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POSZUKIWANIE PIĘKNA W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ

SEARCHING FOR BEAUTY IN MODERN ARCHITECTURE
What is Art? According to Greek aesthetics „The prevailing view is that Art is beauty perceived by an artist.
This view is supported by yet another widespread idea that beauty is what we like and what we are fond of.
An artist’s task is to summon and show that very idea of beauty.”
While searching for a modern definition of beauty, one can recall the ideas that a) „Art is the summoning
of beauty, the creation of a vision, a reflection of life and an expression of form and matter. It is a mental
state, sometimes even pathological, an expression of faith, a medium of mind as writing, a medium of
harmony as a sound”, b) „Art connects people with similar reactions. It is indispensable for civilised life and
for progress by means of: summoning, creating and shaping a form, which is materializing a vision”. Modern
architecture in its large-scale character rises the level of aestheticization of surroundings, yet the philosophi-
cal beauty can be traced in pursuing: sense, concept, synchronous emotional states of a creator and
a recipient, and deep emotional connections between shaping space and human life. It can be found if we
are able to run a dialogue and, at the same time, respect local culture”.

Piękno – jedna z podstaw estetyki. Czym jest sztu-
ka? wg podstaw estetyki greckiej Najbardziej rozpo-
wszechnionym jest pogląd, że sztuka to piękno wi-
dziane przez artystę. Ten pogląd wsparty jest drugim
także szeroko rozpowszechnionym, że piękne jest to,
co kto lubi, co komu się podoba… Zadaniem artysty
było ideę piękna przywołać, okazać. Poszukując współ-
czesnej definicji piękna, przywołać można pogląd, że:
a) „Sztuka jest przywołaniem piękna, stwarzaniem wi-
zji, odbiciem warunków życia, jest wyrazem formy
i materii. Jest stanem psychicznym, często nawet pa-
tologicznym, jest wyrazem wiary, przekazem rozumu
jak pismo, harmonii jak dźwięk muzyczny”, b) „sztuka
łączy ludzi o pokrewnych reakcjach. Jest nieodzowna
dla życia cywilizowanego i postępu, poprzez: przywo-
ływanie, kreowanie, tworzenia formy, czyli materializo-
wanie wizji. Współczesna architektura w swej maso-
wości podnosi poziom estetyzacji otoczenia, ale
piękno filozoficzne odnajdziemy w poszukiwaniu
sensu, idei, w zsynchronizowanych stanach emocjo-
nalnych twórcy i odbiorcy, głębszych powiązań emo-
cjonalnych w kształtowaniu przestrzeni z życiem czło-

wieka. Gdy potrafimy również prowadzić dialog sza-
nując kulturę lokalną.

Piękno – jedna z podstawowych kategorii estetyki,
pojmowana na ogół jako pozytywna wartość estetycz-
na lub czasem jako pewien ideał estetyki, historycznie
ukształtowany i społecznie utrwalony, przyjęty w danej
epoce jako obowiązujący kanon twórczości artystycz-
nej. Pojęcie piękna w historii estetyki wykazywało
ogromną zmienność, wieloznaczność, typowe i często
spotykane są określenia piękna jako obiektywnej wła-
ściwości przedmiotu (zwłaszcza ich układu), takiej jak
np. harmonia, symetria, proporcja, miara czy ład, swo-
ista przyjemność wzrokowa lub słuchowa, stosowność
(właściwość, odpowiedniość)lub użyteczność [1].

Profesor Karol Estreicher w poszukiwaniu współ-
czesnej definicji piękna sięga we wstępie do Historii
sztuki w zarysie do podstaw starożytnej idealistycz-
nej estetyki greckiej:

Czym jest sztuka?, Najbardziej rozpowszechnio-
nym jest pogląd, że sztuka to piękno widziane przez
artystę. Ten pogląd wsparty jest drugim także szero-
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ko rozpowszechnionym, że piękne jest to, co kto lubi,
co się, komu podoba… Zadaniem artysty było idee
piękna przywołać, okazać [2].

Sztuka współczesna wymyka się z dotychczaso-
wych definicji. Wielokulturowość współczesnej sztuki,
która jest zarazem kształtowaniem widzialnej rzeczy-
wistości, ale będąca również kreowanym wyobraźnią,
przedstawieniem niewidzialnej rzeczywistości.

Poszukując współczesnej definicji piękna, Karol
Estreicher stwierdza: Sztuka jest przywoływaniem
piękna, stwarzaniem wizji, odbiciem warunków życia,
jest wyrazem formy i materii. Jest stanem psychicz-
nym, często nawet patologicznym, jest wyrazem wia-
ry, przekazem rozumu jak pismo, harmonii jak dźwięk
muzyczny.

W rozważaniach o pięknie, przywołać należy rów-
nież odmienne spojrzenie L. Tołstoja w pracy Co to
jest sztuka?. Autor formułuje pojęcie sztuki jako świa-
domą działalność ludzi w celu przekazania uczuć tym,
którzy w ten sam sposób owych uczuć doświadczają.
wg. L. Tołstoja Sztuka łączy ludzi o pokrewnych reak-
cjach. Jest nieodzowna dla życia cywilizowanego
i postępu, poprzez: przywoływania, kreowania, two-
rzenia form, czyli materializowanie wizji [3].

Kontynuując rozważania poszukiwań piękna w ar-
chitekturze współczesnej, podejmujemy trudny pro-
ces oceny piękna w twórczej kreacji artysty w prze-
strzeni architektonicznej. Wiek XX w architekturze to
przełom możliwości technicznych tworzenia; beton,
żelbet, stal, szkło, aluminium, stal tytanowa, drewno
klejone – są tworzywem umożliwiającym kształtowa-
nie wielokubaturowych rozwiązań. Rozpowszechnia-
nie nowych technologii jest impulsem do powstawa-
nia współczesnych stylów.

Początek dwudziestego wieku to: a) rozwijający
się nurt fascynacji teorią architektury organicznej,
przyzwalającej na indywidualizm formy oraz b) za-
chwyt nad postępem technicznym głoszącym celo-
wość i funkcjonalizm podporządkowany formie.

Francuski filozof Paul Sourian w roku 1904 tak
ten drugi nurt uzasadnia: Każda rzecz jest doskona-
ła, gdy odpowiada swemu celowi (…) Nie może ist-
nieć konflikt pomiędzy tym, co piękne, a tym, co uży-
teczne. Przedmiot jest piękny, gdy jego forma jest
oczywistym wyrazem wyznaczonej mu funkcji [4].
W roku 1923 ripostuje, Mies Van der Rohe i twierdzi
My nie znamy problemu formy, tylko problem budo-
wania [5].

Zorganizowana przez arch. Henry’ego Russella
Hitchcocka i Philipsa Johnsona w roku 1931 w No-
wym Yorku wystawa modernistycznej architektury
w Museum of Modern Art, otwiera okres stylu mię-
dzynarodowego Idea stylu znów stała się aktualna
i nośna. Styl współczesny, obejmujący cały świat, jest
jednolity i spójny, a nie fragmentaryczny, jak wiele
budowli pierwszej generacji nowoczesnych architek-
tów [6]. Styl międzynarodowy prezentuje trzy zasa-
dy estetyki: 1) Architektura jako zamknięta przestrzeń,
2) Regularność i modularność, 3) Unikanie przeła-
dowania ornamentem.

W tym okresie w Europie reakcja na propagowany
styl międzynarodowy, czołowych architektów jest na-
tychmiastowa: a) Walter Gropius pisze: Celem Bau-
hausu nie było propagowawanie konkretnego stylu,
systemu, dogmatu, formuły czy mody, a wyłącznie
wywieranie stymulującego wpływu na projektowanie.
b) Le Corbusier formuje Fundamentalne zasady este-
tyki w 5. punktowym programie: 1) Konstrukcja słu-
powa, 2) Ogrody na dachach, 3) Wolny plan, 4) Pas
okien, 5) Dowolna kompozycja fasady, c) Bruno Taut
pisze Pięć założeń nowej architektury w którym stwier-
dza że …piękno jest efektem zgodności między formą
budynku a jego funkcją [7].

Druga połowa XX wieku to przyspieszenie rozwoju
technik. Prezentację dynamicznego rozwoju technik
i przyspieszeniu rozwoju w wieku XX przedstawiono
na dwóch odmiennych wystawach w Museum of Mo-
dern Art. (Muzeum Sztuki Nowoczesnych) w Nowym
Yorku rok 1964, a) Architektura bez Architektów – pre-
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zentująca lokalną kulturę budowania od czasów
jaskiń oraz b) Inżynieria dwudziestego wieku – to pre-
zentacja najnowszych rozwiązań dynamicznych wy-
korzystujących nowe możliwości materiałowe, pre-
zentujące nową jakość estetyczną. Otwiera to okres
różnorodności postaw twórczych, a współczesna
technika umożliwia swobodę kreacji form pełnych
ekspresji.

Tę różnorodność można określić poprzez posta-
wy architektów filozofów; prof. arch. Michael Graves
Moje obecne wysiłki idą w kierunku uzyskania pew-
nej równowagi pomiędzy tym, co jest abstrakcją i co
można nazwać modernizmem, a tym, co ma walor
figuratywny i należy do tradycji kulturowych [8], b)
architekta filozofa Peter’a Eisenman’a Ten niezmor-
dowany Odyseusz – pisze o nim Jencks – wędruje
od jednej metafizyki do drugiej, szukając zaspokoje-
nia pustki swojej duszy. Wędrujący modernista, który
momentami znajdował odpoczynek w Nietzschem,
Freudzie i Lacanacji.

Ponieważ jednak architektura jest sztuką konstru-
owania, związaną ze społecznym fundamentem, ar-
chitekt, który projektuje pustkę i niebyt, jest zdecy-
dowanie śmiesznym [9].

Pod koniec lat siedemdziesiątych postmodernizm
staje się międzynarodowym językiem architektury,
powodując pojawienie się w latach osiemdziesiątych
nurtu dekonstrukcji.

Poszukując piękna w architekturze przełomu XX
i XXI wieku, zwrócić uwagę, że współczesna archi-
tektura w swej masowości podnosi poziom estetyza-
cji otoczenia, ale piękno filozoficzne odnajdziemy
w poszukiwaniu sensu, idei, w zsynchronizowanych
stanach emocjonalnych twórcy i odbiorcy, głębszych
powiązań emocjonalnych w kształtowaniu przestrze-
ni architektonicznej z życiem człowieka. Piękno rów-
nież odnajdziemy prowadząc twórczy dialog szanu-
jąc kulturę lokalną.

 Załączone przykłady architektury końca XX wie-
ku potwierdzają odmienność twórczą architektów
reprezentatywnych nurtów tego okresu, tworzących
plastycznie poetycką przestrzeń, stosując zmienne
w formie zamknięcia przestrzeni oraz tworząc „wiru-
jącą w półcieniach przestrzeń”.

– Frank O. Gehry (1929–) Ikona architektury dru-
giej połowy XX-wieku. Musem Guggenheima w Bil-
bao w Hiszpanii (1991–97) – zdumiewające łagodne
opływowe formy, pokryte płytami tytanu lśnią tworząc
w zależności od światła formy zwierzęce. Kolejne eks-
perymentalne dzieła architekta „przestrzeń wirująca”;
Experience Music Project (1999–2000) w Seattle,
musem muzyki pop, (stosując różnorodność form
i kolorów tworząc „wirującą poezję przestrzeni”) „Te-
atro de la Ciudad Emilio Rabasa” 1979, Disney Con-
cert Hall (1987–2004), połyskując w „miękkiej materii
rzeźbiarskiej formie” – Abraham Zabludovsky, (od 1950
roku realizuje w Meksyku, polskiego pochodzenia ar-
chitekt, jeden z czołowych architektów Meksyku, au-
tor znaczących realizacji modernistycznych w tym kra-
ju, „Teatro de la Ciudad” 1991, dla 1600 widzów,
„Auditorio Nationale”, 1990, „Centro financiero Bana-
mex Revolucion w 1988, „Biblioteca Mexico en La Ciu-
dadela” 1988,„Centro financiero Banamex Lomas”
1987, Museo de Arte Contemporaneo 1981, „Univer-
sidad Pedagogica Nacional 1979, to doskonałe przy-
kłady wielokubaturowych monumentalnych założeń ar-
chitektury modernizm (materiały; żelbet, stal, szkło).

– Eric Owen Moss, (1943–) projekty realizuje
w Californii USA. Charakterystyczną cechą jego
projektówjest przecinanie i zwężanie się przestrzeni,
tworząc napięcia dające rzeźbiarskie efekty, oraz pro-
jekty o zmiennym przekroju „będącym formą geome-
tryczną” projektowanego obiektu. Lindblade Tower
1989, Paramount Laundry 1989, „The Box” 1994.

– Coop Himmelb(l)lau Grup; Wolf D. Prix 1942, Hel-
mut Swiczinsky 1944, tworzą „architekturę eksperymen-
talną” Zacytowny przykład multikina UFA w Dreźnie,
eksponuje się jak wielka rzeź ba, sprawiają to pochylo-
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(z lewej) Frank O. Gehry, Gug-
genheim Museum w Bilbao,
Hiszpania, 1991–1997, zdjęcie:
Christian Richters, (z prawej)
Wygenerowany komputerowo
model z drutu.

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągie-
wicz, Wacław Stefański, Marek Pio-
trowski, dwa fragmenty „Drogi czte-
rech bram”– wyższego seminarium
zgromadzenia księży zmartwych-
wstańców, Kraków, 1985–1993

(z lewej) Eric Owen Moss,
The Box, Culver City, Ka-
lifornia, 1990–1994, Zdję-
cie: Tom Bonner
(z prawej 2 zdjęcia) Coop
Himmelb(l)au, Kino „Ulfa-
Palast” w Dreźnie, 1993–
1998 (z zewnątrz i wnę-
trze)

(z lewej) Abraham Zabludovsky,
Teatr w Ciudad, Meksyk, 1991,
zdjęcie Abraham Zabludovky.
(z prawej) Sytuacja
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ne i pogięte fasady, które stwarzają sytuację jakby chcia-
ły się przewracać. Bardziej agresywną formą była in-
stalacja „Reiss Bar” w Wiedniu 1977, lub projekt ka-
mienicy „Hot Flat” ze szklanym dachem w kształcie
płomienia. Ciekawym projektem eksperymentalnym tej
grupy był Fabryka Funder w Kärten 1988/8 „Tańczące
kominy i fruwające dachy” kryją funkcję obiektu.

– Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz, Wacław
Stefański – grupa architektów krakowskich tworząca

eksperymentalne, wnoszące swobodę wyobraźni
przestrzennej i wyraziste symboliczne treści w post-
modernizmie (Droga do czterech bram 1985–1993).
Wciąż najbardziej pociągająca wydaje się sztuka, wie-
loz naczna, zawiła, wirtuozerska, sztuczna, wykwint-
na, ironiczna, ekstrawagancka, znacząca, nierealna,
wymyślna, zadziwiająca, aluzyjna, a nade wszystko –
wspaniale kłamliwa” – wypowiedź Dariusza Kozłow-
skiego.
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