
WSPÓŁCZESNA FORMA ARCHITEKTONICZNA A KONTEKST 
MIEJSCA

MODERN ARCHITECTURAL FORM AND PLACE CONTEXT

Współczesne formy architektoniczne [1] można oceniać poprzez przywołane w tezach konferencji zalecenia 
wielkiego teoretyka Witruwiusza; Ordinatio, Eurythmia, Symetria, Decor, Distributio [2], a także współczesnych 
znaczeń, jakie powinny spełnić: tożsamość [3] oraz miejsce [4]. Przykładami tak ocenianymi przez autora 
są realizacje ostatniej dekady na wyspie Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie) znakomitych architektów: Santiago 
Calatravy [5] oraz Herzoga & de Meurona [6].
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Modern architectural forms may be viewed in the light of the recommendations, reminded in the conference’s 
theses, made by the great theoretician Vitruvius: Ordinatio, Eurythmia, Symetria, Decor, Distributio. The forms 
can also be viewed through the modern meanings they should fulfil: identity and place. The examples viewed 
by the author in such a manner are the last-decade accomplishments of the outstanding architects on Tenerife 
(the Canary Islands): Santiago Calatrava and Herzog de Meuron.
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Na postawione pytania – Czy współczesna forma 
architektoniczna poddaje się ocenie stawianym przez 
mistrza kryteriom? Czy współcześnie podnoszona ko-
nieczna tożsamość formy przy zachowaniu kontekstu 
miejsca jest możliwa? – autor podjął się poszukania 
odpowiedzi na przykładach zrealizowanych w ostatniej 
dekadzie wybitnych dzieł w krajobrazie pokolonialnej, 
komercyjnej architektury Wysp Kanaryjskich. 

 Dzieło Witruwiusza O architekturze ksiąg dzie
sięć było orężem w okresie cesarstwa rzymskiego 
w walce o dobrą architekturę, stając się w okresie 
renesansu inspiracją dla badaczy architektury. Sam 

mistrz stał się sławny w starożytności uczestnicząc 
w wyprawach wojennych cesarza Augusta, z których 
doświadczenia i przemyślenia spisał pod koniec życia 
w swym dziele. Już w Księdze pierwszej, rozdziale 
drugim prezentuje czynniki determinujące jego Teorię 
o Architekturze (przywołane w tezach konferencji). 
W kolejnej – Księdze Drugiej omawia zasady dobrej 
lokalizacji przy wytyczaniu obiektów w mieście: Po 
wytyczeniu głównych i bocznych ulic należy przystą
pić do wyboru placów budowlanych pod świątynie, 
forum i inne miejsca użyteczności publicznej, licząc 
się z wygodą i pożytkiem powszechnym, jeśli miasto 
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1–5, Santiago Calatrava AUDITORIO DE TRNERIFE (1991–2003) – zdjęcia autora
6–11, Herzog& de Meuron, współpraca David Koch „TEA – Tenerife Espacio de las Artes” (1999–2008) – zdjęcia autora
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położone jest nad morzem, należy plac pod budowę 
forum wybrać jak najbliżej portu (...) [7]. Ten aspekt 
właściwie zlokalizowanej przestrzeni publicznej przy 
morzu powraca w Santa Cruz na Teneryfie w ogło-
szonym w roku 1998 konkursie na rewitalizację głów-
nego Placu miasta (Plaza de España), zatłoczonego 
samochodami oraz nadbrzeża kontenerowego (które 
skutecznie odcinały miasto od morza). Autorem wy-
granego projektu „Przywrócić ocean miastu”, którego 
pierwszy Etap –Plac został zrealizowany w roku 2008 
było znane biuro szwajcarskie Herzog & de Meuron. 
Ta decyzja Zarządu Miasta Teneryfa (Cabildo Insular 
de Tenerife) z lat 90. – ponownego otwarcia miasta 
na morze – spowodowała odwołanie się do między-
narodowych autorytetów dla projektowania nowych 
znaczących obiektów użyteczności publicznej na 
wyspie. 

W wyniku rywalizacji od stulecia o prymat stolicy 
Wysp Kanaryjskich pomiędzy dwoma wyspami: Gran 
Canarią a Teneryfą powstają w ostatniej dekadzie 
znaczące dzieła architektoniczne oraz ogłaszane 
są kolejne konkursy na rozwiązania urbanistyczne 
atrakcyjnych turystycznie wybrzeży wysp. W obecne 
wakacje rozstrzygano konkurs na uporządkowa-
nie pasa wybrzeża Las Palmas na Gran Canarii 
z wprowadzeniem nowych zespołów hotelowych 
połączonych od strony miejskiej zabudowy szybkim 
tramwajem.

Impuls do znakomitej rywalizacji o ekskluzywną 
ofertę architektonicznej formy dla coraz bardziej 
popularnych wysp, słynących z pasywnego wypo-
czynku, rozpoczęła Las Palmas de Gran Canaria, 
zlecając zespołowi hiszpańskich architektów: Oscar 
Tusquests, Carlos Diaz, Augustin Juárez, Markos 
Roger – projekt realizacyjny „Alfredo Kraus Audi-
torio – Palacio de Congresos de Canarias” z salą 
koncertową na 1 668 miejsc wraz z salą kameralną 
dla 326 miejsc, zlokalizowany na nadbrzeżu Las 
Palmas. Uroczyste otwarcie sali koncertowej odbyło 
się 5 grudnia 1997 roku i w krótkim czasie obiekt 

uzyskuje należne miejsce w świecie muzycznym po 
prawykonaniu Historii del Saldato Paquito D’ Riverry. 
W obiekcie odbywają się corocznie Canary Islands 
Music Festivals [8].

Natychmiastową reakcją władz wyspy Teneryfy 
było zlecenie światowej sławy architektowi Santiago 
Calatravie projektu realizacyjnego „Auditiorio de Te-
nerife” na 1558 miejsc wraz z salą kameralną dla 428 
miejsc, z lokalizacją na nadbrzeżu zatoki w mieście 
Santa Cruz de Tenerife (nieopodal wspomnianego 
Plaza de España).

Audytorium na Teneryfie jest symbolem przybycia 
na wyspę nowej, współczesnej formy architektonicz-
nej respektującej współcześnie zalecenia mistrza te-
orii oraz tradycję i kontekst miejsca. Zaproponowana 
współczesna forma sali koncertowej zlokalizowana 
jest na brzegu zatoki, symbolizuje przekryty potęż
nym liściem południowym namiot współczesnych 
nomadów nowych idei (rzeźbiarskie wyciszenie prze-
strzeni), a także przybyciem z otwartej przestrzeni 
oceanu nowej jakości na wybrzeże wyspy. Obiekt, 
który wznosi się na wysokość 60 metrów jest jedną 
z najciekawszych realizacji Calatravy. Inną interpre-
tacją formy jest zderzenie się dwóch brył w formie 
fal, które pozostają w ciągłym dialogu z prawdziwy
mi falami oceanu rozbijającymi się o brzeg wyspy. 
Główna sala przekryta kopułą wysokości 50 metrów 
nawiązuje do studiów Calatravy symbolizujących 
ludzkie oko z powieką. Na uroczystym otwarciu 
obiektu we wrześniu 2003 twórca określa swoje 
dzieło słowami: Jest to architektoniczna wersja 
rzeźby, w której można delektować się muzyką [9]. 
Gmach Audytorium zbudowany w żelbecie (expose 
concrete), porządkuje dotychczas kontenerowe nad-
brzeże Santa Cruz czyszcząc je z dotychczasowej 
zabudowy przemysłowej, doskonale wkompono-
wuje się w otoczenie, mając oparcie w panoramie 
wzgórz powulkanicznych. Artystyczna rzeźbiarska 
forma spełnia kryteria mistrza: proporcji budowli, 
odpowiedniego rozmieszczenia elementów obiektu, 
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uzyskania wdzięku, harmonii, zgodności elementów 
i całości dzieła, komponowania budowli stosownie 
do reguł, z jedną uwagą do ekonomii – krytycy 
zarzucali Calatravie wysokie koszty wynoszące pra-
wie 75 milionów dolarów. Jednak wizja twórcy była 
entuzjastycznie popierana zarówno w koncepcji jak 
i w realizacji przez inwestora.

W przetłumaczonej na język polski książce San
tiago Calatrava Philipe’a Jodidio, na stronie 20 autor 
pisze: Bez względu na to, jak wyrafinowaną matema
tyką i inżynierią posługuje się w swej pracy Satiago 
Calatrava, kieruje nim sztuka i uczucie, dzięki którym 
tworzy dzieła wykraczające daleko poza trywialne 
obliczenia rozkładu sił i naprężeń [10].

W wydanym w roku 2007 w języku polskim 
albumie Dzieła nowoczesnej architektury (praca 
zbiorowa), włoski architekt Marco Togliatori pre-
zentując Gmach opery na Teneryfie, cytuje słowa 
Manuela Blasco: Calatrava jest niezwykłym twórcą 
pomników – łączy swe prace ze środowiskiem, 
przekształca obraz świata, w którym żyjemy, czyniąc 
go zarówno jego własnym jak i naszym własnym, 
tworząc przestrzenie nowej ery i symbole naszego 
społeczeństwa [11].

Kolejnym przykładem zrealizowanego w ostat-
nim okresie dzieła architektonicznego na Teneryfie 
jest „Centrum Sztuki TEA” (TEA – Tenerife Espacio 
de las Artes) autorstwa biura Herzog&de Meuron, 
duetu świetnych architektów Jacguesa Herzoga 
oraz Pierre’a de Meurona przy współpracy David’a 
Koch’a. Współczesna forma zlokalizowana w otacza-
jącej przestrzeni miejskiej (w niedalekiej odległości 
od Auditorium Santiago Calatravy) poprzez zastoso-
wanie ażurowych żelbetowych ścian (odwołujących 
się do ornamentalnych przegród ażurowych stoso-
wanych w budynkach od wieków w tym klimacie) 
nawiązuje z otoczeniem dialog wzajemnie przenika-
jących się przestrzeni. Zewnętrzne ściany żelbetowe 
z nieregularnymi otworami oraz kurtynowe ściany 

szklane od strony wewnętrznych dziedzińców ota-
czają wewnętrzne przekryte wspólnym dachem patio 
tworząc wrażenie przestrzeni otwartej, „przenikania 
się fragmentów wnętrza z otoczeniem”. Autorzy 
dążąc do symbolicznego otwierania i zamykania 
się przestrzeni wewnętrznej na otoczenie zamierzali 
uzyskać atmosferę „bezpiecznej wyspy” dla zapro-
jektowanego centrum wystawienniczego. Oprócz 
przestrzeni wystawienniczej dużą powierzchnię 
zajmuje biblioteka główna z czytelnią oddzielone od 
„zewnętrznego otoczenia” żelbetową ścianą ażurową 
z przefiltrowanym światłem co stwarza „atmosferę 
koniecznego wyciszenia”. Diagonalnemu układowi 
planu dodatkowej dynamiki dodają rampy komuni-
kacyjne. W wielu spotkanych przez autora opiniach 
zaproponowany układ graficzny otworów okiennych 
stanowi rozkład światłocienia na powierzchni falują
cej wody.

Zatem możemy ocenić, że kryteria mistrza Witru-
wiusza możemy odnieść do tej realizacji: ordinatio 
– obiekt zachowane ma proporcje, dispositio oraz 
symetria – odczuwalna jest harmonijna zgodność 
kompozycji oraz uporządkowanie części oraz ele-
mentów dzieła, eurythmia oraz decor – obiekt poprzez 
zachowanie idei „przenikania” tworząc powiązania 
widokowe oraz dzięki jednolitej formie znikającej od 
strony wznoszącej się głównej ulicy nabrał wdzięku 
oraz sprawia wrażenie podświadomych powiązań 
z otaczającym terenem.

Zaprezentowane przykłady zrealizowanych w ostat-
niej dekadzie dzieł potwierdzają ponadczasowe 
kryteria oceny dzieła architektonicznego zawarte 
w dziele mistrza Witruwiusza. Można ocenić, że w tych 
przypadkach intuicyjne poszukiwanie formy przez 
współczesnych wybitnych architektów może być speł-
nione – ich dzieła zachowują współczesny kontekst, 
w sposób harmonijnie godzący „Stare” z „Nowym” 
w sposób równoważący relacje pomiędzy nową 
rzeczywistością i rozwojem gospodarczym a kulturą 
i dziedzictwem przypisanym do miejsca.



593

PRZYPISY

[1] K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, 
Wydawnictwo Ossolińskich, 1999, s. 79, forma architekto-
niczna – zewnętrzny kształt dzieła budowlanego; struktura 
nierozdzielnie związana z określoną treścią.
[2] Witriwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Księga 
pierwsza, Rozdział drugi, s. 15, PWN 1956, (teoria archi-
tektury mistrza Witriwiusza, czynniki przywołane w tezach 
konferencji).
[3] K. Kucza-Kuczyński, O tożsamości, Architekt nr 4, 2000 
s. 8: (...) w cywilizowanym kraju tożsamość istnieje zawsze, nie 
tylko w architekturze, bo jest ona sposobem bycia a nie modą 
(...) odwaga bycia sobą w architekturze. (...) szukanie znaków 
odrębności, (...) konwencja narodowego ‘spirit of the place.
[4] K. Pawłowska, Idea swojskości w urbanistyce i architektu
rze miejskiej, Monografia 2003, PK, Kraków 1996; interesujące 
są właśnie te aspekty architektury, które wynikają z tożsamo-
ści i tej części przestrzeni, z którą w danym przypadku mamy 
do czynienia. Taka część przestrzeni o określonej tożsamości 
to właśnie miejsce – ograniczone, określone, specyficzne 
Ch. Norberg-Schulz, Existence, Space and Architecture, [w:] 
Studio Vista, London 1971, (...) stanowi podstawowy element 
przestrzeni egzystencjalnej człowieka.
[5] S. Calatrava, Auditorio de Tenerife –Santa Cruz de Tene
rife, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania (1991–2003).
[6] Biuro Herzog & de Meuron, Jacques Herzog, Pierre de 
Meuron, Dawid Koch, Centrum Sztuki TEA, (TEA – Tenerife 
Espacio de las Artes) Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kana-
ryjskie, Hiszpania, Projekt 1991–2001, Realizacja 2008, Biuro 
Herzog & de Meuron, Jacques Herzog, Pierre de Meuron, 
Harry Gugger, Christine Binswangen, Dawid Koch, Przywró
cić ocean miastu, – rewitalizacja przestrzeni publicznej Plaza 
de Espana, Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie, 

Hiszpania, Projekt 2002–2005, Realizacja 2006–2008.
[7] Witriwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Księga druga, 
s. 25, PWN 1956.
[8] Fundaciôn Auditorio Las Palmas de Gran Canaria, 
Alfredo Kraus AUDITORIO Las Palmas de Grand Canaria, 
Las Palmas s. 79.
[9] M. Agnoletto, F. Boccia, S. Cassara, A. Di Marco, G. Ros-
so, M. Tagliatori, Dzieła nowoczesnej architektury, Karmar 
S.A. Warszawa 2007.
[10] P. Jodidio, Santiago Calatrava, Taschen GmbH, 2008 
s. 20 (wydanie w języku polskim).
[11] M. Agnoletto, F. Boccia, S. Cassara, A. Di Marco, 
G. Rosso, M. Tagliatori, Dzieła nowoczesnej architektury, 
Karmar S. A. Warszawa 2007, s. 163.
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