji. Z drugiej strony istnieją głosy, takie jak 
Grega Lynna i Anthony’ego Vidlera [1], które wskazują 
na związek amorficzności z inną tradycją w architek-
turze, od Witruwiusza po prekursorów modernizmu. 
Sugerują oni, iż amorficzność może być odczytana 
w kontekście witruwiańskiego ordinatio, precyzyjnej 
i pragmatycznej relacji pomiędzy częściami a całością 
budynku. Argumentów w takiej odmiennej dyskusji 
dostarcza unikalny rozwój twórczości współczesnego 
japońskiego architekta Toyo Ito, u którego stopniowa 
zmiana kompozycyjnych rozwiązań poprzedza za-
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stosowanie amorficznych kształtów w najnowszych 
projektach. 
2. amorficzność według Toyo ito

Jak zauważa Riichi Miyake, dla pokolenia Toyo 
Ito w latach 80. charakterystyczna jest inspiracja 
wybraną archetypową kompozycją z początku XX 
wieku, „modernistycznym morfemem”, przy czym 
celem architektów nie jest „cytowanie takiego pla-
stycznego słownictwa, ale raczej proces transformacji 
morfemu jako specyficzna zasada kompozycji” [2]. 
W szczególności jednym z punktów wyjścia dla Toyo 
Ito w latach 80. jest seria płaskich płyt niesionych 
przez słupy w układzie prostokątnej siatki. Ten system 
konstrukcyjny wynaleziony na początku XX wieku był 
nie tylko inżynierskim odkryciem, ale przyczynił się do 
sformułowania całkowicie nowej koncepcji przestrze-
ni: budynku wielopiętrowego jako niezależnych od 
siebie, poziomych warstw przestrzeni. Znamiennym 
sformułowaniem takiej zasady przestrzennej w połą-
czeniu z nową technologią był projekt Le Corbusiera 
dla budownictwa prefabrykowanego Domino, 1914, 
którego koncepcyjną kulminacją było słynne Pięć 
Punktów Nowej Architektury. Jeśli skategoryzujemy 
budynki publiczne wielopiętrowe [3] Toyo Ito (od lat 
80. XX w. do pierwszej dekady XXI w.) według kształtu 
elementów konstrukcyjnych, czyli przenoszących 
obciążenia w budynku, możemy wyróżnić cztery 
grupy projektów: z płaskimi płytami stropowymi nie-
sionymi przez podpory o trzech różnych kształtach, 
słupy, cylindryczne podpory lub amorficzne ściany 
konstrukcyjne oraz czwartą grupę z amorficzną 
konstrukcją powłokową. Aby porównać związki kon-
strukcji w całości kompozycji we wszystkich czterech 
grupach, amorficzne konstrukcje są w oryginalny spo-
sób rozłożone na składowe: na serię wielościennych 
podpór lub na płaskie płyty połączone w przybliżeniu 
cylindrycznymi ścianami konstrukcyjnymi. Spojrzenie 
z takiego analitycznego punktu widzenia wskazuje 
na związek pomiędzy, wydawałoby się, odległymi 
rozwiązaniami przestrzennymi: stopniową zmianę 

Autorskie rysunki analityczne oparte są na sześciu kom-
pletach rysunków architektonicznych opublikowanych dla 
Domu [w:] Shinkenchiku, nr 10 (1990): 244–245; Mediateki: 
Japan Architect, nr 19 (1995): 96–98 oraz Global Architecture 
Architect, nr 17 (2001): 190–196; Vestbanen: Croquis, nr 123 
(2004): 206–215; Selfridges oraz Forum: Architecture and 
Urbanism, nr 417 (2005): 18-67 oraz 74-79. 
1. Konstrukcja w relacji do ścian działowych na drugim 
piętrze w Domu Kultury Japonii, Paryż, 1989.
2. Konstrukcja w relacji do ścian działowych w Mediatece, Sen-
dai (1) na pierwszym piętrze w projekcie konkursowym, 1995 
oraz (2) na piątym piętrze w projekcie realizacyjnym, 2000.
3. Konstrukcja w relacji do ścian działowych na parterze 
w Vestbanen, Oslo, 2002.
4. Konstrukcja w Selfridges, Glasgow, 2003: (1) widok oraz 
(2) analiza amorficznej konstrukcji jako serii wielościennych 
podpór.
5. Konstrukcja we Forum Muzyki, Tańca i Kultury Wizualnej, 
Gandawa, 2004: (1) widok oraz (2) analiza amorficznej kon-
strukcji jako serii płaskich płyt i w przybliżeniu cylindrycznych 
ścian konstrukcyjnych.
6. Porównanie (a, b, c) kształtu i (d,e) układu podpór (f, g) 
w związku z układem ścian działowych i osłonowych w: (1) 
Domu Kultury Japonii, Paryż, 1989; (2) Mediatece projekt 
konkursowy, Sendai, 1995; (3) Mediatece projekt realiza-
cyjny, Sendai, 2000; (4 a, b) Vestbanen, Oslo, 2002 (dwie 
interpretacje); (5) Selfridges, Glasgow, 2003 oraz w (6) 
Forum Muzyki, Tańca i Kultury Wizualnej, Gandawa, 2004

1. Structure in relation to partition walls on the second floor 
in Cultural House of Japan, Paris, 1989.
2. Structure in relation to partition walls in Mediatheque, 
Sendai (1) first floor in competition project, 1995 and (2) 
fifth floor in realized project, 2000.
3. Structure in relation to partition walls on the ground floor 
in Vestbanen, Oslo, 2002.
4. Structure in Selfridges, Glasgow, 2003: (1) view and (2) 
analysis of amorphous structure as series of polyhedral 
supports.
5. Structure in Forum for Music, Dance and Visual Culture, 
Ghent, 2004: (1) view and (2) analysis of amorphous structure 
as series of flat slabs and semi-cylindrical structural walls.
6. Comparison of (a, b, c) shape and (d, e) arrangement of 
vertical supports (f, g) in relation to arrangement of partition 
and curtain walls in: (1) Cultural House of Japan, Paris, 1989; 
(2) Mediatheque competition, Sendai, 1995; (3) Mediatheque 
realization, Sendai, 2000; (4 a, b) Vestbanen, Oslo, 2002 (two 
interpretations); (5) Selfridges, Glasgow, 2003- and (6) Forum 
for Music, Dance and Visual Culture, Ghent, 2004
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corbusierowskiego porządku, której rezultatem jest 
zastosowanie amorficznych kształtów. 
3. Płaskie płyty i słupy 

Pierwszą grupę stanowią budynki wielopiętrowe, 
bezpośrednio nawiązujące do kompozycji Domino, 
w których seria płaskich płyt jest niesiona przez słu-
py w układzie prostokątnej siatki, jednakowym na 
wszystkich piętrach. Układ taki został po raz pierwszy 
zastosowany w konkursowym projekcie Domu Kultury 
Japonii w Paryżu, 1989, a następnie w pierwszej po-
łowie lat 90. w innym paryskim konkursie oraz dwóch 
realizacjach w japońskim Yatsushiro. Konstrukcja 
Domu ma w autorskim zamierzeniu wyglądać lekko 
i w płaskich płytach są wycięte otwory, które tworzą 
dwie pionowe pustki we wnętrzu od strony narożnika 
budynku. Konstrukcja taka jest niezależna od układu 
prostych ścian działowych, ale dwa inne rodzaje 
ścian działowych są charakterystycznie związane 
z otworami w płytach (rys. 1). Cylindryczna ściana 
pomieszczenia reprograficznego jest umieszczona na 
obrysie stropu trzeciego piętra, a elipsoidalna ściana 
zamykająca pomieszczenie multimedialne jest usy-
tuowana w poprzek płyty drugiego piętra i wewnątrz 
pustki nad tym piętrem oraz ponad parterem. W ten 
sposób są one widoczne z dwóch pięter jednocześ-
nie, a sferyczny występ elipsoidy z sufitu ponad 
holem wejściowym jest dodatkowo wykorzystywany 
jako ekran projekcyjny. Elipsoida jest także otoczona 
przez łagodną krzywiznę ściany osłonowej i razem 
tworzą zwężające się przejście pomiędzy biblioteką 
a multimediami na obrzeżu piętra. Związek otworów 
w płytach z układem wnętrza może być również za-
obserwowany w następnej grupie projektów.
4. Płaskie płyty i cylindryczne podpory

W budynkach z drugiej grupy płaskie płyty są 
niesione przez specjalnie ukształtowane kratownice 
przestrzenne, które są osadzone na otworach w pły-
tach i zamykają w swoich wnętrzach pustki. Po raz 
pierwszy takie kratownice o kształcie cylindra zostały 
zaproponowane w zwycięskim projekcie na Mediate

kę w Sendai, 1995, a później w innych konkursach 
na obiekty kultury pod koniec lat 90. W Mediatece 
układ kratownic nieznacznie tylko odbiega od rów-
noległych do frontu budynku rzędów. Toyo Ito na 
etapie konkursu wyobraża sobie, iż piętra zostaną 
rozplanowane wokół poszczególnych kratownic, 
które pomieszczą windy i instalacje, ale sposób 
realizacji takiej koncepcji zmienia się w trakcie 
procesu projektowego. W propozycji konkursowej 
poszczególne wnętrza są zorganizowane przez 
proste lub łukowate ściany działowe niezależnie od 
układu podpór (rys. 2–1). Natomiast w projekcie re-
alizacyjnym Mediateki, 2000 proste ściany działowe 
na trzecim piętrze są konsekwentnie usytuowane 
pomiędzy rzędami podpór i tworzą naprzemienne 
pasy przejść z wolnostojącymi podporami oraz 
pasy sal wystawowych bez podpór. W nowatorski 
sposób związana z podporami jest także krzywoli-
niowa ściana działowa na piątym piętrze (rys. 2–2), 
która zamyka w centrum salę, a jej zakola otaczają 
poszczególne podpory na obrzeżu piętra w sposób, 
który Toyo Ito nazywa „wzajemnym oddziaływaniem 
linii” [4]. W efekcie foyer na obrzeżu piętra naprze-
miennie zwęża się i poszerza wokół wolnostojących 
podpór, a w jego szerszych częściach zabudowane 
są urządzenia multimedialne koncentrycznie wokół 
podpór. Koncepcja organizacji wnętrza za pomocą 
podpór zamykających pustki pojawia się także w in-
nym projekcie z tej samej grupy, w niezrealizowanym 
centrum handlowym Vestbanen, Oslo, 2002. Kratow-
nicowe podpory mają tutaj kształt graniastosłupów, 
co umożliwia praktyczne przekrycie ich boków pła-
skim szkłem. Podobnie jak w Mediatece, mieszczą 
windy i tworzą zniekształcone rzędy, jednak ich układ 
różni się nieznacznie na każdym piętrze ze względu 
na odmienną orientację ich wydłużonych boków 
(rys. 3). Szczególnie charakterystyczny jest sposób, 
w jaki dłuższe boki kratownic są zwrócone w kierun-
ku wnęk wejściowych i przestrzeni handlowych na 
parterze oraz przestrzeni biurowych na czwartym 
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piętrze, gdzie razem ze ścianami działowymi (które 
łączą naroża dwóch sąsiednich kratownic) tworzą 
ich wielokątne zamknięcia. Wykorzystanie podpór 
do zróżnicowanego rozplanowania poszczególnych 
pięter może być porównane z zastosowaniem amor-
ficznej konstrukcji w dwóch następnych grupach. 
5. Płaskie płyty i amorficzna ściana konstrukcyjna

Jeden z najnowszych projektów, dom handlowy 
Selfridges w Glasgow, 2003 – może być uznany za 
pionierski w trzeciej grupie. Seria płaskich płyt jest 
tutaj niesiona przez amorficzną ścianę konstrukcyjną, 
która faliście opasuje budynek, naprzemiennie zakrzy-
wiając się wokół zewnętrznych wnęk z oknami wysta-
wowymi oraz wokół wewnętrznych wnęk z regałami 
sklepowymi (rys. 4–1). Jej złożona geometria może 
zostać opisana jako seria wielościennych podpór, 
które są usytuowane jedna przy drugiej i ich połą-
czone boki tworzą ciągłą, przestrzenną kratownicę 
o trójkątnych oczkach (rys. 4–2). Do lica kratownicy 
są mocowane panele, których wierzchy są faliście 
ukształtowane i razem tworzą gładki, amorficzny 
kształt ściany. Podobnie jak graniaste podpory we 
wnętrzu Vestbanen, składowe amorficznej ściany 
tworzą różnej wielkości wnęki we wnętrzu oraz na 
zewnątrz poszczególnych pięter. Zastosowanie ścian 
konstrukcyjnych do organizacji pięter, bezpośrednio 
za ich pomocą, widoczne jest również w ostatniej 
grupie.
6. amorficzna konstrukcja powłokowa

Czwartą grupę zapoczątkowuje projekt Forum 
Muzyki, Tańca i Kultury Wizualnej w Gandawie, 2004, 
w którym zaproponowana jest konstrukcja powło-
kowa o amorficznym kształcie (rys. 5–1). Koncepcja 
ta jest obecnie realizowana w tajwańskim Taichung 
w wyniku innego rozstrzygnięcia konkursowego 
z 2006 roku. Amorficzny kształt konstrukcji jest efek-
tem złożonego procesu projektowego, dla którego 
inspiracją była obserwacja ludzi spontanicznie gro-
madzących się wokół ulicznych muzyków w starej 
Gandawie. Atmosferę takiego zjawiska próbowano 

najpierw odtworzyć za pomocą połączonych sal wi-
dowiskowych niesionych przez pojedynczą spiralnie 
wznoszącą się płytę, ale przełomowym momentem 
było wyobrażenie przeplatania się dwóch przestrzeni: 
widowiskowej i komunikacyjnej [5]. Ostatecznie zo-
stał zaproponowany budynek trzypiętrowy, w którym 
bezprecedensowa konstrukcja powłokowa oddziela 
dwa piętra widowiskowe i jednocześnie częściowo je 
łączy. Zasada amorficznego kształtu może być lepiej 
opisana, gdy zostanie on rozłożony na składowe: 
serię płaskich płyt oraz na cylindryczne w przy-
bliżeniu, amorficzne ściany konstrukcyjne, które 
są umieszczone pomiędzy parami płyt (rys. 5–2). 
W każdej płycie wycięty jest szereg nieregularnych 
otworów, na których osadzone są amorficzne ściany 
konstrukcyjne. W rezultacie każda ze ścian zamyka 
pionową pustkę, która rozciąga się pomiędzy piętrami 
i mieści wielokondygnacyjną salę widowiskową lub 
komunikację pionową. W przekroju wygląda to w ten 
sposób, iż główna scena jest wydzielona z foyer na 
parterze amorficzną ścianą, której połączenie z pły-
tą pierwszego piętra tworzy audytorium w układzie 
centralno-tarasowym. Przestrzeń sali na pierwszym 
piętrze jest z kolei połączona ze sceną na użytkowym 
dachu za pomocą nadscenia, także zamykanego 
przez amorficzną ścianę. W planie, główna sala jest 
położona centralnie, na jej narożnikach znajdują się 
amorficzne ściany zamykające komunikację piono-
wą, a pomiędzy nimi zlokalizowane są przejścia do 
mniejszych sal prób. W efekcie główna sala oraz sale 
prób wspólnie tworzą pojedynczą, ciągłą przestrzeń, 
naprzemiennie zwężającą się i poszerzającą wokół 
szeregu pionowych pustek zajmowanych przez dwu 
lub trzykondygnacyjne sale, których częściowe od-
dzielenie akustyczne zapewniają amorficzne ściany 
konstrukcyjne. Całkowite oddzielenie sal jest możli-
we za pomocą prostych ścian działowych, które są 
umieszczone pomiędzy amorficznymi, przy czym 
sale są nadal bezpośrednio dostępne ze schodów 
zamykanych przez te ostatnie. Spojrzenie na amor-
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ficzną konstrukcję w Forum w ten sposób pozwala 
porównać jej kompozycyjną zasadę z kompozycjami 
w innych grupach. 
7. Porównanie projektów Toyo ito

Porównanie budynków wielopiętrowych Toyo Ito 
pod względem kształtu elementów konstrukcyjnych 
(rys. 6–a, b, c) oraz ich układu (rys. 6–d, e, f, g) 
uwidacznia charakterystyczne sprzężenie zmiany 
metody projektowej kształtu podpór ze zmianą ich 
układu w całości kompozycji Sprzężenie takie wska-
zuje na stopniową zmianę układu podpór pod wpły-
wem ich nowego kształtu, a następnie odwrotnie: na 
zmianę ich kształtu pod wpływem zmiany układu. 
Punktem wyjścia dla takiej transformacji są słupy, 
punktem zwrotnym jest innowacyjne zastosowanie 
regularnie zakrzywionych, cylindrycznych kratownic, 
a jej rezultatem jest zastosowanie amorficznych 
ścian konstrukcyjnych. Pierwowzór cylindrycznych 
kratownic może być upatrywany w elipsoidalnych 
ścianach działowych umieszczonych w poprzek 
stropów i wewnątrz pustek w Domu (rys. 6–1). Nowy 
cylindryczny kształt podpór może być postrzegany 
jako inspiracja do zmiany w trakcie procesu projek-
towego Mediateki ortogonalnego układu podpór, 
niezależnego do układu ścian działowych (rys. 6–2), 
na poszczególne podpory koncentrycznie powią-
zane z zakolami krzywoliniowych ścian działowych 
(rys. 6–3). Taka modyfikacja układu podpór może 
być z kolei postrzegana jako impuls do dalszej 
zmiany ich kształtu na amorficzny w dwóch naj-
nowszych projektach Selfridges oraz Forum. Po 
pierwsze, układ komponentów cylindrycznych pod-
pór tworzący wzór siatki jest rozwinięty w postaci 
graniastych kratownic w Vestbanen. Pomimo iż są 
one usytuowane w rzędach (rys. 6–4a), podobnie 
jak w Mediatece, mogą także być odczytane jako 
obrócone w planie tak, iż ich boki są usytuowane 
wokół wielokątnych pomieszczeń (rys. 6–4b). Układ 
taki może być postrzegany jako policentryczny  
i może zostać porównany z układem amorficznej 

ściany konstrukcyjnej w Selfridges, zakrzywionej 
wokół szeregu zewnętrznych i wewnętrznych wnęk 
(rys. 6–5). W Forum inna cecha cylindrycznych 
podpór – zamykanie przez nie pionowych pustek, 
wokół których „zawijają się” ściany działowe – jest 
rozwinięta w postaci amorficznych ścian konstruk-
cyjnych, które razem z układem ścian działowych 
są usytuowane wokół wielokondygnacyjnych sal wi-
dowiskowych (rys. 6–6). Z takiego punktu widzenia, 
zastosowanie amorficznych kształtów przez Toyo Ito 
jest rezultatem współzależnych transformacji kształ-
tu i układu konstrukcyjnych podpór w budynkach 
wielopiętrowych, i jako takie, dostarcza argumen-
tów w dyskusji o spójności współczesnej tendencji 
amorficzności.
8. Ordinatio amorficzności

Spojrzenie poprzez pryzmat twórczości Toyo Ito 
pozwala dojrzeć nowatorstwo współczesnej tenden-
cji nie w rzekomym zaprzeczeniu kompozycyjnych 
zasad, ale w precyzyjnych i pragmatycznych ukła-
dach przestrzennych budynków wielopiętrowych, 
które są tworzone bezpośrednio za pomocą amor-
ficznych podpór. Układy takie mogą być odczytane 
jako rezultat stopniowej zmiany metody projektowej 
elementów konstrukcyjnych w relacji do całości 
budynku [6]. Punktem wyjścia dla takiej transforma-
cji są płaskie płyty na siatce słupów, które dla Le 
Corbusiera na początku XX wieku były manifestacją 
konstrukcji niezależnej od podziałów przestrzen-
nych. Natomiast na przełomie lat ostatniej dekady 
XX w. i pierwszej XXI w. amorficzność utożsamia 
identyczność konstrukcyjnej i przestrzennej formy: 
amorficzne podpory są zastosowane bezpośrednio 
do aranżacji wnętrza oraz zewnętrza wielopiętrowych 
budynków. Zasada taka ukazuje swój prawdziwy in-
spiracyjny potencjał dla współczesnej praktyki, gdy 
zostanie uogólniona jako zastosowanie elementów 
konstrukcyjnych o nietypowych kształtach bezpo-
średnio do organizacji przestrzennej budynku, jako 
współczesna lekcja ordinatio. 
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PRZYPISY

[1] O potrzebie oceny amorficzności poza kontekstem 
Dekonstrukcji piszą między innymi: Greg Lynn w eseju 
Architectural Cuvilinearity, Architectural Design Profile: 
Folding in Architecture, nr 102 (1993): 8–14 oraz Antho-
ny Vidler w rozdziale Skin and Bones: from Leibniz to 
Lynn w Warped Space (Cambridge: MIT Press, 2000), 
219–235.
[2] Riichi Miyake, The Generation of Sensitiveness, Japan 
Architect, nr 355/356 (1986): 7. Miyake jest także autorem 
dziesięciu esejów o generacji lat 80. Adventure of Japanese 
New Generation, Japan Architect, nr 1–10 (1987).
[3] Projekty publiczne, zamieszkania zbiorowego oraz pa-
wilony stanowią najliczniejszą grupę w twórczości Toyo Ito 
i najbardziej reprezentatywną dla niej. Spośród nich budynki 
wielopiętrowe to głównie budynki publiczne (czterdzieści 
projektów w latach 1986–2006). 
[4] Toyo Ito, Dividing versus Making Continuous, [w:] Toyo 
Ito i Mutsuro Sasaki, Global Architecture Detail: Sendai 
Mediatheque (Tokio: A.D.A. Edita, 2001), 6.
[5] Proces projektowy Forum szczegółowo opisuje jeden 
z projektantów Christopher Cellarius w Twisting Vibrancies 
Flowing through a Stimulating Atmosphere, Architecture and 
Urbanism, nr 417 (2005): 80–107.

[6] Toyo Ito przy okazji retrospektywnej wystawy w Opera 
City Gallery, Tokio, 2006 podkreśla swoje obecne zaintere-
sowanie amorficznymi kształtami i ich układami. Szerzej: 
Toyo Ito, The New Real: Toward Reclaiming Materiality in 
Contemporary Architecture, [w:] Toyo Ito: The New Real in 
Architecture, red. Akira Suzuki i Akira Imafuji (Tokio: Toyo 
Ito Exhibition Executive Committee, 2006), 30–44. 
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