
ZNACZENIE KOMPOZYCYJNO–PRZESTRZENNE ZESPOŁÓW BIU-
ROWYCH – PERCEPCJA FORM

COMPOsITION – sPATIAL sIGNIFICANCE OF OFFICE COMPLEX 
– FORM PERCEPTION

Nowe kompleksy biurowe nie tylko proponują nowoczesną architekturę, ale mają na celu stworzenie nowej 
jakości przestrzeni. Nowa jakość przestrzeni wpływa na psychikę ludzką, tworząc niepowtarzalny wizerunek, 
dynamiczny i zmienny w zależności od warunków zewnętrznych.
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New office complexes not only offer modern architecture, but are intended to create a new quality of space. 
New quality of space affects the human psyche, creating a unique image, dynamic and variable depending 
on external conditions.
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Dyskusja na temat zagadnień kompozycji, piękna 
jest stale aktualna. Istnienie teorii opisującej te za-
gadnienia w architekturze i planowaniu jest istotna 
w stosunku do praktyki projektowej. Wiedza ta może 
posłużyć zarówno jako wyznacznik i uzasadnienie 
przyjętych rozwiązań projektowych. Świadomie 
kształtowanie przestrzeni architektoniczno – urbani-
stycznej może oddziaływać na człowieka – obserwa-
tora i wpływać na jego odbiór.

Na przestrzeni wieków powstało wiele ksiąg, roz-
praw i traktatów, w których jednoznacznie wyznaczo-
no zasady budowy obiektów, proporcji, wzajemnych 
relacji, elementów składowych. Precyzyjnie określano 
w jaki sposób powinny wyglądać obiekty, jak należy 
komponować np. elewacje, otwory drzwiowe, okienne 

itd., w jaki sposób postrzegana jest architektura i ze-
społy architektoniczne, jak należy je kształtować.

Jednym z ponadczasowych dzieł, wyjaśniającym 
podstawowe prawa rządzące architekturą, jest traktat 
O architekturze ksiąg dziesięć Witruwiusza. Dzieło, 
uznawane za podręcznik z zakresu wiedzy o archi-
tekturze i budownictwie ma odniesienie w sposobie 
patrzenia, kształtowania architektury i przestrzeni. 
Szereg składowych opisuje architekturę mówiąc 
o: ustaleniu proporcji całego dzieła, odpowiednim 
rozmieszczeniu elementów budowli i uzyskaniu przez 
ich zestawienie wykwintu dzieła i jego jakości, zesta
wieniu poszczególnych członów, harmonijnej zgod
ności między określonymi członami poszczególnych 
części a całością dzieła. O nienagannym wyglądzie 
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całości skomponowanej z poszczególnych elementów 
uznawanych za dobre, właściwym rozporządzeniu 
materiałem i miejscem [1].

We współcześnie powstających opracowaniach 
nadal poruszany jest problem zasad projektowa-
nia przestrzeni. Dotyczy to zarówno kompozycji, 
proporcji brył, ich relacji składowych jak i wrażeń 
odbioru. Poszczególne elementy stanowiące o two-
rzeniu architektury i przestrzeni, formułowane przez 
Witruwiusza wiele lat temu są nadal aktualne. Mają 
kontynuację zarówno w projektowaniu architekto-
nicznym jak i urbanistycznym. Jak pisze Kazimierz 
Wejchert głównym celem kompozycji urbanistycznej 
jest wydobycie, względnie stworzenie piękna w oto
czeniu człowieka i dalej złożoność postaw wobec 
architektury przestrzeni pozwala za piękne uznać te 
założenia i zespoły, które odpowiadałaby jednocześnie 
wszystkim wymaganiom funkcjonalności, ekonomiki, 
spełniały swoje zadania społeczne, tworząc ramy dla 
różnych nurtów życia ludzkiego, a których oglądanie 
dostarczałoby przyjemności i zadowolenia [2]. Można 
więc stwierdzić, że teorie Witruwiusza mają jedno-
znaczne odniesienie we współczesnych zasadach 
kształtowania przestrzeni – teorii percepcji [3].

Według K. Wejcherta o wartości plastycznej ze-
społu decydują elementy: podłoga, strop i ściany. 
Odpowiednie ukształtowanie tych elementów oraz 
operowanie czynnikiem czasu (zmiennością doznań 
w miarę poruszania się obserwatora) może dostarczyć 
zróżnicowanych wrażeń. Główne elementy przestrzeni 
miejskiej oddziałujące na człowieka to między innymi: 
wnętrza (ulice, place), pasma graniczne, dominanty, 
punkty węzłowe, znaki szczególne. Elementy te 
wchodząc w relacje między sobą umożliwiają ocenę 
przestrzeni pod względem kompozycyjnym. W ujęciu 
tej problematyki interesujące wydaje się spojrzenie na 
zasady, jakimi kieruje się współczesne projektowa-
nie przestrzeni. W szczególności próba analizy pod 
względem kompozycyjno-przestrzennym współcześ-
nie projektowanych zespołów biurowych.

Powstające zespoły biurowe w znaczący sposób 
zmieniają wygląd współczesnego miasta. W strefy 
publiczne zespołów biurowych zostają wprowadzane 
różnego typu zabiegi mające za zadanie przeciw-
działanie pustce panującej w przestrzeniach ogól-
nodostępnych poza czasem pracy. Podejmowane są 
działania mające na celu przyciągnięcie potencjalnych 
użytkowników przestrzeni oraz humanizacja dużych 
przestrzeni biurowych.

Wśród wielu przykładów obiektów biurowych, 
będących wyznacznikiem miejsca gdzie zastoso-
wano teorię postrzegania, szczególną uwagę warto 
zwrócić na zespół Potsdamer Platz w Berlinie. 
Dzielnica ta będąca wielofunkcyjnym publiczno-pry-
watnym założeniem została zaprojektowana przez 
światowej sławy architektów. Koncepcja zabudowy 
zaproponowana przez Heinza Hilmera i Christopha 
Sattlera stała się podstawą do sporządzenia pla-
nu zabudowania wspomnianego obszaru. Cechą 
charakterystyczną zaproponowanego układu jest 
to, że w sposób jednoznaczny kształtuje wnętrza 
urbanistyczne o sprecyzowanej formie, nawiązując 
do tradycyjnego sposobu budowania miast w ukła-
dzie ulic i placów.

Plan realizacyjny przygotowany przez zespół 
Renzo Piano i Christopha Kohlbeckera utrzymał cha-
rakter zabudowy zgodnie z wytycznymi określonymi 
w planach regulacyjnych. Rozwiązanie przestrzeni 
publicznych wpłynęło na całościową i kompleksową 
rewitalizację zdegradowanego terenu.

Jednoznacznie sprecyzowane przestrzenie pub-
liczne i prywatne, zostały odtworzone o sieć ulic 
w oparciu o historyczny układ sprzed 1945 roku. 
Zwarta ośmio – i dziewięciokondygnacyjna zabudowa 
wyznaczyła ulice (Potsdamer, Bellevue, Link, Eichhorn, 
Schelling) i place (plac Poczdamski, Lipski, Marleny 
Dietrich). W celu zaznaczenia zespołu w skali miasta 
i otoczenia zaprojektowano kilka wysokich budyn-
ków, które dominując w układzie nabierają znaczenia 
kompozycyjnego. Wysokie obiekty (zlokalizowane na 
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zachodnim końcu ulicy Lipskiej) sprawiają wrażenie 
bramy wprowadzającej do zespołu. Akcentują na-
rożnik placu Poczdamskiego i wskazują historyczny 
początek drogi z Berlina do Poczdamu w skali miasta. 
Wieżowiec projektu Renzo Piano usytuowany przy 
kanale Landwehry domyka założenie od południa 
oraz staje się zamknięciem widokowym ulic. Układ 
został wzbogacony o dodatkowe przejścia dzieląc 
zabudowę na poszczególne bloki [4]. Nieograniczony 
dostęp do parterów wszystkich budynków jest jednym 
z najważniejszych elementów koncepcji harmonijnego 
współistnienia przestrzeni publicznych i prywatnych 
na Potsdamer Platz. Ważnymi miejscami dla całości 
założenia są place: Marlena Dietrich Platz oraz Sony 
Center. Oba stanowią miejsce spotkań i punkty cen-
tralne.

Plac Marleny Dietrich w rzucie ma kształt nie-
regularnego wieloboku. Nieregularność ta wynikła 
z układu osi ulic dochodzących do placu. Sama 
konstrukcja placu – układ budynków, przeszklone 
a zarazem współgrające kolorystycznie elewacje, 
zróżnicowana wysokościowo posadzka sprawia wra-
żenie zarówno sceny jak i widowni. Podobny efekt 
osiągnięto w centrum układu Sony Center. Skala 
założenia, układ obiektów sprawia wrażenie dzie-
dzińca a zarazem placu miejskiego. Budynki otaczają 
owalne forum, na którym rozgrywa się spektakl życia 
miasta. Szczególnie ciekawym elementem architek-
tonicznym jest konstrukcja zadaszenia. Podobna do 
namiotu, owalna, ażurowa struktura podwieszona 
nad wewnętrznym dziedzińcem kompleksu nocą jest 
podświetlana tęczą kolorów. Dynamiczna konstruk-
cja wpływająca na ciągłą zmianę w wyglądzie placu 
wywołuje imponującą grę cieni, kolorów i nastrojów. 
Dzięki zastosowaniu szklanych fasad oraz różno-
rodnie zestawionych powierzchni wnętrze zaskakuje 
zmiennością i dynamicznością.

W koncepcji zespołu świadomie zastosowano 
różnorodne elementy kompozycji przestrzennej. 
Została umiejętnie wykorzystana teoria postrzega-

nia obiektów i zespołów z pozornym skracaniem 
odległości, określeniem punktów widokowych, 
martwych pól. W sposób bardzo czytelny elementy 
struktury przestrzennej oddziałują na obserwatora. 
Po pierwsze, powiązano pod względem widokowym 
nowo projektowany zespół z istniejącymi zespołami 
zabudowy i ulicami wzbogacając perspektywę ulic 
podnosząc w ten sposób atrakcyjność widokową. 
Osiągnięto to domykając istniejące ulice wysokimi 
obiektami biurowymi przy Potsdamer Platz oraz przy 
Schellingstrasse.

 Po drugie, zostały stworzone układy z zamierzoną 
sekwencją wnętrz oraz zastosowano strefy graniczne 
z atrakcyjnymi widokami. Wejścia z wąskich uliczek na 
place wywołują duży kontrast na skutek zmiany śro-
dowiska. Ulice oparte na zasadzie budowy tradycyjnej 
ulicy, w proporcjach dostosowane do skali człowieka 
wprowadzając do obszernych placów o zróżnicowa-
nej architekturze wywołują wrażenie dużego kontrastu 
skali, natężenia światła, przestronności i wielkości 
wnętrza. Rzeźby, zieleń niska i wysoka, mała archi-
tektura, zaakcentowanie narożników jednoznacznie 
określają przestrzeń w której znajduje się obserwator 
i wzbogacają kompozycję. Poszczególne place i ulice 
stwarzają wrażenie indywidualnych ale zintegrowa-
nych. Nie powodują dezorientacji. Wprowadzone 
elementy takie jak:

– linie, płaszczyzny kierujące oraz zamykające 
wzrok (stopnie, rampy, cieki wodne, zróżnicowana 
posadzka pod względem kolorystki i użytego ma-
teriału).

– elementy pionowe: akcenty – rzeźby, zieleń, 
– barwa i zróżnicowane światło (dzienne i sztucz-

ne) dopełniają kompozycyjnie całe założenie. Płasz-
czyzny wodne, ujęte w geometryczne formy wnoszą 
nową jakość w przestrzeń publiczną. Służąc nie tylko 
jako dopełnienie wnętrza urbanistycznego i wartość 
estetyczna, ale poprzez zintegrowanie z systemem 
retencji wody deszczowej podnoszą walory ekolo-
giczne przestrzeni miejskich.
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Analizując przytoczony przykład pod względem 
kompozycyjnym można stwierdzić, że założenie 
zostało zaprojektowane tak, by obiekty tworzyły 
różnorodne wnętrza urbanistyczne, ale było spójne 
kompozycyjnie i przestrzennie. Stworzone ciągi cza-
soprzestrzenne – trasy uliczne, place, dostarczają 
zmiennych wrażeń przez co przestrzeń wydaje się 
atrakcyjna i ciekawa. Dominanty wskazują najważ-
niejsze punkty całej kompozycji. Odczytywane jako 
„bramy” wskazują miejsca graniczne, a zarazem 
tworzą zamknięcia widokowe ulic w szerokim kontek-

ście urbanistycznym. Otwarcia wnętrz wypełnione są 
interesującymi i przyciągającymi wzrok widokami. 

Omawiając problematykę kompozycji zespołów 
biurowych należy zwrócić uwagę, że nowo powstają-
ce zespoły biurowe nie tylko wpływają na obserwatora 
jakością obiektów ale mają na celu stworzenie nowej 
przestrzeni. Nowej jakości przestrzeni oddziałującej 
na psychikę człowieka Jednocześnie reprezentacyjny 
i prestiżowy charakter budowli odzwierciedlając się 
w atrakcyjnej formie i skali sprawia, że funkcja biurowa 
staje się znacząca w skali miasta.

PRZYPISY

[1] Cyt. za Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, pod 
red. Biegański P., s. 15–16. 
[2] Cyt. za K. Wejchert., Elementy kompozycji urbanistycz
nej, s. 84.
[3] Percepcja według Słownika wyrazów obcych Władysława 
Kopalińskiego to postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu 
zmysłowego na bodziec zewnętrzny. To sposób reagowania, 
odbierania wrażeń. W szerokim sensie oznacza rejestrację 

(uchwycenie) przedmiotów i zdarzeń środowiska zewnętrzne
go: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie, identyfikację i okre
ślenie werbalne. W ujęciu architektoniczno – urbanistycznym 
zasady teorii percepcji – odbioru przestrzeni szerzej poruszają 
między innymi: K. Lynch, K. Wejchert. 
[4] W przeważającej części zrealizowany zespół to układ 
zwartych kwartałów nowoczesnych budynków autorstwa 
znanych i cenionych architektów: R. Rogersa, U. Laubera 
i W. Wohra, J. R. Moneo, H. Kollhoffa, A Isozaki, O. Ungersa, 
H. Jahna.
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