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I      Wprowadzenie  

1. Motywacje, problemy, cel badań 

Motywacją podjęcia tematu jest zainteresowanie autora sztuką współczesną, estetyką, 
teorią sztuki i architektury. Aktualne jest dążenie do poszukiwania nowych dróg 
ekspresji architektonicznej, formalnego wyrażenia stanu współczesnej cywilizacji: 
dzisiejszej sztuki, nauki i techniki. Jak pisze A. Monestiroli: „Być może, przez jakiś 
czas komuś z nas uda się narzucić własne pomysły, ale jest oczywiste, że kontynuacji 
doczeka się praca tego, kto umiał osadzić swój projekt w rzeczywistości swoich 
czasów, tego, kto umiał być nowoczesny” . Istnieje potrzeba zbadania formalnych 1

źródeł najnowszych dzieł architektury, przybliżenie metod pracy twórczej 
współczesnych architektów i relacji ich twórczości ze światem sztuki. 

Architekturę współczesną cechuje duża wolność i różnorodność form, powstają 
trudności z opisem, pojęciami, podziałem na style. Mówi się o tendencjach: 
neomodernistycznych, minimalistycznych, ekspresjonistycznych, neofuturystycznych, 
organicznych i innych. Do określania najnowszych, śmiałych realizacji 
architektonicznych, niemających jeszcze swego określnika, bywają używane także 
przymiotniki: „awangardowy”, „futurystyczny”, „ekspresjonistyczny”. Poszukuje się 
języka do opisu i usystematyzowania nowej architektury. 

Współczesne budynki są często dziełami wielkich biur projektowych, skomplikowany 
proces projektowy oddala się od wolnego, poetyckiego, aktu twórczego. Powstają 
pytania: o archetyp architekta-twórcy, artysty śmiało kreującego osobiste wizje,             
o wartości związane z indywidualną inwencją, talentem, o dzieło jako intelektualną        
i estetyczną grę form i znaczeń. 

Konsekwencją globalizacji, szybkiego przepływu informacji i obrazów jest utrwalenie 
problemu ujednolicenia się architektury, zatarcia różnic, regionalizmów i odrębnych 
tożsamości. Współczesna architektura w dużej części opiera się na powielaniu 
chwilowych mód i trendów.  Z drugiej strony istnieją dzieła architektów poszukujących 
nowych form ekspresji, często o ekstrawaganckiej formie. Problem zderzenia nowej 

 A. Monestiroli, Tryglif i metopa : dziewięć wykładów o architekturze, Wydawnictwo PK, Kraków 2009, s. 381
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architektury z lokalnym kontekstem dotyczy dzieł największych autorytetów 
współczesnej architektury. 

We współczesnej architekturze pojawiają się coraz to nowe dzieła cechujące się 
spektakularną formą. Architekci poszerzają horyzonty dyscypliny, zbliżając się do 
zatarcia różnic pomiędzy architekturą a rzeźbą. Forma zewnętrzna budynków nie jest 
nieodzownie związana z układem funkcjonalnym wewnętrznych przestrzeni. Architekci 
nie kierują się jedynie funkcjonalnością w projektowaniu budynków, nie zawsze też 
dążą do osiągnięcia piękna. Witruwiańska triada poddana została dekonstrukcji. Istnieją 
krytyczne opinie kwestionujące potrzebę ciągłego poszukiwania nowych form                
i budowy spektakularnej architektury, stawiane są pytania o adekwatność rozwiązań 
formalnych oraz koszty. Powstaje pytanie o granice wolności twórczej w architekturze. 
Uzasadnionym wydaje się zbadanie tego zjawiska i próba obrony oryginalności            
w architekturze. 

W czasach pierwszej awangardy, także w architekturze, rozwijało się wiele 
różnorodnych kierunków, część architektów w poszukiwaniu inspiracji skierowała 
uwagę na technologiczny rozwój, formy industrialne bądź sztukę. Obecnie również 
panuje wielość kierunków i tendencji projektowych, a techniczny rozwój dał 
architekturze nowe narzędzia projektowe i budowlane pozwalające zrealizować wizje 
awangardowych architektów. Podobieństwa do form znanych z twórczości artystów        
i architektów pierwszej awangardy widoczne są w wielu dziełach współczesnej 
architektury, sami architekci powołują się na takie inspiracje, nie jest to jednak temat 
gruntownie i zbiorowo przebadany. 

Niniejsza dysertacja ma na celu analizę i syntezę powinowactwa sztuki awangardowej 
z architekturą końca XX i początku XXI wieku, krytyczną ocenę wpływu awangardy na 
wybrane dzieła architektury. Zamierzeniem jest stworzenie ramy umożliwiającej 
wyodrębnienie i wartościowanie dzieł i twórców łączących artystyczną indywidualność 
z oryginalnością i nowoczesnością form. Praca jest także próbą usystematyzowania 
współczesnej architektury oraz znalezienia aktualnego języka opisu teorii i formy. 
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2. Temat, pytania badawcze, hipotezy, teza 

Temat: Powinowactwa awangardy z architekturą współczesną 

Pytania badawcze: 

- jakie jest znaczenie pojęć: „awangarda" i „awangardowy”? 
- jakie są cechy awangardowego dzieła sztuki i architektury? 
- jaki wpływ na formę współczesnej architektury ma sztuka awangardowa? 
- jakie jest współcześnie usytuowanie architektury w kontekście sztuki i estetyki? 
- czy możliwe jest usystematyzowanie architektury z przełomu XX i XXI wieku? 
- co łączy różne tendencje współczesnej architektury? 
- czy można znaleść wspólne pojęcie do ich określania? 
- czy współczesną architekturę można określać mianem „awangardowej”? 

Hipotezy: 

- istnieje ciągłość formalnego i teoretycznego wpływu awangardy na architekturę od 
początku XX wieku do czasów współczesnych, 

- awangarda wpłynęła na zmianę tożsamości dzieła architektury: z budynku                  
o określonym stylu i archetypie na budynek-rzeźbę, 

- architektura w drugiej połowie XX wieku zajęła miejsce sztuk plastycznych              
w eksperymentach kompozycyjnych i formalnych, 

- dzieła architektury z przełomu XX i XXI wieku, o widocznych wpływach sztuki        
i architektury awangardowej można okreś l ić mianem architektury 
postawangardowej. 

Teza: 

- istnieje związek pomiędzy sztuką awangardową pierwszej połowy XX wieku               
a ważnymi dziełami architektury współczesnej. 
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3. Zakres opracowania, metoda, stan badań 

Architektura nie ma jednej definicji, wciąż powstają nowe, różne od dawnego 
znaczenia. Praca dotyczy architektury wyróżniającej się kunsztem formalnym, 
funkcjonalnym, technologicznym, wysokim stopniem intelektualnego i artystycznego 
wysublimowania, czyli tego, co nazwać można — sztuką architektury. Część badaczy 
opisuje przyczyny zmian w architekturze kładąc nacisk na warunkujący je rozwój 
technologii, niniejsza praca skupiona jest na badaniu przyczyn formalnych. 

Zakres pracy obejmuje przykłady dzieł architektury najnowszej o ekspresyjnej formie, 
w większości powstałych w XXI wieku. Punktem odniesienia są dzieła sztuki Wielkiej 
Awangardy i jej następców, między rokiem 1900 a 1950. Dla poparcia tezy o formalnej 
ciągłości wpływów awangardy na architekturę, uzasadnionym wydaje się przytoczenie 
także przykładów dzieł z niedalekiej przeszłości, drugiej połowy XX wieku. Ze 
względu na temat badawczy, pomija się analizę sztuki postmodernistycznej, 
konceptualnej i późniejszej z powodu zbyt dalekich różnic względem sztuki 
awangardowej, porzucenie przez sztukę nowoczesną zainteresowania formą, oraz brak 
wpływu na opisywane dzieła architektury. Istnieją tendencje w architekturze, których 
związki ze sztuką współczesną są do wykazania, lecz, ze względu na zbyt dalekie 
różnice, nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

Praca podzielona została na trzy części. Na wstępie dokonano zarysu definicji 
awangardy, cech awangardowego dzieła sztuki oraz tła historycznego — wpływu sztuki 
awangardowej na architekturę w XX wieku. Główną część pracy stanowi analiza 
wybranych dzieł architektury, których forma ujawnia związki ze sztuką awangardową. 
Za punkt wyjścia do badań przyjęto narodziny „dekonstruktywizmu”. Architekci 
zaliczani to grupy dekonstruktywistów tworzyli architekturę cechującą się 
nawiązaniami do przedwojennej awangardy, osiągnęli przy tym międzynarodowy 
sukces i wywarli wpływ na ogół architektury. Podział systematyczny oparty został         
o cztery nurty sztuki awangardowej: kubizm, futuryzm, konstruktywizm                         
i ekspresjonizm, ponieważ z pośród wszystkich ruchów awangardy, kierunki te 
odegrały pierwszoplanową rolę i wywarły największy wpływ na formę ikonicznych 
dzieł architektury XXI wieku. W opracowaniu wyodrębniona została także sztuka 
kinetyczna oraz twórczość awangardowych szkół artystycznych na czele z Bauhausem. 
Inne kierunki i grupy awangardowe, zostały pominięte, ze względu na znikomy wpływ 
na architekturę będącą przedmiotem niniejszego opracowania. Podsumowanie 
przedstawia wnioski dotyczące wpływu sztuki awangardowej na współczesną 
architekturę oraz miejsca architektury w kontekście współczesnej sztuki i estetyki. 
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Badanie awangardy przysparza wiele problemów metodologicznych. Działalność 
twórców i poszczególnych ruchów była płynna, występowały wzajemne inspiracje, 
zdarzało się, że artyści byli współtwórcami różnych kierunków artystycznych. Rozległy 
zakres tematu i natura sztuki awangardowej sprawiają, że systematyzowanie pojęć          
i przyporządkowywanie im dzieł architektury współczesnej jest działaniem mniej lub 
bardziej umownym. Ze względu na to, że pojęcie sztuki awangardowej jest nieostre         
i zdefiniowane przez rodzinę pojęć — nurtów artystycznych, które wzajemnie się 
przenikały, niektóre dzieła współczesnej architektury wykazują formalne podobieństwa 
do różnych kierunków awangardowych. Wszędzie tam, gdzie istniały bezpośrednie 
dowody powiązania dzieł dawnych ze współczesnymi, w postaci wypowiedzi bądź 
innych działań autorów, to zostały one przytoczone. Pozostałe prace przytaczane są na 
zasadzie analogii potwierdzającej ogólną tezę pracy nie wprost. 

Przeprowadzone studia oparte zostały na wyjazdach badawczych umożliwiających 
bezpośrednią analizę wybranych dzieł najnowszej architektury i dzieł sztuki 
awangardowej szeroko prezentowanej w europejskich muzeach, oraz na kwerendzie 
literatury związanej z tematem. Znane autorowi opracowania opisują relację 
architektury i sztuki w kontekście historyczno-teoretycznym, na przykład książka 
Gabrieli Świtek pod tytułem Gry sztuki z architekturą bądź wpływ architektury na 
sztukę, bądź wpływ sztuki na architekturę do końca XX wieku. Ważną pozycją w tym 
zakresie jest Architecture & Arts 1900/2004: A Century of Creative Projects in 
Building, Design, Cinema, Painting, Photography, and Sculpture. Wpływ 
konstruktywizmu na dekonstruktywizm i architekturę high-tech opisują Zdzisława              
i Tomasz Tołłoczko w książce pod tytułem W kręgu architektury konstruktywistycznej, 
neokonstruktywistycznej i dekonstruktywistycznej. Ważnym źródłem dotyczącym 
architektury współczenej są książki Tomasz Kozłowskiego: Tendencje 
ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej oraz Architektura a sztuka. Większość 
dostępnych opracowań dotyczy sztuki, punktu odniesienia niniejszej pracy, inne, 
oddzielnie, architektury. Liczne albumy ilustrujące historię najnowszej architektury 
pozwalają na odkrycie przykładów potwierdzających stawianą w pracy tezę 
fragmentarycznie, w szczególności indywidualne opracowania badające twórczość 
współczesnych architektów, których dotyczy niniejsza praca: Zahy Hadid, Franka 
Gehry’ego i innych. Pomocne są także wydawnictwa dotyczące teorii architektury 
współczesnej, na przykład Teorie i manifesty architektury współczesnej, oraz inne prace 
naukowe, wydawnictwa konferencyjne oraz katalogi wystaw współczesnej architektury. 
Autor nie odnalazł pozycji literaturowej odpowiadającej opracowanemu tematowi, 
ograniczonemu zakresowo do sztuki awangardowej i architektury w XXI wieku. Brak 
także prac badających przykłady polskiej architektury w tym zakresie. 

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie teksty obcojęzyczne są w tłumaczeniu autora. 
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II   Zarys pojęcia awangardy i relacji sztuki awangardowej 
z architekturą 

1. Definicja awangardy 

Słowo „awangarda” ma pochodzenie militarne, oznacza straż przednią — „będącą na 
czele”, „kroczącą przed”. Pojęcie przywłaszczono do określania artystów-prekursorów, 
którzy na początku XX wieku wkroczyli na tereny, których inni artyści wcześniej nie 
eksplorowali. Rzeczownik „awangarda” i przymiotnik „awangardowy” odnosi się 
potocznie do różnych od siebie zjawisk w sztuce. Jak wyjaśnia Grzegorz Gazda:         
„(...) rozumie się jego treść, po pierwsze jako nazwanie permanentnego elementu          
w dziejach sztuki — w każdym ich momencie występuje zespół zjawisk, które 
wyprzedzają swój czas; po drugie, elementu o czasowym charakterze pojawiającego się 
w pewnych tylko, ale przełomowych dla owych dziejów okresach; po trzecie jako 
określenie faktów najwyraźniej konkretnych, a umiejscowionych w sztuce XX wieku 
(…) po czwarte, jako nazwę — uogólnienie dla wszystkich nowatorskich tendencji 
artystycznych, które pojawiały się na początku obecnego stulecia i rozwijały się do lat 
trzydziestych” . W historii sztuki terminem „awangarda” określa się zamknięty okres 2

burzliwego rozwoju sztuki, w którym zaistniały ruchy artystyczne, cechujące się 
buntem wobec konwencji, tradycji, przeszłości i zastanej rzeczywistości. Dzieli się go 
na Wielką Awangardę od 1905 do 1930 i Neoawangardę od 1955 do 1980 . Ruchy 3

awangardowe cechuje duża różnorodność pod względem formalnym i teoretycznym, 
utrudnia to jednoznaczne zdefiniowanie zakresu pojęcia. Jak twierdzi Ryszard 
Kluszczyński: „Różnorodność zjawisk artystycznych obejmowanych wspólną nazwą 
awangarda, wielość programów i postaw stanowiących teoretyczne zaplecze sztuki 
awangardowej, przeszkodziły w sformułowaniu takiego pojęcia awangardy, które 
zyskałoby aprobatę większości zainteresowanych i spełniło pomocną funkcję przy 
analizie tego skomplikowanego fenomenu” . Awangarda jest nazwą wieloznaczną 4

różnych kierunków i tendencji, połączonych w jedną rodzinę pojęć. „Pierwszy okres 
wystąpień awangardy, gdy powstawały manifesty futurystyczne oraz koncepcje 
kubizmu i ekspresjonizmu, jakkolwiek wywodził się z jednego źródła, przede 
wszystkim charakteryzował się skrajnym rozproszeniem wysiłków programowo-

 G. Gazda, Awangarda — nowoczesność i tradycja, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987, s. 7-82

 G. Dziamski, Spoglądając na sztukę minionego wieku, Estetyka i Krytyka 2(3) 2002, s. 5 i 63

 R. W. Kluszczyński, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 104
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artystycznych. Każda z nowo powstałych tendencji rościła sobie prawa nie tylko do 
wyłączności w reprezentowaniu tego, co nowe ale i także do wyłącznej oryginalności 
własnego programu” . Rdzeń Wielkiej Awangardy stanowiło sześć ogólnoeuropejskich 5

i ogólnoartystycznych kierunków: ekspresjonizm, kubizm, konstruktywizm, futuryzm, 
dadaizm, surrealizm . Historycznie kierunki te przenikały się, była to szybka ewolucja 6

sztuki, która jako całość tworzy obraz rewolucyjnej zmiany. Nie da się wskazać 
specyficznych cech stylowych wspólnych dla sztuki tych wszystkich ruchów, gdyż 
pluralizm, wyrażony w równoczesnym współistnieniu różnych kierunków 
artystycznych, należy do istoty awangardy. Tym, co je łączy, jest podobieństwo 
strukturalne, podobne motywy, cele i sposoby działania. Jak pisze Grzegorz Dziamski: 
„Pomimo poważnych różnic dzielących poszczególne kierunki i ugrupowania 
awangardy elementem, który je łączył, była wspólna świadomość znajdująca wyraz           
w podobnej strategii czy stylu działania. Termin awangarda odnosi się bardziej do tej 
świadomościowej wspólnoty i wynikającej z niej postawy, aniżeli do jakiegoś 
wspólnego wyróżnika stylistycznego” . Sztuka neoawangardowa różni się od dzieł 7

pierwszych awangardystów, jednak ze względu na podobną strukturę i dążenia drugi 
okres artystycznego buntu przedstawiany bywa jako kontynuacja awangardowych 
zmian. Podobieństwa do pierwszej awangardy widoczne są w szczególności                  
w powojennej sztuce amerykańskiej. 

 G. Gazda, Awangarda…, op. cit., s. 155

 G. Dziamski, Spoglądając…, op.cit., s. 66

 ibid., s.77
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2. Cechy awangardy i awangardowego dzieła sztuki 

Pomimo wielu różnic badacze wskazują szereg cech wspólnych dla awangardowych 
ruchów artystycznych. Awangardę cechuje nowatorstwo zarówno warsztatowe, jak        
i światopoglądowe. Nowatorstwo zawsze towarzyszyło rozwojowi sztuki, ale 
awangarda dążyła do radykalnego zerwania z dotychczasową tradycją. „W istniejących 
koncepcjach awangardy nowatorstwo, jeśli nie jest wyłącznym wyznacznikiem 
awangardowości, funkcjonuje tylko jako jedna z wielu równorzędnych cech tego 
pojęcia. (…) Jako właściwość awangardy wymieniane jest także prekursorstwo, czyli 
antycypacja nowych wartości, torowanie drogi nowym rozwiązaniom artystycznym, 
oryginalność, oraz budowanie kryteriów wartościowania dzieł sztuki opartych na 
nowych zasadach” . Przykładem radykalnego nowatorstwa jest akwarela Kandinskiego 8

z 1910 roku uważana za pierwsze dzieło sztuki abstrakcyjnej, zrywające z tradycją 
sztuki mimetycznej. Awangarda dystansowała się wobec dotychczasowej sztuki              
i zastanej rzeczywistości wyrażała pogardę dla kanonów i konwencji wytworzonych 
w przeszłości. „Antytradycjonalizm ujawnił się, przede wszystkim, w odrzuceniu 
bardzo wielu powszechnie dotąd akceptowanych konwencji artystycznych. 
Sproblematyzowane zostały granice między poszczególnymi rodzajami sztuki. Wiele 
zasad stylistycznych i kompozycyjnych utraciło swoją moc obowiązującą. Rozbiciu 
uległy reguły genologiczne” . Odrzucono tradycyjne elementy i wartości artystyczne: 9

piękno, harmonię, proporcję, styl, sens. W ich miejsce pojawiły się: nowość, 
oryginalność, przypadek, alegoria, montaż, fragmentacja, brak jedności, szok. 
Awangarda torowała drogę nowym rozwiązaniom artystycznym, antycypowała nowe 
wartości w sztuce. Dawne reguły stylistyczne były używane dowolnie, nie według 
jakiejś zasady, traktowane jako jedne z wielu środków artystycznych. Celem 
awangardystów było zaskoczenie odbiorcy, dzieło sztuki miało być inne niż 
dotychczas: „Eliminacja niektórych warstw dzieła sztuki służyła uwypukleniu                 
i poszerzeniu możliwości artystycznego kształtowania warstw pozostałych. Pojęcia: 
materiał, chwyt, udziwnienie, motywacja i eksperyment okazały się podstawowe dla 
rozważań nad nową sztuką. Nadrzędnym jej celem (…) było pragnienie 
dezautomatyzacji percepcji artystycznej, pragnienie jej twórczego odświeżenia. W ten 
sposób wyobraźnia stała się na powrót głównym źródłem motywacyjnym działań 
artystycznych” . Prekursorstwo awangardy wiązało się z prezentyzmem — fascynacją 10

odkryciami i dokonaniami współczesnej artystom cywilizacji. Kubiści czerpali z teorii 
względności, surrealiści z psychoanalizy, futuryści z dynamiki i techniki, 
konstruktywiści z rozwoju techniki i przemysłu.  
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Ważną cechą awangardy była jej grupowa struktura, ruchy awangardowe miały 
charakter kolektywny, artyści razem wystawiali, prowadzili życie towarzyskie. Główne 
nurty awangardy miały charakter ponadnarodowy. Idee awangardowe rozprzestrzeniały 
się na całą Europę, do grup artystycznych dołączali najzdolniejsi, najbardziej twórczy 
artyści z całego kontynentu. Awangarda miała wpływ na ogół sztuki, wzajemne 
inspiracje i twórczość artystów awangardy przekraczała podziały na poszczególne 
dyscypliny, można powiedzieć, że grupy awangardowe były transdyscyplinarne,            
w szczególności w swoich założeniach i dążeniach teoretycznych.  

Teoretyzowanie miało ogromne znaczenie dla ruchów awangardowych, pojawiło się 
zainteresowanie własnymi możliwościami artystycznymi, relacją dzieła do sfery 
metaartystycznej. Uznaje się, że awangarda zapoczątkowała proces intelektualizacji 
sztuki. „Manifesty, traktaty, bezpośrednie wypowiedzi twórców awangardowych 
pozwalają się traktować nie tylko jako otoczka właściwych działań artystycznych, lecz 
także jako integralna ich część. Sztuka konceptualna to ostateczna konsekwencja tych 
procesów” . Formalne nowatorstwo dzieł awangardy powodowało, że wymagały one 11

komentarza i wyjaśnienia. Manifesty kierowane były nie do elitarnego odbiorcy, były 
krokiem w stronę szerokiej publiczności, by uczynić dzieła bardziej zrozumiałymi           
i przystępnymi. Odezwy miały za zadanie zaangażować masy do włączenia się             
w realizacje nowatorskich idei, lecz dla odbiorców często były równie niezrozumiałe, 
co same dzieła i z tego powodu nie przyniosły zamierzonych efektów. Awangardyści 
traktowali sztukę jako prekursora i animatora społecznego postępu. Reforma sztuki 
miała doprowadzić do reformy społeczeństwa. „Nowa postawa manifestowała się 
w różnych formach. Raz przybierała postać zaangażowania politycznego bądź 
społecznego, uwidoczniającego się w charakterze podejmowanej twórczości. Innym 
razem była świadomym i celowym prowokowaniem odbiorców, drażnieniem ich 
gustów i przyzwyczajeń, wywoływaniem publicznej irytacji i skandalu.”  12

Rewolucyjny charakter ruchów awangardowych na płaszczyźnie społecznej, 
politycznej i kulturowej opisuje w książce Teoria awangardy Peter Bürger. Stawia tezę, 
że awangarda była samokrytyką społeczeństwa mieszczańskiego wobec oderwania 
instytucji sztuki od codziennego życia, buntem wobec elitarności, wyobcowania sztuki. 
Według Bürgera awangarda chciała zanegować nie tylko techniki artystyczne czy 
zasady stylistyczne, ale całą tradycję sztuki, a dążenia niektórych ruchów 
awangardowych sięgały aż do całkowitej destrukcji instytucjonalnej sztuki. Na niwie 
ideologicznej, społecznej, politycznej, artyści awangardowi ponieśli fiasko. 
Teoretyczne założenia i postulaty rewolucji kulturowej, społecznego zaangażowania 
sztuki i zniesienia instytucji sztuki w praktyce nie zostały zrealizowane. Jak zauważa 
Bürger: „Po pierwsze, efekty, jakimi posługiwali się awangardziści, straciły 
w międzyczasie swą wartość szokującą. Po drugie, co jest tu bardziej istotne, 
zamierzane przez awangardzistów zniesienie sztuki, jej powtórne przeniesienie do 
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praktyki życiowej, de facto się nie odbyło. Ponowne podejmowanie intencji 
awangardowych za pomocą środków awangardy, dokonujące się w nowym kontekście, 
nie jest w stanie osiągnąć efektów, które byłyby choć w niewielkim stopniu zbliżone do 
efektów właściwych awangardzie historycznej. Skoro środki, za pomocą których 
awangardziści pragnęli dokonać zniesienia sztuki, same zyskały w międzyczasie status 
dzieła sztuki, z ich zastosowaniem nie można już zasadnie wiązać postulatu odnowienia 
praktyki życiowej” . Twórczość awangardowa szybko została włączona w obieg 13

instytucjonalny, dziełom nadany został status elitarnej sztuki. Awangarda nie tylko nie 
zlikwidowała instytucji sztuki, ale ją wzmocniła. 

Wielka Awangarda nie zrealizowała także postulatu całkowitego odrzucenia „starej” 
sztuki. Artyści awangardowi zmierzali co prawda w kierunku abstrakcji i odrzucenia 
sztuki przedstawieniowej, nie realizowali piękna, ale nie odrzucili ekspresji,                        
i realizowali inne wartości estetyczne. Tworzyli w sposób, który da się wprowadzić 
w obręb sytuacji estetycznej: był artysta, proces twórczy zwieńczony dziełem sztuki 
obdarzonym wartościami artystycznymi i przeznaczonym dla odbiorcy.  

Awangarda dokonała w sztuce ogromnej zmiany, poszerzyła pole, na którym sztuka 
operowała, zyskała nowe źródła inspiracji. Nowatorstwo pierwszej awangardy polegało  
jednak głównie na eksperymentowaniu z formą, dlatego współcześnie bywa uważana za 
kontynuację sztuki tradycyjnej. Wielka Awangarda nie zmieniła paradygmatu sztuki, ale 
zapoczątkowała procesy, które doprowadziły, w neoawangardzie, do przeobrażenia 
pojęcia sztuki. Malewicz, Duchamp i dadaistyczne przedstawienia dały początek 
zmianie paradygmatu sztuki — proces ten zauważyli i zrealizowali do końca artyści 
neoawangardowi, w szczególności konceptualiści. Intelektualizacja sztuki, która 
rozpoczęła się od manifestów futurystów, została w sztuce konceptualnej pogłębiona. 
Artyści neoawangardy zrezygnowali przy tym z postulatu zniesienia instytucji sztuki, 
zauważając, że są jedynym obiektywnym wyznacznikiem tego, co jest sztuką, o czym 
mówi kontekstualna definicja „świata sztuki” Arthura Danto czy instytucjonalna teoria 
sztuki George’a Dickie’ego. W sferze społecznego zaangażowania sztuki, z pola 
teoretycznego, postulatywnego i politycznego, sztuka przeniosła się w sferę działań 
praktycznych, tematy uległy aktualizacji, a artyści zaczęli angażować się                            
w bezpośrednie działania społeczne. Można powiedzieć że ruchy awangardowe, 
przesuwały granice pojęcia, a sztuka zyskała zupełnie nowe oblicze. Niektórzy badacze 
uważają, że w neoawangardzie nastąpił kres sztuki w jej dawnym rozumieniu                   
i spełnione zostały  tym samym postulaty pierwszej awangardy. 

 P. Bürger, Teoria Awangardy, TAiWPN Universitas, Kraków 2006 s. 7313
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3. Sztuka i architektura awangardowa 

Awangardę cechowała interdyscyplinarność, współtwórcami ruchów artystycznych byli 
także architekci. Ponadnarodowa struktura ruchów artystycznych doprowadziła do 
szybkiego rozprzestrzeniania się nowych idei. „Rewolucja zapoczątkowana                       
w pierwszych latach tego okresu objęła swym zasięgiem nie tylko wszystkie obszary 
sztuki, lecz rozprzestrzeniła się poza nie. Dialektyczne procesy dezintegracji i integracji 
kultury, które obserwujemy po dzień dzisiejszy, zmusiły twórców do wyjścia                      
z istniejących w poprzednich stuleciach enklaw artystycznych, do przekroczenia granic, 
jakie dzieliły kulturę zachowań i kulturę wytworów” . Na architektów działających na 14

początku XX wieku oddziaływały idee kubistów i futurystów, powstała architektura 
ekspresjonistyczna, futurystyczna, konstruktywistyczna i neoplastyczna. 

Gwałtowne przemiany w malarstwie zapoczątkowane w XIX wieku doprowadziły       
między innymi do zakwestionowania renesansowego sposobu perspektywicznego 
przedstawienia. Na początku XX wieku centrum przemian w malarstwie znajdowało się 
w Paryżu. Do miasta ściągali najzdolniejsi artyści z Europy. Wyraźne zaczęły być 
nowe, wspólne tendencje artystyczne, z których narodził się kierunek nazwany 
kubizmem. Jak pisze Maria Rzepińska: „Batutę nowej sztuki przejął Picasso, a kubizm 
został uznany za pierwszy prawdziwie dwudziestowieczny kierunek malarstwa, 
najbardziej płodny, gdyż z niego można wywieść dalsze konsekwencje likwidacji 
potocznego widzenia, dezintegracji przedmiotu i jego rekonstrukcji na nowych 
zasadach, a częściowo też dojścia do abstrakcji” . Kubizm był kierunkiem 15

obejmującym malarstwo i rzeźbę. W architekturze określa się nim nurt Art Deco 
obecny głównie w Czechach, który charakteryzował się uproszczoną                                   
i zgeometryzowaną ornamentacją i do tego się ograniczał, dlatego nie można stawiać go 
na równi z dokonaniami kubistów w malarstwie i rzeźbie ani z innymi kierunkami 
awangardowymi w architekturze. Dokonania i idee sztuki kubistycznej przyczyniły się 
jednak do powstania nowych koncepcji przestrzeni w architekturze i miały istotny 
wpływ na ukształtowanie współczesnej architektury. 

Na technice kubistów wzorowali się między innymi młodzi włoscy artyści tworzący 
ruch futurystyczny. Kubiści starali się oddać rozszerzenie zakresu optycznego, 
równoczesność oglądów, wyrazić nowe koncepcje przestrzeni, futuryści zaś usiłowali 
uchwycić ruch sam w sobie. „Futurystom chodziło o dynamiczne ujęcie akcji,                
o przekaz współczesnego tempa i rytmu życia, o rozbicie tradycyjnego ukazywania 
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ruchu i wprowadzenie czystej kinetyczności” . Futurystów fascynował dynamizm 16

nowoczesnego życia, rozwój techniki i odkrycia nauki, na przykład koncepcja wiążąca 
czas z przestrzenią, która pojawiła się w fizyce na początku XX wieku. Futuryzm starał 
się wprowadzić dynamizm i ruch także do architektury. Najbardziej znanymi są 
projekty Antonio Sant’Elii, na przykład mieszkalne wieżowce Citta Nuova połączone 
wielopoziomowymi, napowietrznymi i podziemnymi przejściami, drogami i torami. 
Sant’Elia dawał wyraz umiłowania ruchu jako artystycznego elementu nowoczesnego 
miasta. Domagał się architektury elastycznej, lekkiej, zmiennej, zbudowanej                      
z nowoczesnych materiałów: żelaza, żelbetu ale także materiałów syntetycznych, 
włókien i papieru . Projekty futurystów były mocno inspirowane estetyką 17

przemysłową, techniczną. Nie doczekały się realizacji, nie tylko ze względu na 
śmiałość wizji, ale także dlatego, że wielu czołowych przedstawicieli ruchu, z Sant’Elią 
na czele, umarło w młodym wieku. Jednak stworzone przez nich wizje znacząco 
wpłynęły na innych architektów. 

Zaadoptowanie, rozwinięcie i realizowanie idei futuryzmu nastąpiło w radzieckim 
konstruktywizmie. „[Konstruktywizm] wywodzi się z wielu kierunków artystycznych, 
m. in. z futuryzmu, szczególnie z niezrealizowanych projektów takich architektów jak 
Sant’Elia, Marko Chiattone czy Virgillio Marchi. Futurystyczna koncepcja architektury 
bazowała na ówczesnych osiągnięciach technologicznych a propagowała wizję miasta 
przyszłości jako dynamicznego organizmu złożonego z wielopoziomowych arterii 
komunikacyjnych i wysokościowych gmachów, z zewnętrznymi wieżami 
przypominającymi dźwigi, a w sumie upodabniającymi budowle do gigantycznych 
maszyn. Najwierniejszym odbiciem tej papierowej architektury w radzieckim 
konstruktywizmie były również nieziszczone pomysły Iwana Leonidowa. Drugim 
znaczącym kierunkiem artystycznym w kształtowaniu omawianej architektury był 
kubizm, który odcisnął swe piętno również na futuryzmie, a recypowany został w Rosji 
w postaci kubo-futuryzmu czyli mieszanki futurystycznego dynamizmu i skubizowanej 
formy” . Teoretycy konstruktywizmu posługiwali się często pojęciem „tektoniki” które 18

rozumieli jako integralność, czytelność użytecznej idei, stosowność tworzyw, jedność 
formy i treści oraz pojęciem „faktury” czyli wydobywania naturalnych właściwości 
materiału . Architektura konstruktywistyczna, pozbawiona dekoru, miała formalnie 19

podkreślać inżynieryjny postęp, eksponować konstrukcję i nowoczesne materiały 
przemysłowe. Maszynowa i przemysłowa estetyka miała odzwierciedlać świadomość 
nowego radzieckiego człowieka. Architektura miała partycypować w rewolucji 
zarówno utylitarnie, jak i propagandowo. Zainteresowanie sferą ideologiczną                  
i propagandową widać w tematach projektów podejmowanych przez konstruktywistów 
takich jak: Pomnik III Międzynarodówki Tatlina, trybuna dla Lenina El Lissitzkiego, 
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kiosk Rodczenki, radiostacja Nauma Gabo bądź pawilon radziecki na wystawie                 
w Paryżu Mielnikowa. Konstruktywiści równie chętnie tworzyli obiekty przemysłowe, 
infrastrukturalne (elektrownia wodna na Dnieprze projektu braci Wiesnin), socjalne 
(budynek Narkomifu Moisieja Ginzburga) i inne, podkreślające rolę proletariatu, na 
przykład kluby robotnicze (najsłynniejsze z nich to projekty Mielnikova i Golosova).  

Oddzielnym nurtem konstruktywizmu był suprematyzm — kierunek w sztuce 
abstrakcyjnej, który całkowicie eliminował przedmiot przedstawienia w malarstwie. 
Zredukowanie środków wyrazu artystycznego i zerwanie z rzeczywistym sposobem 
przedstawienia postulował program suprematyzmu ogłoszony przez Kazimierza 
Malewicza w 1915 roku.  W suprematyzmie obraz został zredukowany do kształtów-
znaków, symboli, układu płaskich elementarnych figur geometrycznych wzajemnie się 
przenikających, wyglądających jak abstrakcyjna kompozycja form. Najdalej 
zredukowaną formą były obrazy Malewicza Czarny kwadrat na białym tle oraz Biały 
kwadrat na białym tle. „Zdawało się, że dalej pójść nie można w dążności do redukcji. 
Dopiero w drugiej połowie stulecia znaleźli się malarze, którzy zakasowali pomysł 
Malewicza, pokazując wystawę czarnych płócien, a nawet — pustą salę wystawową” . 20

Później Malewicz zaczął tworzyć kompozycje plastyczne złożone z przenikających się, 
poprzesuwanych graniastosłupów, płyt i powierzchni, przestrzenne studia formy, 
nazwane architektonami . 21

Malarze zgrupowani wokół Theo van Doesburga i czasopisma De Stijl zaproponowali 
odwrotną do Malewicza drogę — nie od płaskiej kompozycji do brył, a od 
trójwymiarowych brył do płaskiego planu. Porzucili iluzjonistyczne przedstawienie na 
rzecz podstawowych elementów koloru i planu, równowagi i wzajemnej relacji 
prostokątnych płyt w podstawowych kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym oraz 
odcieni czerni i bieli, oraz siatki horyzontalnych i wertykalnych linii. Piet Mondrian 
nazwał kierunek neoplastycyzmem. Najsłynniejszym obiektem architektonicznym                   
w twórczości grupy De Stijl jest dom pani Schröder w Utrechcie, zaprojektowany przez 
Gerrita Rietvelda. Uplastycznienie bryły budynku polegało na rozbiciu jego formy na 
niezależne płaszczyzny i figury, które wyróżnione zostały podstawowymi barwami.         
W architekturze neoplastycycznej widać formalne podobieństwa do suprematyzmu, 
architektonów Malewicza, ale także twórczości Franka Lloyda Wrighta. De Stijl 
wpłynął na architekturę modernizmu, wzornictwo Bauhausu i stylu międzynarodowego, 
wpływy dostrzec można także w architekturze neomodernistycznej, na przykład               
w twórczości Richarda Maiera. Sztuka i architektura neoplastyczna była mocno 
eksploatowanym źródłem inspiracji, dla współczesnych architektów nie jest już tak 
atrakcyjnym punktem odniesienia.  

Z neoplastycyzmem silnie konkurowali przedstawiciele puryzmu. Łączyła te kierunki 
część założeń, ale doprowadziły one do odmiennych efektów. W 1918 roku Amédée 
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Ozenfant i Charles-Edouard Jeanneret opublikowali książkę pod tytułem Après le 
cubisme, a w latach 1920-1925 publikowali pismo L’Esprit Nouveau. Manifestowali 
tam założenia puryzmu — nowego kierunku, następującego po kubizmie. Puryści 
dążyli do jasności, obiektywizmu i ładu, propagowali piękno funkcjonalizmu, intelektu, 
precyzji. Doszukiwali się zasad w sztuce: porządku liczb, proporcji, struktur 
myślowych oraz struktur w wytworach człowieka i natury. Twierdzili, że struktura 
ludzkiego umysłu i działanie zmysłów udowadniają, że wewnętrzną potrzebą człowieka 
jest dążenie do porządku, równowagi i harmonii. Chwalili obiektywizm ponad 
indywidualność i spontaniczność . Były to poglądy zbliżone klasykom, przeciwne 22

awangardzie. Sprzeczności te dostrzegalne są w architekturze Le Corbusiera, jego 
wczesna twórczość to budynki  purystyczne, harmonijne, proporcjonalne, często              
o symetrycznych fasadach. Indywidualizm przejawia się we wnętrzach, w nowatorskich 
rozwiązaniach przestrzennych, rampach, wewnętrznych ogrodach. Le Corbusier                
z biegiem lat coraz bardziej oddalał się od wczesnych poglądów, by zaprzeczyć im 
ekspresjonistyczną kaplicą w Ronchamp. 

Obok opisanych ruchów, rozwijała się sztuka określona mianem ekspresjonistycznej.  
W przeciwieństwie do innych zdefiniowanych formalnie bądź teoretycznie kierunków 
awangardy, ekspresjonizm nie był nigdy zorganizowanym ruchem. W architekturze, 
podobnie jak w sztuce, ekspresjonizmem nazwano różne dzieła i twórców, których 
łączyło dążenie do ekspresji. Architekturę ekspresjonizmu z kręgu amsterdamskiego 
łączy sporo z Art déco, Arts and Crafts i secesją. Z kolei ekspresjoniści niemieccy: 
Erich Mendelson, Bruno Taut, Hans Scharoun Hermann Finsterlin, bracia Luckhardt 
tworzyli projekty, szkice, akwarele i rzeźby znacznie bardziej abstrahujące od 
tradycyjnej architektury, w swej istocie bardzo awangardowe. Dominowały formy 
naturalne, biomorficzne, płynne z jednej strony oraz ekspresyjne ostre zbiegi, szpice        
i kryształy z drugiej. 

Do awangardowej rewolucji doprowadziło narastające zniechęcenie wobec zastygłych 
struktur świata sztuki, które zaczęły w XIX wieku ulegać modyfikacji, także jeśli 
chodzi o architekturę. Język architektury został zmieniony i uproszczony, ale dopiero 
rewolucja awangardy zanegowała całkowicie reguły klasycznej architektury, do której 
zdarzało się odnosić modernistom. Odrzucenie dawnych zasad i wartości nakierowało 
twórców na poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego: „Także w architekturze 
pojawia się nowe spojrzenia, dążące do oderwania przyzwyczajeń związanych                   
z odbiorem kształtu budowli i stylu, w jakim powinna powstać. Technologia stwarza 
nowe możliwości, otwiera przed artystami nowe horyzonty” . Zmiana zainicjowana 23

przez architektów awangardowych polegała na poszukiwaniu inspiracji w nauce, 
technice, zmieniającej się teraźniejszości i wyobrażeniach na temat nadchodzącej 
przyszłości. Do gry architektonicznymi bryłami wprowadzono elementy estetyki 
maszyn, formy organiczne i kompozycje inspirowane malarstwem i rzeźbą 

 Ch. Green, Puryzm [w:] T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje…, op. cit., s.131-13922

 T. Kozłowski, Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej, Wyd. PK,  Kraków 2013, s.1723
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abstrakcyjną. Architektura awangardowa czerpała inspirację ze sztuki — była 
plastyczna, artystyczna i rzeźbiarska. Wiele ze śmiałych wizji architektonicznych 
pozostało jednak na papierze ze względu na brak możliwości technicznych                         
i ekonomicznych do ich zrealizowania. Taki los spotkał wiele projektów 
ekspresjonistów oraz wizje miast przyszłości futurystów. Radzieckim konstruktywistom 
udało się zrealizować kilka znaczących budowli zanim zmiótł ich wiatr socrealizmu. 
Część z nich przeniosła się do Niemiec, ale i tam z czasem postępowe szkoły takie jak 
Bauhaus przestały przystawać do nazistowskiego totalitaryzmu. II Wojna Światowa 
położyła definitywny kres marzeniom o awangardowej architekturze w Europie. 
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4. Awangarda i powojenna architektura 

We współczesnej architekturze zarysowują się dwie przeciwstawne tendencje, które 
trafnie opisał Przemysław Trzeciak: „Jedną jest architektura racjonalistyczna, operująca 
formami uzasadnionymi względami funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi budynku, 
wynikającymi bezpośrednio z rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,                     
z rozwijającej się nowoczesnej technologii budownictwa. (…) Drugą jest architektura, 
w której dominuje osobowość architekta, architektura nasycona indywidualizmem, 
szukająca oryginalnych rozwiązań, często wychodząca z założeń apriorycznych, 
naginająca konstrukcję, materiał, technologię do przyjętych z góry celów 
formalnych” . Powojenną architekturę zdominował funkcjonalizm i racjonalizm, nurty, 24

w których wolność ekspresji była ograniczona.  Funkcjonalistyczne budynki wynikały 
z najprostszego sposobu wypełnienia programu budynku, sprawiając wrażenie jakby 
architektura odarta była z „formy”, a w konsekwencji — symboliki. Charles Jencks 
ilustruje problem przykładem budynków zaprojektowanych przez Miesa van der Rohe 
na kampusie IIT w Chicago: „Tu sam autor podpowiada nam rozwiązanie zagadki, 
czym jest budynek: prostokątna bryła z centralną nawą i uwidocznionymi na 
wschodniej fasadzie nawami bocznymi, a także regularny układ filarów oddzielających 
trakty i górno-boczne doświetlenie wskazuje na jego religijny charakter. Brakuje co 
prawda ostrołuków, lecz widok ceglanej kampanili, dzwonnicy dominującej nad 
bazyliką, utwierdza nas w przekonaniu, że mamy przed sobą uniwersytecką katedrę.           
A naprawdę — jest to lokalna kotłownia. Nie można jednak docenić zdumiewającej 
pomysłowości tego solecyzmu, póki nie zobaczy się właściwej kaplicy, która z kolei 
wygląda jak kotłownia” . Radykalne porzucenie artystycznej kreacji w architekturze 25

szybko stało się dla architektów i odbiorców architektury nużące. Okazało się, że 
różnorodność i kreacja formalna jest architekturze niezbędna. 

Około połowy XX wieku powstało kilka spektakularnych budynków, które wyróżniały 
się na tle jednolitej architektury w stylu międzynarodowym. Część architektów 
znudzona powtarzającymi się globalnie wzorcami poszukiwała nowych możliwości 
wyrazu, formalnie kontynuując eksperymenty w duchu awangardy. Na swobodne 
kształtowanie architektury pozwolił rozwój technologii żelbetowej, nastał czas 
poetyckiego, rzeźbiarskiego zastosowania betonu. Frank Lloyd Wright zaprojektował           
w Nowym Jorku muzeum Guggenheima w formie żelbetowej spirali wijącej się wokół 
wielkiego, pustego dziedzińca. Wchodząc do środka, zwiedzający znajdował się           
w centrum ogromnego cylindra – białej rampy, wijącej się ku górze. W Meksyku Felix 
Candela projektował ekspresyjne budowle ze smukłych, cienkościennych łupin 

 P. Trzeciak, Przygody architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, s. 9024

 Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Wyd. Arkady, Warszawa 1987, s. 16 i 1725
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żelbetowych. Eero Saarinen zaprojektował terminal lotniczy w Nowym Jorku nadając 
żelbetowym łupinom lekki, dynamiczny kształt przypominający skrzydła samolotu.        
W czasie projektowania budynku, w pracowni wykonywano dokładne modele budynku 
w dużej skali po czym fotografowano poszczególne elementy struktury i sprawdzano 
czy tworzą abstrakcyjne, rzeźbiarskie formy. Mistrzowsko betonu używali także włoscy 
architekci, na przykład: Luciano Baldessari, Giovanni Michelucci, Paolo Portoghesi 
bądź Pier Luigi Nervi — tworzyli ekspresyjne formy, do granic wykorzystując 
możliwości, jakie dawała konstrukcja żelbetowa. Luigi Moretti łączył modernizm            
z ekspresyjnymi organicznymi formami. Jak pisze Charles Jencks: „W rezultacie, kiedy 
ekspresjonizm odrodził się w latach sześćdziesiątych jako architektura fantastyczna, 
jego korzenie polityczne i ideologiczne były już martwe i stał się zaledwie dość 
znaczącym kierunkiem w historii architektury. (…) Jeśli było tam jakieś uzasadnienie 
ideologiczne, dotyczyło ono wolności wyobraźni architekta, przeciwstawionej 
konwencjonalności powszechnego budownictwa i sterylności racjonalizmu                      
w architekturze. (…) podejście naturalistyczne, określane również jako fantastyczne, 
reprezentują inżynierowie, jak Morandi, Nervi i Castiglioni. Doprowadzili oni 
konstrukcję do granic jej możliwości ekspresyjnych. (…) Felix Candela doprowadził 
hiperboliczną paraboloidę do granic wytrzymałości konstrukcyjnej, realizując rozległe 
przekrycia łupinowe o grubości 1,56 cm i rozpiętości 10 m. Jednak ani dzieła Candeli, 
ani wiszące miasta Otta nie zaprzeczały podstawowym prawom statyki.                           
W rzeczywistości, podobnie jak wcześniej architektura Gaudiego, uczynili oni z logiki 
właściwej konstrukcji prawdziwą wartość ekspresyjną” .  Z geometrycznego puryzmu 26

w kierunku ekspresji i abstrakcji podążył także Le Corbusier. Najbardziej ekspresyjnym 
dziełem Le Corbusiera była kaplica pielgrzymia w Ronchamp. Le Corbusier był artystą, 
mawiał: „Każdy dzień mojego życia poświęcałem po części malarstwu. Nigdy nie 
przestałem rysować i malować, wszędzie poszukując miejsc, w których mogłem odkryć 
tajemnicę form” . Kaplica w Ronchamp różni się od inżynierskich form Saarinena czy 27

Candeli. To przykład bezpretensjonalnego rzeźbienia w formie, w celu osiągnięcia 
efektu maksymalnej ekspresji, moment definitywnego zerwania z zasadą racjonalnego 
związku formy z funkcją i ekspresji funkcji w formie. Siegfried Giedon pisał: „Fakt, że 
architektura zbliża się do rzeźby, a rzeźba zbliża się do architektury nie oznacza 
zboczenia z drogi rozwojowej współczesnej architektury (…) bryła na nowo zdobyła 
znaczenie, jakie posiadała u zarania cywilizacji. Stała się ona znowu aktywnym, 
emanującym ciałem. Jest to jedna z przyczyn powodujących bogate ukształtowanie 
budynków, takich jak kaplica w Ronchamp (…) Tajemnicą Le Corbusiera jest fakt, że 
jest on również malarzem i rzeźbiarzem” . Jedną z cech odróżniających architekturę od 28

rzeźby był imperatyw ekspresji funkcji w formie architektonicznej. Granicę powiązania 
funkcji z formą przekroczył Jørn Utzon w projekcie opery w Sydney. Kubatury 
budynku, który mieści dwie sale operowe, zostały nakryte „unoszącymi się” nad 

 Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, WAiF, Warszawa 1987, s. 73-7526

 Le Corbusier, Dessins (1965) [w:]: G. Świtek, Gry sztuki z architekturą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu    27

    Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 248

 S. Giedion, Przestrzeń…, op. cit., s. 18, 1928
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ziemią, monumentalnymi łupinami przypominającymi żagle. Brak powiązania formy 
zewnętrznej z wewnętrzem stał się głównym zarzutem wobec budynku. „Pytanie, które 
nasz okres rozważył i na które dał odpowiedź: jest to pytanie sumienia: Czy jesteśmy 
wewnętrznie przygotowani na to, aby świadomie wynieść się ponad czystą 
funkcjonalność, jak czyniły to wcześniejsze epoki, w celu wzmocnienia wyrazu? 
Łupiny, jak Utzon nazywa swoje rozstawione jedno za drugim sklepienia, są zbędne, 
jeśli w architekturze będzie uznawana tylko funkcjonalność, w której daje się sprawdzić 
bezpośrednia, materialna współzależność przyczyny i skutku. Po pół wieku rozwoju 
współczesna architektura żąda czegoś więcej. Autonomia wyrazu powinna odzyskać             
w budowli swoje prawa, które sięgają ponad czystą użytkowość. Jesteśmy najzupełniej 
pewni, że chwilowo tylko jeden twórca odważył się na ryzyko zamanifestowania 
niezawisłości wyrazu” . Uniezależnienie się zewnętrznej powłoki budynku od 29

kubatury funkcjonalnej i upodobnienie się brył budynków do form rzeźbiarskich było 
zmianą doktryny i istotnej zasady wyróżniającej architekturę. Granica między 
architekturą a rzeźbą, wyznaczana użyteczną rolą architektury, zaczęła się zacierać.  

Za źródło ekspresjonistycznego modernizmu z połowy dwudziestego wieku można 
wskazać przedwojenne działania architektów awangardowych. Badacz awangardy 
Stefan Morawski, który uważał Wielką Awangardę przede wszystkim za ruch formalny, 
pogrupował klasyczne formacje awangardowe na cztery typy, do czwartego zaliczając 
nurty skupione m. in. wokół Bauhausu, L’esprit nouveau, De Stijl, konstruktywistów          
i ich kontynuatorów: „Drogi wiodły tu do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego              
w Paryżu, do stylistic design, nowego Bauhausu w USA (działalność L. Moholy-Nagya 
i G. Kepesa), do twórczości architektonicznej, m.in. Wrighta, Aalto, Saarinena                   
i Nerviego oraz Torroji. U nas Szczuka i Strzemiński bez wątpienia należą do tego 
trendu awangardowego” . Wymienieni architekci byli związani z przedwojenną 30

awangardą, podobnie jak Hans Scharoun, projektant filharmonii w Berlinie, która była 
realizacją jego wczesnych idei przedstawianych w formie akwareli. Z perspektywy 
czasu, można uznać, że rzeźbiarskie budynki zaprojektowane przez architektów 
związanych z przedwojenną awangardą, były symbolicznym zwieńczeniem 
awangardowych działań w architekturze.  

 ibid.,, op. cit., s. 65029

 S. Morawski, Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo literackie, Kraków 1985, s. 26230

21



5. Sztuka i architektura neoawangardowa 

Neoawangarda — drugi okres zmian w sztuce — doprowadził do zmiany paradygmatu 
sztuki, zmiany języka, przesunięciu zainteresowania z formy na treść, z funkcji 
estetycznej na funkcję intelektualną. Za prekursora neoawangardy uważa się Marcela 
Duchampa, który nadał gotowemu przedmiotowi status dzieła sztuki poprzez 
wystawienie go w galerii. „Zdarzeniem, które pokazało, że można w sztuce mówić 
odmiennym językiem, a jednak sensownie, był pierwszy samodzielny ready-made 
Duchampa. (…) Zmiana ta, przejście od wyglądu do koncepcji — stanowiła początek 
sztuki nowoczesnej i początek sztuki konceptualnej” . Duchamp zakwestionował 31

dotychczasową naturę dzieła sztuki, stworzył dzieło, które nie wpisywało się 
w dotychczasową koncepcję sztuki i sytuację estetyczną. Sztuka neoawangardowa 
porzuciła zainteresowanie materialnymi dziełami sztuki i formą znaczącą, na którą 
nastawiona była Wielka Awangarda. Sztuka zmieniła swój paradygmat, neoawangarda 
eksperymentowała z pojęciem sztuki, artyści postawili pytanie: czym jest sztuka? 
Ważny stał się pomysł i proces tworzenia, nastąpiło przejście od dzieła do twórczości. 
„Tendencje antyartystyczne, które zdominowały współczesną awangardę, głęboko 
przeobraziły jej oblicze. Antysztuka, zwana też sztuką niemożliwą, ostatecznie 
doprowadziła awangardę do kresu zdolności bycia sztuką. W granicach tego nurtu 
podano w wątpliwość sztukę jako taką, zakwestionowano potrzebę produkowania 
jakichkolwiek przedmiotów — dzieł sztuki (bardzo ważną rolę odegrali w tym 
przypadku konceptualiści), proklamowano wyjście poza wszelki układ artystyczny. 
W miejscu sztuki rozkwitła twórczość (czynność tworzenia). Proces dotychczas 
niesamodzielny, którego funkcją było powoływanie do istnienia przedmiotu 
artystycznego i którego przebieg interesował wcześniej wyłącznie historyków-
biografów. Ten niesamodzielny dotąd proces stał się finalnym etapem działalności 
artystów, miejscem, w którym skupiły się ocalałe resztki imperium sztuki” .  32

Neoawangarda wpłynęła na wyobraźnię niektórych architektów, którzy podjęli się 
eksperymentowania z pojęciem architektury. W latach sześćdziesiątych                                
i siedemdziesiątych XX wieku powstały grupy: Archigram, Archizoom bądź 
Superstudio, których członkowie za pomocą happeningów, manifestów                                
i abstrakcyjnych projektów poszukiwali nowych idei w architekturze. Grupa Site               
w projektach dla sieci sklepów Best w niekonwencjonalny sposób „bawiła się” 
konceptem wielkopowierzchniowych budynków. Architekci tworzyli dzieła                    

 J. Kosuth, Sztuka po filozofii, przeł. U. Niklas, [w:] S. Morawski [red.], Zmierzch estetyki — rzekomy czy 31

autentyczny?, tom III, Czytelnik, Warszawa 1987, s.  247

 R. W. Kluszczyński, Awangarda. Rozważania…, op. cit., s. s. 81-8232
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z pogranicza architektury i rzeźby, przykładem mogą być instalacje Coop Himmelb(l)au 
z początków istnienia pracowni. 

Neoawangardowe pomysły architektów były w większości intelektualnymi zabawami, 
utopijnymi ideami, projektami, które w zamyśle miały pozostać niezrealizowaną 
„papierową architekturą”. Architekci próbowali dotrzymać kroku radykalizmowi 
kolegów z innych dyscyplin, jednak w architekturze, ze względu na większą stałość jej 
natury, nie doszło do tak daleko idących zmian. Tym, co pozostało, to dalsze 
eksperymentowanie na polu formy architektonicznej. Część architektów, przeciwna 
postmodernistycznemu historyzmowi, poszukując nowych form w architekturze, 
zaczęła szukać inspiracji w czasach Wielkiej Awangardy. Powstały nowe kierunki high-
tech i dekonstruktywizm, które czerpały formalnie z pierwszej awangardy: futuryzmu, 
ekspresjonizmu i konstruktywizmu. Nowe kierunki były elitarne, ich twórcy stali się 
gwiazdami architektury. Na początku XXI wieku powstało wiele architektonicznych 
ikon, a współczesna architektura przypomina różnorodnością tendencji i bogactwem 
formalnym sztukę w czasach Wielkiej Awangardy. 
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III   Wpływ sztuki awangardowej na architekturę współczesną 

1. Tradycja konstruktywistyczna — dekonstruktywizm                       
i neokonstruktywizm 

W 1988 roku w Museum of Modern Art w Nowym Jorku otwarto wystawę pod tytułem 
Decontructivist Architecture. Zaprezentowano na niej rysunki i modele projektowe 
Petera Eisenmana, Franka Gehry’ego, Zahy Hadid, Rema Koolhaasa, Daniela 
Libeskinda, Bernarda Tschumi’ego i Coop Himmelb(l)au. Wystawa i stworzone na jej 
potrzeby pojęcie „architektury dekonstruktywistycznej” wzbudziło kontrowersje, 
ponieważ wybrane projekty przedstawiono w odniesieniu do twórczości 
konstruktywistów, natomiast pojęcie „dekonstrukcji” zaczerpnięto z filozofii. 
„Nieporozumienie, poza łatwym zaliczaniem do dekonstruktywizmu wielu 
współczesnych dokonań, wzięło się najpierw z użytego określenia w pracy 
konkursowej Bernarda Tschumiego na projekt Parku de la Vilette, dotyczącego 
koncepcji dekonstrukcji planu parku. Wydarzenie odbyło się z udziałem autorytetu 
Jaques'a Derridy. Architektury parku — w jej warstwie krajobrazowej                                 
i architektonicznej, jak się wydaje do nurtu dekonstruktywistycznego nie da się 
zaliczyć, w tym także serii budowli zaliczanych jako Les Folies. Ale termin zaczął 
krążyć, żyjąc własnym życiem” . Derrida uchodzący za twórcę pojęcia, bronił się 33

przed jego definiowaniem, uważając dekonstrukcję raczej za metodę analizy niż 
odrębny kierunek filozoficzny, był też sceptyczny wobec użycia tej metody 
w architekturze, co potwierdza Bernard Tschumi: „Kiedy po raz pierwszy spotkałem 
Jacquesa Derridę, aby przekonać go do skonfrontowania jego pracy z architekturą, 
zapytał mnie: Ale jak architekt może być zainteresowany dekonstrukcją? W końcu 
dekonstrukcja jest anty-formą, anty-hierarchią, anty-strukturą, jest przeciwieństwem 
wszystkiego tego co rozumie się pod pojęciem architektury” . Także twórcy 34

zaprezentowani na wystawie wyrażali swoje wątpliwości, na przykład Frank Gehry 
sprzeciwiał się określaniu jego twórczości mianem dekonstruktywizmu. 
Zapotrzebowanie na nazwanie nowych form w architekturze lat 80. i 90. sprawiło 
jednak, że nazwa „architektura dekonstruktywistyczna” się przyjęła i pozostała 
kojarzona z architektami zaprezentowanymi na wystawie w MOMA i formami 
określanymi mianem architektury „latających belek”. „Z biegiem lat wielorakie 

 T. Kozlowski, Dwie architektury współczesne, Czasopismo Techniczne. Architektura, R. 107, z. 7-A/2, 2010, 33

    s. 202

 B. Tschumi, Architecture and Disjunction, The MIT Press, Cambridge 1996, s. 25134
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1.5. Yakov Chernikhov, Fantazje architektoniczne, kompozycja 5, 1929-1931  1.6. Zaha Hadid, Tatlin Tower 

and Tektonik Worldwind, 1992  1.7. Kazimierz Malewicz, Suprematism nr 58, 1916  1.8. Zaha Hadid, 

Hafenstrasse Office and Residential Development, 1989
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interpretacje, które różni architekci dali dekonstrukcji stały się bardziej różnorodne 
niż mogłaby wymagać tego dekonstruktywistyczna teoria wielorakich odczytów. Dla 
jednego architekta wiązała się z dyssymuacją; dla innego z fragmentacją; dla jeszcze 
innego z przemieszczaniem. (…)  Architekci teoretycy — jak ich nazywano — 
chcieli konfrontować binarne opozycje tradycyjnej architektury; forma versus funkcja 
albo abstrakcja versus figuratywność” .  35

Jeśli doszukiwać się cech wspólnych w twórczości wybranych przez Philipa Johnsona   
i Marka Wigley’a architektów, to łatwiej wskazać na pochodne form sztuki 
awangardowej niż wpływu filozofii. Według kuratorów, twórczość tych architektów 
łączyły wspólne cechy formalne i źródło inspiracji w postaci sztuki 
konstruktywistycznej. „Choć działają oddzielnie, architektów tych łączy uderzające 
podobieństwo formalne. Używając poskręcanych kubatur, pozwijanych planów, 
zderzających się linii, intencjonalnie poruszają proste bryły i proste kąty 
modernizmu. Rzucają wyzwanie tradycyjnym ideom porządku i racjonalności, 
podważają podstawowe założenia dotyczące budynków. (…) Do wystawy projektów 
architektonicznych wprowadzono wybrane dzieła sztuki rosyjskiej awangardy z lat 
1913-1933 ze zbiorów muzeum. Prezentowane są obrazy, rzeźby, zdjęcia i książki 
artystów takich jak; El Lissitzki, Kazimierz Malevich, Lubow Popova, Alexander 
Rodczenko, Vladimir Tatlin i innych. Termin dekonstruktywiści dotyczy 
współczesnego zjawiska artystycznego, które wywodzi swoje formy od 
konstruktywizmu, a jednak od niego odchodzi. (…) Cechą architektury 
dekonstruktywistycznej jest jej widoczna niestabilność. Choć są one konstrukcyjnie 
statyczne, to projekty te wydają się być w stanie wybuchu lub upadku” . 36

Architekturę dekonstruktywistyczną z konstruktywizmem łączy odrzucenie 
funkcjonalistycznych przesłanek na rzecz formalnej ekspresji, wyrażonej za pomocą 
uwypuklenia konstrukcji bądź jej imitacji w formie architektonicznej. Architekci 
tworzyli formy nawiązujące do konstruktywizmu, często ukrywając przy tym 
faktyczną konstrukcję budowli i ta dychotomia przybliża być może tę architekturę do 
dekonstrukcji „filozoficznej”. Zaprezentowane na wystawie w MOMA, wczesne, 
także niezrealizowane projekty architektoniczne były zapowiedzią tego, w którą 
stronę podąży nowa architektura na przełomie XX i XXI wieku. 

Do inspiracji suprematyzmem i konstruktywizmem otwarcie przyznawali się między 
innymi Zaha Hadid i Rem Koolhaas. Architekci poznali się w Architecture 
Assosiation w Londynie. W 1978 roku Koolhaas i Hadid stworzyli (w ramach biura 
OMA) wspólny projekt konkursowy na przebudowę holenderskiego parlamentu 
w Hadze. Projekt mieścił rozbudowany program funkcjonalny podzielony na części, 
z których każda stanowiła odrębny element kompozycyjny. Główny podział 
wyznaczały „płyty”: pozioma,  ceglane podium, miała mieścić pomieszczenia 

 ibid., s. 251, 25235

 Deconstructivist architecture — MOMA, Nowy Jork, informacja prasowa, czerwiec 1988 36

   www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/6559/releases/MOMA_1988_0062_63.pdf
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1.9. Yakov Chernikhov, Fantazje architektoniczne, kompozycja 219  1.10. Zaha Hadid, Contemporary Arts 

Center Cincinnati, 1997  1.11. Kazimierz Malewicz, Architecton Alpha, 1923  1.12. Zaha Hadid, Malevich’s 

Tektonik, 1976-77
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konferencyjne, pionowa — pokoje mieszkalne. Nowoczesna, złożona forma budynku 
miała dopełniać eklektyczną architekturę parlamentu, która narastała od XIII wieku. 
Zapis koncepcyjny projektu zaprezentowany był w formie aksonometrii, złożonej 
z odrębnych „konstrukcji” poszczególnych części założenia. Aksonometryczna 
kompozycja przypomina architektony Malewicza, kompozycje suprematyczne 
Czernikowa oraz prouny El Lissitzkiego. Twórczość Hadid i Koolhaasa ewaluowała 
w odmiennych kierunkach ale inspiracje radziecką awangardą widoczne są 
w twórczości obojga architektów. 

Zaha Hadid nie czerpała wprost z formalnych dokonań konstruktywizmu, lecz 
twórczo się nimi inspirowała. Idee zaczerpnięte z dzieł awangardowych 
transponowała i umieszczała w swoich projektach. Hadid tak tłumaczy swoje 
zainteresowanie konstruktywizmem: „Jednym z efektów mojego zainteresowania 
Malewiczem, była decyzja, by użyć malarstwa jako narzędzia projektowego. 
Tradycyjny rysunek architektoniczny był dla mnie zbyt ograniczający i szukałam 
nowych środków reprezentacji. Studiowanie Malewicza pozwoliło rozwinąć 
abstrakcję jako regułę do poszukiwań. Użyłam obrazów do przedstawienia koncepcji 
na Peak Leisure Club w Hong Kongu (1982-83), budynku, który opierał się na 
krajobrazie, miał być nową geologią i ekologią wytworzoną przez człowieka. (…) 
Malevich’s Dissolution of a Plane (1917) był ważnym momentem. Jego 
geometryczne formy zaczęły rozwój koncepcji poza sam plan, stając się siłami 
i energiami, prowadząc do pomysłów na temat tego, jak sama przestrzeń może zostać 
zniekształcona, aby zwiększyć dynamikę   i złożoność nie tracąc przy tym ciągłości. 
Moje projekty eksplorowały te idee poprzez działania takie jak eksplozja, 
fragmentacja, wykrzywianie, zwijanie. Idee lekkości, unoszenia się i płynności 
w moich pracach pochodzą z  tamtych dociekań. Taki sposób rysowania prowadził do 
nowych pomysłów, takich jak nakładanie warstw rysunku jedna na drugą — forma 
odwróconej archeologii — która prowadziła do dosłownych transpozycji na budynek. 
Vitra Fire Station (1983) w Weil am Rhein w Niemczech, była kluczowa — rysunek 
stał się projektem, linie stały się kubaturami” . Hadid traktowała kompozycje 37

malarskie jako punkt wyjścia do tworzenia architektury. W bryle jej budynków nie 
widać wprost źródła inspiracji, ujawniają się one w pełni w szkicach koncepcyjnych, 
rysunkach, ideogramach i malarskich perspektywach. „Rysunki innych projektów 
Hadid potwierdzają poprzednie doświadczenia: czerpanie z Muzeum (słowo 
niepasujące do tych awangardowych koncepcji) Modernizmu jest normalnością, 
a podobieństwo z grafikami Czernikowa oczywiste. Ale jest tu także nastrój i coś 
z języka ekspresjonistów. Rysunki są jak zawsze doskonałe warsztatowo: 
przygnębiająca i wzniosła atmosfera, uzyskiwana poprzez stosowanie czerni tła 
i zdeformowanej perspektywy, jest równocześnie widnokręgiem konstrukcji-
dekonstrukcji niekwestionowalnie współczesnej” . Na początku kariery projekty 38

 Zaha Hadid, Plane sailing, Summer 2014 RA Magazine, 22 July 2014  37

   www.royalacademy.org.uk/article/zaha-hadid-ra-on-the-influence-of

 M. Misiągiewicz, O prezentacji idei architektonicznej, Kraków 1999, s.16938
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1.13. El Lissitzky, Czerwonym klinem uderz w białych, 1919  1.14 OMA, Plan for the McCormick Tribune 

Campus Center, Chicago, 1997-2003  1.15 Kazimierz Malewicz, Die Gegenstandslose Welt, Bauhausbücher, 

1927  1.16. OMA, Prada Transformer, 2007-2009  1.17. OMA, Prada Transformer, 2007-2009
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Hadid, na przykład projekt klubu The Peak, pozostawały niezrealizowaną, papierową 
architekturą, zyskując jednak rozgłos i uznanie. Pierwszym dużym, zrealizowanym 
projektem było muzeum sztuki współczesnej w Cincinatti. Budynek powstał na 
narożnej działce w centrum miasta. Hadid zaproponowała „zawieszenie” w narożniku 
kubatur generujących tektonikę podobną do formy malewiczowskich architektonów. 
Masywne bryły „owinięte” są betonową płytą, którą architekt nazwała „miejskim 
dywanem”. Wygięta płaszczyzna parteru płynnie przechodzi w ścianę, umownie, 
wertykalnie kontynuując przestrzeń ulicy, zapraszając do „dynamicznej przestrzeni 
publicznej”, „sztucznego parku” sztuki. Betonowe bryły mieszczą galerie wystawowe, 
w szczelinach pomiędzy nimi pojawiły się przeszklenia, gra kompozycją toczy się 
pomiędzy ciężkimi szarymi i czarnymi blokami zawieszonymi w przestrzeni i pustką 
pomiędzy nimi. Szkic koncepcyjny przedstawiał „latające” prostopadłościany w formie 
ekspresyjnego obrazu. Jak pisze Maria Misiągiewicz: „Przestrzeń Rozbita Zahy Hadid 
jest czystą dekonstruktywistyczną abstrakcją. Pierwowzory konstruktywizmu 
ekstremalnie zdynamizowane czynią zeń wersję neokonstruktywizmu. Podobieństwa 
konstruktywistyczne każą skierować wzrok na modele architektonów i koncepcje 
suprematyzmu Malewicza” . Od początku XXI wieku twórczość Hadid zmieniła swój 39

wyraz, betonowe, kanciaste bryły zaczęły ulegać wyobleniu, kierując jej twórczość w 
stronę płynnych form. 

Sztuka suprematystyczna i konstruktywistyczna pozostała ciągłą inspiracją dla Rema 
Koolhaasa i architektów z biura OMA. Można odnaleźć powinowactwa projektów oraz 
kompozycji graficznych, prezentowanych przez biuro: diagramów koncepcyjnych, 
grafów, rysunków z twórczością radzieckiej awangardy. W Seulu, na zlecenie firmy 
Prada, OMA stworzyło pawilon o zmiennym układzie funkcjonalnym, dostosowującym  
się do różnych wydarzeń: pokazów mody, festiwalu filmowego, wystaw sztuki. 
Zaprojektowano bryłę o czterech różnych podstawach połączonych przezierną 
membraną. Zmiana funkcji pawilonu odbywa się poprzez jego obrócenie za pomocą 
dźwigów. Bokami bryły są cztery kształty: koło, kwadrat, krzyż i sześciobok. Trzy 
pierwsze formy pojawiły się na okładce książki-manifestu Kazimierza Malewicza pod 
tytułem Świat bezprzedmiotowy opublikowanej w 1927 roku na łamach Bauhausu. 
W książce Malewicz analizuje ewolucję koncepcji światopoglądowych w historii 
malarstwa, kończąc na kierunku, który sam reprezentuje — suprematyzmie. Według 
Malewicza suprematyzm, poprzez swoją bezprzedmiotowość i wyabstrahowanie, 
pozwala na doświadczenie czystego odczucia „supremacji” umysłu człowieka. „Rozwój 
suprematystycznego malarstwa Malewicza przebiegał od prostych czarno-białych 
kompozycji z kwadratów, kół i trójkątów, poprzez bardziej kolorowe oraz bardziej 
dynamiczne, diagonalne, sugerujące przestrzeń układy nakładających się 
i przecinających się form, zrazu bardziej wyraźnych, potem półprzeźroczystych, aż do 
słynnej kompozycji Białe na białym z r. 1918, przedstawiającej nieco 
ukośnie umieszczony biały kwadrat, zaznaczony na białym tle tylko inną fakturą.”  40

 ibid., s.16839

 Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, WAiF Warszawa 1973, s. 51 i 5340
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1.18. Konstantin Mielnikow, Klub Zakładów im. Rusakowa, 1927  1.19. OMA, Biblioteka w Seattle, 1999-2004 

1.20. El Lissitzky,  mównica dla Lenina, 1920  1.21. OMA, wieża widokowa w Boompjes, Rotterdam, 1980
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Podobne motywy formalne można odczytać z budynku Centrum Sztuk Performatywnych 
TPAC w Taipei. Zamiast podstawowych figur pojawiają się w nim proste, podstawowe 
bryły. Budynek składa się z trzech różnych sal teatralnych w formie graniastosłupów i kuli, 
wbitych w sześcienną strukturę pokrytą przezierną elewacją, zza której prześwitują 
kratownice konstrukcji. Jak wyjaśniają autorzy: „Chociaż podstawowe elementy teatru - 
scena, proscenium i audytorium - mają ponad 3000 lat, nie ma wymówki dla współczesnej 
stagnacji. W TPAC przyjmuje się odwrotne podejście: eksperymentuje się w wewnętrznych 
działaniach teatru, wytwarzając zewnętrzną obecność ikony” . W budynku mieszczą się 41

trzy sale, które wystając z budynku wiszą nad ulicą. Sale teatralne „wbite” są w centralny 
sześcian, który łączy sceny, zaplecza i funkcje towarzyszące w jedną funkcjonalną całość. 

Mistrzowska zabawa chwytami — konstrukcyjnymi, koncepcyjnymi, materiałowymi 
powoduje, że twórczość Rema Koolhaasa i OMA jest oryginalna i rozpoznawalna. 
Doskonałym przykładem jest Muzeum Prady w Mediolanie, które oddano do użytku 
w 2016 roku. Nowe muzeum sztuki współczesnej zbudowane jest z prostych brył, 
„magazynów na sztukę”, wmontowanych w dawną industrialną tkankę. Na skraju 
kompleksu powstała biała wieża z powycinanymi tarasami i zewnętrzną windą, którą 
przecina ukośna forma przywołująca na myśl kopalniane szyby. W opuszczonej fabryce 
powstała „fabryka wystaw” dla „przemysłu sztuki”. Kunszt artysty wyraża się tutaj bardziej 
poprzez materię niż formę. W projekcie zastosowano wachlarz materiałów, kolorów, faktur. 
Stare i nowe budynki pokryte zostały różnymi odmianami drewna, szkła, luster, stali, 
betonu, plastiku, ceramiki. Powstał finezyjny, architektoniczny kolaż z mistrzowsko 
skomponowanych i dopasowanych tworzyw. Nad całością dominuje wieża pomalowana 
złotą farbą, tworząca surrealistyczne wrażenie. Oszczędne w formie nowe budynki, włożone 
w starą tkankę tworzą przestrzenie podobne do miejskich dziedzińców znanych z obrazów 
Giorgio de Chirico. 

Zdarzało się, że Rem Koolhaas wprost kopiował formy z projektów konstruktywistów. 
W 1980 roku miasto Rotterdam zleciło OMA wykonanie studium zaprojektowania 
w mieście budynków wysokościowych w dzielnicy Boompjes mieszczącej się nad rzeką 
Maas. Projekt nie został zaprezentowany w tradycyjny sposób. Przedstawienie było 
kolażem różnych elementów skomponowanych w jedną całość, przypominającym 
kompozycje konstruktywistów. Wśród zaproponowanej zabudowy umieszczono wieże 
mieszkalne formą przypominające Citta Nuova Sant’Elii, a obok nich wieżę widokową — 
kopię mównicy dla Lenina El Lissitzkiego. „Budynek zaprojektowany został w kierunku 
doświadczenia kinetycznego, spowodowanego mijaniem budynków z różną prędkością 
podczas przemieszczania się mostami i bulwarem: Wieże są ustawione pod różnymi kątami 
do działki, niektóre się wychylają inne stoją prosto, inne skręcają a stalowa wieża w ogóle 
ucieka” . Ideowy rdzeń twórczości Rema Koolhaasa nie uległ przez lata zmianie, 42

późniejsze projekty biura OMA potwierdzają, że metoda myślenia i konstruowania pozostała 
niezmienna, a motywy konstruktywistyczne są częścią kodu genetycznego pracowni.  

 OMA, Taipei Performing Arts Center by OMA, opis autorski, [za:] www.abitare.it, 16 February 2012 41

 OMA, Boompjes, opis autorski, za: www.oma.eu42
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1.22. El Lissitzky, Wygładzacze Chmur, 1925  1.23. OMA, Giełda w Shenzhen, 2006-2013  1.24. Steven Holl, 
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1.27. Steven Holl, Centrum Sztuki współczesnej NCCA w Moskwie, akwarela, 2013
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Biblioteka w Seattle i Casa de Musica w Porto to najbardziej rzeźbiarskie w formie 
projekty Rema Koolhaasa. Oba budynki cechują pięknie skrojone, zwarte bryły. 
Budynek biblioteki ma urozmaicony kształt, ale jest zarazem funkcjonalistyczny — 
ekspresyjne załamania, wysunięcia i nadwieszenia zdefiniowane zostały wewnętrznym 
układem funkcjonalnym. Budynek przypomina, logiką kształtowania formy, Klub 
Zakładów im. Rusakowa autorstwa Konstantina Mielnikowa. Jak pisze Tomasz 
Kozłowski: „Zamysł wydaje się wyraźny a architektura wyrazista: z centralnego trzonu 
wysuwają się trzy wspornikowe nadwieszenia sal audytoryjnych. Masywne, betonowe, 
zawieszone wysoko i rozchodzące się promieniście formy ujawniają naturę użyteczności 
wewnętrznej struktury. Przypomina to zasady neobrutalizmu i idee szczerości materii 
architektonicznej. Tu szczerość posłużyła ekspresji” . W Seattle program biblioteki 43

został rozdzielony na pięć platform o różnej powierzchni, przeznaczonych odmiennym 
funkcjom, pomiędzy którymi znajdują się cztery ogólnodostępne przestrzenie 
publiczne. Poprzesuwane względem siebie „platformy” nakryte zostały stalowo-szklaną 
skórą, nadając budynkowi ostateczny kształt. W nocy spod przeźroczystej powłoki 
wyłania się ekspresyjna, kratownicowa konstrukcja budynku.  

W projekcie domu w Bordeux Koolhaas zaproponował odwrotną metodę — zabawę 
w niewidzialną konstrukcję. Dom zbudowano tak by odnieść wrażenie, iż jego górna 
kondygnacja lewituje w powietrzu. Surrealizm wspornikowych ścian, nieposiadających 
podparcia, podkreśla, polerowana na efekt lustra, nierdzewna blacha okrywająca 
wewnętrzne elementy środkowej kondygnacji. Efektu tajemniczości nadają 
zamaskowane w elewacji, okrągłe okna i bramy. Dom projektowany był dla 
niepełnosprawnego właściciela, dlatego jego układ funkcjonalny zaprojektowany został 
wokół umieszczonej w centrum platformie, która przemieszcza się powoli przez 
wszystkie kondygnacje.  

Projekty OMA cechuje konceptualizm funkcjonalny, program przestrzenny budynku 
często czytelny jest w jego formie, efekt ekspresji wzmacniany jest poprzez 
uwidocznienie struktury konstrukcyjnej. Strukturalny ekspresjonizm, będący echem 
konstruktywizmu, najwyraźniej uwidacznia się w budynku giełdy w Shenzen. Budynek 
składa się z dwóch brył — na prostopadłościenny wieżowiec, przypominający czarne 
biurowce Miesa van der Rohe, „nabity” jest horyzontalny prostopadłościan, uniesiony 
36 metrów nad ziemię. Jak twierdzą autorzy budynku, podniesione w górę „podium” 
ma symbolizować niematerialny charakter spekulacji kapitałowej: „Normalnie baza 
budynku zakotwicza strukturę i łączy ją wyraźnie z ziemią. W przypadku giełdy 
w Shenzen, baza jakby podniesiona tą samą euforią spekulacji, która napędza rynek, 
wkrada się na wieżę, by stać się podniesionym podium, zaprzeczając architektonicznej 
konwencji trwającej od setek  lat aż po modernizm — solidnego budynku o solidnej 
podstawie” . Nocą czarny budynek staje się bardziej transparentny, rozświetlony 44

światłem wewnętrza ujawnia strukturę konstrukcji, w tym ogromną wspornikową 

 T. Kozłowski, Tendencje… op. cit., s. 5543

 OMA, Giełda w Shenzen, opis autorski, [za:] https://oma.eu/projects/shenzhen-stock-exchange44

35



kratownicę. Uniesiony prostopadłościan uwalnia przestrzeń i tworzy pod sobą dwa 
zadaszone, publiczne place, z kolei na jego dachu znajduje się taras z ogrodem. 
W horyzontalnej bryle mieszczą się trzy główne kondygnacje giełdy. Motyw 
kratownicowej struktury uniesionej wysoko nad ziemię jest czytelnym zapożyczeniem 
z Wygładzaczy Chmur El Lissitzkiego, które także miały mieć trzy kondygnacje, 
zawieszone pięćdziesiąt metrów nad chodnikami i jezdniami. 

Koncept budynku unoszącego się w chmurach bardzo silnie działa na wyobraźnię 
architektów. „Decyzja o horyzontalnym położeniu wieżowca, czyli zaprzeczeniu jego 
wertykalności, może wydawać się paradoksem lub odrzuceniem pochodzenia typologii, 
jak to miało miejsce w Związku Radzieckim. El Lissitzky pierwszy opracował tę 
koncepcję w 1925 roku dla Wolkenbügel, znajdując natychmiastowe echo 
w horyzontalnych wieżowcach Fryderyka Kieslera, a wraz z nim, szerokie reperkusje 
wśród europejskiej awangardy tego okresu. Sytuując na ośmiu skrzyżowaniach 
w Moskwie, na przeciw Kremla, miejskie bramy, Lissitzky dążył do zbudowania 
systemu struktur zajmujących minimalną powierzchnię gruntu. Zamiast rozumieć je 
jako strukturę poziomą, wyraźnie zaznaczył, że jego propozycja to nowy typ budynku 
podatny na bycie uważanym za formę wieżowca” . Projekty Lissitzkiego stały się 45

ikonami, do których odnosiło się  wielu architektów. Kilkukrotnie inspirował się nimi 
w swoich pracach amerykański architekt Steven Holl. Sztuka wpływała na twórczość 
amerykańskiego architekta, lecz nie zawsze jest to wprost widoczne. Holl przyznaje, że 
inspiruje się twórczością Picassa bądź Pollocka, jeśli chodzi zaś o formę 
architektoniczną, to widoczne są wpływy amerykańskiego minimalizmu, na przykład 
Sol LeWitt’a, który bazował swoje koncepty artystyczne na konstruktywizmie. Steven 
Holl zaczął eksplorować idee horyzontalnych wieżowców jeszcze w latach 80. 
ubiegłego wieku, w koncepcyjnych projektach Amerika-Gedenkbibliothek w Berlinie, 
bądź Spatial Retaining Bars w Phoenix w Arizonie — loftach mieszkalno-biurowych 
wzniesionych wysoko ponad pustynny krajobraz. W przeciwieństwie do El 
Lissitzkiego, Holl umieszczał wieże poza obrzeżami miasta, miała być to odpowiedź na 
zagarniającą i degradującą coraz większe powierzchnie amerykańską suburbanizację. 
Elementy konceptu budynków uniesionych nad ziemią Holl zrealizował w projekcie 
biurowca Vanke Center w Shenzen oraz, w mniej widoczny sposób, w kompleksie 
Linked Hybrid w Pekinie.  

Najbliższe podobieństwo do Wygładzaczy El Lissitzkiego widać w projekcie muzeum 
sztuki Nanjing Sifang z 2013 roku. Bryła muzeum wije się wysoko nad krajobrazem 
wsparta na smukłych podporach, tworząc wielki, ekspresyjny wspornik. Budynek jest 
częścią większego założenia — Współczesnej Międzynarodowej Praktycznej Wystawy 
Architektury (Contemporary International Practical Exhibition of Architecture). Projekt 
Holl’a wybija się ponad teren i góruje nad innymi budynkami międzynarodowego 
grona cenionych architektów. Jak przyznają autorzy: „Muzeum eksploruje wyniesiony 

 P. Pinchart, The Horizontal Skyscraper: Reference as a Brief Genealogy in Steven Holl, ARQ  45

    (Santiago)  no.95, Santiago, abr. 2017 s. 107
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punkt widokowy, warstwy przestrzeni, płaszczyzny mgły i wody, które charakteryzują 
głęboko zmienne, przestrzenne tajemnice kompozycji chińskiego malarstwa. (…) 
Górna galeria, zawieszona wysoko w powietrzu, rozwija się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, i zatrzymuje się w pozycji widoku na widoczne w oddali miasto 
Nanjing” . 46

W 2013 roku w konkursie na Narodowe Centrum Sztuki współczesnej NCCA 
w Moskwie, Steven Holl zaproponował budynek złożony z nakładających się na siebie 
i przecinających się, wydłużonych prostopadłościanów, przyczepionych do 
prostopadłościennego trzonu. „Lewitujące” bloki uwalniać miały przestrzeń parteru 
i mieścić m. in. przestrzenie wystawowe oraz pracownie artystów. Na szczycie wieży 
w najwyżej położonej „latającej belce” miała znajdować się klubokawiarnia, która 
miała być nowym punktem orientacyjnym w panoramie miasta. Szkic projektu Holl 
zaprezentował w formie akwareli, która kompozycyjnie i kolorystycznie przypomina 
prouny El Lissitzkiego, pioniera suprematyzmu. „[El Lissitzky] tworzył obrazy złożone 
z prostych figur geometrycznych (okręgów, kwadratów, linii), posługując się zaledwie 
kilkoma kolorami. Efekty mogą robić wrażenie, ale kompozycje bardzo często 
ograniczały się do płaskich, dwuwymiarowych rozwiązań. El Lissitzky zmienił więc 
kierunek poszukiwań, nadając figurom geometrycznym w swoich obrazach wygląd 
przestrzenny, a tym samym do całej kompozycji wprowadził wrażenie 
trójwymiarowości. Prace te nazwał zbiorczo prounami, co miało być skrótowcem 
projektu na rzecz odbudowy sztuki. Było w nich coś z projektów architektonicznych; 
dało się dostrzec jakby sugestie ścian stropów, czasem całych budynków” . 47

W bryle krakowskiej Cricoteki także dostrzec można reminiscencję form 
konstruktywistycznych. Nowa siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora została otwarta w 2014 roku. Autorami projektu wybranego 
w międzynarodowym konkursie był Stanisław Deńko oraz nsMoonStudio. Budynek 
jest „zawieszony w powietrzu” na trzech „nogach”. Industrialna forma przypomina 
scenografie znane z przedstawień konstruktywistycznego teatru. Tadeusz Kantor często 
powoływał się na inspiracje sztuką i teatrem radzieckiej awangardy. Twierdził, że: 
„nowoczesny teatr zaczyna się od konstruktywizmu” . W kręgu kosntruktywistów 48

plastycy i architekci chętnie współpracowali z teatrem. Konstruktywistyczna 
scenografii była funkcjonalna i znosiła granicę między sceną a widownią, mieszając te 
części teatru. Odrzucono kurtynę, zmiany scenografii odbywały się na oczach widzów. 
„Zgeometryzowane formy rusztowań stanowiły szkielet symultanicznych akcji 
teatralnych. Współpraca takich konstruktywistów jak Ekster, bracia Wiesninowie 
i Stenbergowie, Popowa, Stiepanowa i Rodczenko z Teatrem Kameralnym w Moskwie, 
prowadzonym przez Tairowa, jak również z teatrem Meyerholda, prowadziła do 
wspólnych eksperymentów. Przedstawienia wzbogacano efektami mechanicznymi  

 S. Holl, opis autorski, [za:] www.stevenholl.com46

 P. Wilkinson, Architektura — wizje niezrealizowane, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2018, s. 15247

 P. Stangret, Zarażanie, Teatr nr 4, 01-04-2010, www.e-teatr.pl48
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1.28. Yakov Chernikhov, Fantazje architektoniczne, kompozycja 95, 1933  1.29. Bernard Tschumi, Park de la 

Villette, schemat konkursowy, 1982  1.30. Lubow Popowa, Scenografia spektaklu Le Cocu Magnifique, 1922 

1.31. Bernard Tschumi, Park de la Villette, Paryż, 1982-1998  1.32. Aleksander Wiesnin, Człowiek, który był 

czwartkiem, scenografia 1923  1.33. Stanisław Deńko i nsMoonStudio, CRICOTEKA, Kraków, 2006-2014
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uzyskiwanymi za pomocą specjalnie konstruowanych maszyn. (…) Kostiumy 
wykonywane często z fragmentów metalu i drzewa, uzupełnione szkiełkami 
odblaskowymi, wzmacniały efekt mechanicznego życia teatru” . Kantor 49

fascynował się twórczością Wsiewołoda Meyerholda, który wraz z Lubow Popową 
był autorem pierwszego spektaklu konstruktywistycznego – Rogacza wspaniałego 
Crommelyncka wystawionego w 1922 roku. Jak pisze Katarzyna Osińska: „Tadeusz 
Kantor w swych wypowiedziach i tekstach wielokrotnie dawał dowód fascynacji 
rosyjską awangardą i jej przedstawicielami. W 1988 roku wspominał: jako student, 
byłem pod wpływem konstruktywizmu rosyjskiego. Na wykresie Café Europe 
umieścił m. in.: Majakowskiego, Tairowa, Meyerholda. (…) Tatlin inspirował 
porewolucyjne poszukiwania Meyerholda; mógł też wywrzeć pewien wpływ na 
spektakle Kantora powstające w jego wojennym Teatrze Niezależnym. To, co zbliża 
obu twórców, to napięcie między abstrakcją a realnym przedmiotem” . Scenografia 50

i rekwizyty używane w przedstawieniach Kantora przypominają reliefy 
i kontrreliefy Tatlina zbudowane z przypadkowych, „śmieciowych” materiałów: 
kawałków drewna, blach, prętów, kartonu. W projekcie Cricoteki architekci 
odwołali się do konstruktywistycznych źródeł twórczości Kantora. Konstrukcja, 
w formie przęseł rozpięta jest nad budynkiem dawnej elektrowni, nakrywa także 
plac przed nim, który odbija się w lustrzanym sklepieniu budynku. Budynek 
pokryty został surową w wyrazie, perforowaną blachą kortenowską. W zależności 
od warunków atmosferycznych kolor budynku ulega zmianie, a po zmroku, spod 
rdzewiejącej blachy przebija się podświetlony, betonowy szkielet konstrukcji. 
Strefa wejściowa znalazła się pod placem, a główna część budynku, mieszcząca 
sale ekspozycyjne podniesiona została wysoko ponad poziom terenu na trzech 
masywnych nogach w których znajdują się trzony komunikacyjne i instalacyjne. 
Jak twierdzi Bolesław Stelmach, budynek Cricoteki to: „Dom, jak przęsło/element 
gigantycznej porzuconej maszyny naszej cywilizacji. To megarekwizyt do gry 
w Kantora, część jego odwiecznego już przedstawienia” . O tym, że Cricoteka ma 51

być sama w sobie formą scenografii przekonuje autor projektu: „Budynek nie jest 
przeznaczony do statycznej prezentacji twórczego dorobku indywidualnego artysty 
a raczej do kontynuacji jego dynamicznej wizji sztuki niszczącej konwencje, 
upatrującej jej wartości nie tyle w autonomicznym charakterze formy, co 
w procesie twórczym dającym szansę rozwoju artysty i jego dzieła. Przestrzeń 
tworzona jest przygotowaniem do akcji, która może mieć charakter happeningu. 
Wisła, jej bulwary, bezpośrednie otoczenie to przedmioty i rekwizyty, które mogą 
brać udział w akcji, a wciągnięcie ich w obręb sceny (odbicie zwierciadlane w jej 
suficie) stwarza potencjał do twórczego wykorzystania. (…) Odejście od zabudowy 
terenu wolnego i uwolnienie go na cele spektaklu, wystaw, przedstawień, 
happeningów w teatrze — bulwarów Wisły rozszerza zasięg oddziaływania formy  

 A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF, Warszawa 1979, s. 160 i 16249

 K.Osińska, Tadeusz Kantor i rosyjska awangarda, 16 listopada 2015, www.cricoteka.pl50

 B. Stelmach, laudacja z okazji przyznania Stanisławowi Deńko Nagrody Honorowej SARP 2016  51
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i jej treści do skali urbanistycznej miasta” . Budynek Cricoteki, pełen motywów 52

konstruktywistycznych zaliczyć można do nurtu neokostruktywizmu. 

Jednym z pierwszych projektów, który wprost kopiował konstruktywistyczne formy był 
Park de la Vilette autorstwa Bernarda Tschumi’ego. Tschumi był uczestnikiem wystawy 
dekonstruktywistów w MOMA, projekt parku zaliczony został do nurtu dekonstrukcji, 
choć przynależność do niego, gdy mowa o sferze formy architektonicznej, nie jest dziś 
oczywista. „Dekonstruktywizm, jak to zwykle bywa z nowością w architekturze, 
powoli przemija a teoretycy, wciąż nie potrafią go precyzyjnie zdefiniować. Park de la 
Villette stał się dziełem odbieranym obecnie jako niedekonstruktywistyczne lecz 
bardziej neokonstruktywistyczne” . Architekt zaproponował grę nakładania na siebie 53

planów i konwencji, tworząc park zbudowany raczej z rzeczy przynależnych kulturze 
niż naturze. „Rysowany plan Tschumiego, jak wspomniano, tworzy kombinację 
wcześniejszych formuł, które są znane jako historyczne: warstwowanie trzech 
systemów — punktów, linii i powierzchni — przypominających estetykę 
Kandinsky’ego i Klee. Transformacja folies podobna do metody i stylu Czernikowa, 
graficzna abstrakcja powietrznej perspektywy zawdzięcza coś Archigramowi i OMA” . 54

Jeden z planów parku wyznacza siatka czerwonych pawilonów — Les Folies — 
szaleństw. W zamyśle architekta miały pełnić głównie funkcję dekoracyjną, być 
punktami odniesienia w przestrzeni parku. Niektóre pawilony pełnią funkcje kawiarni, 
restauracji, punktów informacyjnych, jednak ich rozbudowana, udziwniona forma jest 
raczej manifestacją bezcelowości. Bernard Tschumi wyjaśnia: „Architektura 
przyjemności leży tam, gdzie nagle zbiegają się idea i doświadczenie przestrzeni gdzie 
architektoniczne fragmenty zderzają się i łączą w zachwycie, gdzie kultura architektury 
jest nieskończenie zdekonstruowana a zasady pogwałcone. Nie ma tam metaforycznego 
raju, ale dyskomfort i niezrównoważone oczekiwania. (…) Taka architektura jest 
przewrotna ponieważ jej prawdziwe znaczenie leży poza użytecznością czy celem, 
i w końcu — niekoniecznie ma na celu dawanie przyjemności” . Pawilony 55

przypominają zrealizowane i niezrealizowane projekty konstruktywistycznych 
architektów: Rodczenki, Tatlina, Lissitzkiego, Czernikowa, industrialną ekspresję 
pawilonów i scenografii teatralnych. Czerwone Les Folies przypominają „industrialne”, 
poruszające się sceniczne konstrukcje Popowej: „(…) konstruktywizm to była sztuka 
i architektura, podobnie jak w ogóle awangarda, immanentnie związana ze 
społeczeństwem przemysłowym (industrialnym) lub takim, które za wszelką cenę do 
takiego dążyło. Postmodernizm a w nim high-tech, a wnet eco-tech zwłaszcza, 
dekonstruktywizm czy wreszcie neoawangarda en block to architektoniczny wyraz 
społeczeństwa postindustrialnego. (…) Les Folies Tschumi’ego przypominające 

 S. Deńko, Forma w architekturze – przekazem treści. Na przykładzie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza  52

   Kantora CRICOTEKA [w:] Obraz. Obraz przestrzeni. Przestrzeń, Wydział Intermediów ASP w Krakowie,  
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 T. Kozłowski, Architektura a sztuka, Wydawnictwo PK, Kraków 2018, s.9953

 M. Misiągiewicz, O prezentacji…, op. cit., s.16954

 B. Tschumi, Przyjemność Architektury, [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie i manifesty architektury współczesnej,  55
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gigantyczne zabawki nie symbolizują w samej rzeczy niczego, może z wyjątkiem braku 
utopii i iluzji, która uderza nas tak w dekonstruktywizmie, jak i jego filozofii” . 56

Pawilony i inne elementy kompozycyjne: budynki, ławki, ścieżki, kładki, 
rozmieszczone na warstwach-planach projektu, są wielką plenerową scenografią parku 
uważanego za przełomowy projekt współczesnej urbanistyki i architektury krajobrazu.  

Biuro Coop Himmelb(l)au słynące z ekspresyjnej, dekonstruktywistycznej stylistyki 
zaprojektowało rozbudowę zabytkowego Akron Art Museum. Nowa cześć budynku, 
oddana do użytku w 2007 roku, składa się z trzech elementów, które architekci nazwali 
„crystal”, „box” i „cloud”. Bryły są oddzielone i „zawieszone”, nadają całości wrażenie 
lekkości. Forma czytelnie uwidacznia podział funkcjonalny, „kryształ” to przeszklona, 
środkowa część wejściowa mieszcząca lobby, błyszczące aluminiowe „pudełko” mieści 
sale wystawowe, „chmura” to wielkie wsporniki stanowiące główny wyróżnik 
budynku. Przez perforowaną blachę, którą pokryte są wsporniki, wizualnie przenika 
przestrzenna siatka belek konstrukcyjnych, przypominających budowle z ekspresyjnych 
perspektyw Czernikowa. Dekompozycja, rozbicie formy, z którego słynie Coop 
Himmelb(l)au, uwidacznia się wewnątrz holu wejściowego. Autorzy tak opisują 
projekt: „Muzeum przyszłości jest przestrzennym znakiem w mieście, w którym 
przedstawiane są treści naszego wizualnego świata. Muzea nie są już tylko 
przestrzeniami wystawowymi dla różnych form analogowej i cyfrowej wizualnej 
informacji, ale funkcjonują jako przestrzeń miejskich doświadczeń” . „Chmura” 57

nakrywająca kompleks pełni funkcję dekoracyjną, jest elementem uwolnionym od 
funkcji, znakiem w przestrzeni miasta, zachęcającym do doświadczenia intrygującej 
architektury. 

Ikoną konstruktywistycznej architektury jest projekt pomnika III Międzynarodówki 
autorstwa Władimira Tatlina, który miał za zadanie rozsławiać idee komunizmu. Jak 
pisze Robert Harbison: „Było w historii kilka momentów, w których nie dające się 
zrealizować projekty stały się niemal modą czy normą — takim okresem były na 
przykład wczesne lata po rewolucji w Rosji. (…) Sławny pomnik Tatlina jest 
pochylony, by dać wyraz dynamice, co narusza dawne zasady piękna. Wykorzystuje 
ideologię maszyn — mechanizm uwidoczniony i pracujący w sposób jawny — 
przestrzenie mieszkalne obracałyby się tu w trzech różnych prędkościach — by dać 
ramę abstrakcyjnym stwierdzeniom na temat kosmosu” . Choć pomnik nie został 58

zrealizowany, idea jego formy i konstrukcji jest wciąż w świecie architektury żywa. 
Podobieństwo dostrzec można w kształcie wieży Orbit wybudowanej z okazji igrzysk 
olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Londyńska struktura także ma przestrzenną, 
kratownicową konstrukcję, lecz nie w formie spirali, a raczej swobodnej plątaniny, tak 
jakby forma Tatlina przeszła katastrofę. W rzeźbiarskiej formie, powyginanych 

 Z. Tołłoczko, T. Tołłoczko, W kręgu…, op. cit., 85-8656

 Coop Himelb(l)au, opis autorski, [za:] www.coop-himmelblau.at57
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kratownicowych wstęg można też dopatrzyć się inspiracji helisą kodu DNA. Wieżę 
zaprojektował znany artysta Anish Kapoor, a konstrukcję Cecil Balmond z biura Arup. 
Budowla jest dziełem z pogranicza architektury, inżynierii i rzeźby plenerowej. 400-
metrowa Wieża Tatlina miała przyćmić carskie pałace, Orbit ma „zaledwie” 115 
metrów wysokości, ale tunelowa zjeżdżalnia wplątana w konstrukcję ma imponujące 
178 metrów długości. Zjeżdżając w dół można podziwiać powyginaną strukturę z 
dynamicznej perspektywy. Kratownicowa konstrukcja niesie dwupoziomowy spodek 
mieszczący taras widokowy i restaurację. Stylistyka struktury łączy motywy 
konstruktywizmu oraz współczesnych możliwości wyrazu artystycznego i 
architektonicznego. Rozmach architektoniczny nie służy już pochwale pracy i 
budowania lepszej przyszłości, służy pochwale bezcelowej zabawy. 

Architektura czerpiąca z awangardowego konstruktywizmu bywa zaliczana do nurtu  
h i - tech bądź dekons t ruktywizmu, a powinna racze j być nazywana 
neokonstruktywizmem. „Ekspozycja struktury budowli i konstruktywistyczna stylizacja 
czynią architekturę high-techu trudną do odróżnienia od neokonstruktywizmu. Sami 
zresztą twórcy raczej nie godzą się na ten termin sugerujący epigonizm tego nurtu 
przewijającego się zarówno w tzw. późnym modernizmie (late modernism), jak 
w postmodernizmie. A przecież analogie i uderzająca recepcja konstruktywistycznych 
rozwiązań jest wyraźnie widoczna ”. Wielkie konstrukcje kratownicowe rysowane 59

w ekspresyjny sposób przez architektów konstruktywistycznych były wyrazem 
zachwytu nad uprzemysłowieniem i wizjami dobrobytu, jaki miał spłynąć na 
proletariat. Współczesna architektura zaadoptowała formę wizji konstruktywistów do 
budowy obiektów elitarystycznych: muzeów sztuki, uniwersytetów czy luksusowych 
wieżowców. 

 Z. Tołłoczko, T. Tołłoczko, W kręgu…, op. cit., s. 7459
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2.1. Alexander Calder, Vertical Foliage, 1941  2.2. Santiago Calatrava, S 178 A, 2011  2.3. Santiago Calatrava, 

pawilon Kuwejtu, Sewilla, 1991-1992  2.4. Santiago Calatrava, A Machine for Making Shadows, Nowy Jork, 

1992-1993
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2. Motywy kinetyczne w architekturze współczenej 

Ambitne plany realizacji konstruktywistycznych budowli, których elementy 
poruszałyby się, na przykład pomnika projektu Tatlina, nie zostały zrealizowane, 
powstały za to wprawione w ruch dzieła sztuki. Nazwę nowego kierunku w sztuce 
zapożyczono od grackiego słowa „kinesis” oznaczającego „ruch”. Pojęcie sztuki 
kinetycznej sprecyzowane zostało po raz pierwszy w Manifeście realistycznym Nauma 
Gabo i Antoine'a Pevsnera z 1920 roku. W dokumencie mowa jest o „kinetyce" jako 
aspekcie formy artystycznej i „kinetycznych rytmach” jako formie rzeczywistego 
odczucia czasu . W odróżnieniu od futuryzmu w sztuce kinetycznej nie chodzi o 60

przedstawienie ruchu, ale o wywołanie wrażenia ruchu bądź poruszeniem przedmiotu, 
bądź poprzez dynamiczne oglądanie dzieła, bądź poprzez efekty optyczne. Naum Gabo 
pisał: „Rzeźba konstruktywistyczna jest nie tylko trójwymiarowa; jest czterowymiarowa, 
ponieważ usiłujemy wprowadzić do niej czynnik czasu. Przez czas rozumiem ruch, 
rytm: tak ruch rzeczywisty, jak i iluzoryczny, wyczuwalny za pośrednictwem przepływu 
linii i kształtów w rzeźbie czy malarstwie” . Ruch miał mieć w dziele kinetycznym 61

miejsce równe strukturze i przestrzeni, odrzucona miała być za to bryła i masa.  

Pojęcie „architektury kinetycznej” i „detalu kinetycznego” w architekturze staje się 
coraz powszechniej używane. Należy jednak stwierdzić, iż w architekturze, tak jak 
i w sztuce, nie wszystkie budynki, których elementy poruszają się są architekturą 
kinetyczną, nie każdy poruszający się detal architektoniczny można nazwać 
kinetycznym. Coraz częściej spotykane są ruchome elementy fasad — panele, żaluzje, 
okiennice, systemy dostosowujące zewnętrzny kształt budynków do warunków 
atmosferycznych, które nie mają ze sztuką nic wspólnego. Istnieją także ruchome 
budowle inżynieryjne: mosty, tamy, a także ruchome sale koncertowe bądź zadaszenia 
stadionów, formy czysto funkcjonalne. Czasem przybierają jednak efektowne formy, 
jak w przypadku smukłej i ekspresyjnie wygiętej formy mostu im. Samuela Becketta 
w Dublinie autorstwa Santiago Calatravy, którego przęsło obraca się o 90 stopni. Most 
wygląda jak naprężony łuk, choć jest to wrażenie złudne, gdyż siły wantów i odciągu 
działają na pylon wprost odwrotnie. Architekturę, która zdolna jest do ruchu bądź 
zmiany kształtu można nazwać kinetyczną, gdy ruch ten jest formalnym zamierzeniem. 
Przykładem może być pawilon Wielkiej Brytanii na Expo 2010 w Szanghaju, 
zaprojektowany przez Thomasa Heatherwicka który pokryty był gąszczem 
cienkich, wyginających się „kolców”. „Ożywiona” fasada budowała wrażenie lekkości, 
rozmywania się formy, jakby zwiedzający miał do czynienia z architektonicznym 
dmuchawcem. 

 T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje…, op. cit., s. 31460

 N. Gabo [za:]: T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje…, op. cit.,  s. 314-31561
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2.5. Naum Gabo, Konstrukcja kinetyczna, 1920  2.6. Santiago Calatrava, Turning torso, (model) 1999-2005  

2.7. SOM, Cayan Tower, Dubaj, 2013  2.8. Naum Gabo, Torsion (Variation no. 3), 1963  2.9. Santiago 

Calatrava, Milwaukee Art Museum, 1994-2001
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Pierwsze rzeźby poruszane bez mechanicznego napędu były dziełem Alexandra 
Caldera. Artysta stworzył kompozycje złożone ze smukłych płytek metalowych 
zawieszonych na wątłych drutach, nazwane przez Marcela Duchampa mobiles. Płytki 
malował na czarno-biało bądź w kolorach podstawowych, inspirując się sztuką 
Mondriana, Miro i Arpa. Kompozycje były odpowiednio wyważone tak, by płatki, 
wyrastające na końcach rzeźby, niczym liście, mogły być poruszone siłą wiatru. 
Biomorficzne mobiles poświęcone ruchowi i dynamizmowi natury, a nie 
zmechanizowanemu, zurbanizowanemu, mechanicznemu światu, stanowią odrębny 
nurt sztuki kinetycznej . Póżniej Caldera zaczęli naśladować inni artyści: George 62

Rickey, Kenneth Martin. Kompozycje zbliżone do Caldera tworzył także Santiago 
Calatrava. Hiszpański konstruktor i architekt, znany jest ze szkiców i rzeźb, które 
stanowią pretekst do twórczości architektonicznej. Jego dzieła nawiązują do sztuki 
ekspresjonistów i konstruktywistów. „W sztuce XX wieku obecny jest element 
kinetyczny — opowiada Calatrava — artyści tacy jak Alexander Calder, Naum Gabo 
czy Moholy-Nagy tworzyli rzeźby, które się ruszały. Ich prace zachwycają mnie 
i wywołują silne emocje” . Wpływ sztuki kinetycznej na architekturę hiszpańskiego 63

architekta widać na przykładzie pawilonu Kuwejtu na wystawie światowej w Sewilli 
w 1992, w którym ruchome elementy dachu symbolizują poruszające się na wietrze 
liście palmowe. Podobną formę ma instalacja A Machine for Making Shadows 
zaprezentowana na wystawie w MOMA. „Trzy instalacje na wystawie demonstrują 
zainteresowanie Calatravy wizualnym ruchem obiektów naturalnych, rzeźbiarską 
jakością zbrojonego betonu i kinetycznymi komponentami architektury. (…) 
Instalacja w ogrodzie rzeźb, Maszyna do tworzenia cieni to zmechanizowana 
betonowa rzeźba z dwunastoma dwudziestometrowymi mackami unoszącymi się nad 
ziemią, które pomimo dużej masy, kołyszą się w falującym ruchu” . Calatrava 64

tworzy rzeźby o zbalansowanym kształcie, który nadaje im wizualnej lekkości tak, że 
nawet gdy posiadają mechaniczne elementy, widz ma wrażenie jakby poruszały się 
jedynie pod wpływem wiatru. 

Podobne złudzenie odnieść można podziwiając formę Milwaukee Art Museum. 
Budynek otwarty w 2001 roku powstał obok gmachu muzeum wojny z 1957 roku, 
zaprojektowanego przez Eero Saarinena. Ekspresyjna, organiczna forma 
zaproponowana przez Calatravę kontrastuje z prostą formą muzeum wojny 
jednocześnie odnosząc się do innego, ikonicznego dzieła Saarinena —  terminalu TWA. 
Nowe muzeum sztuki łączy się z muzeum wojny horyzontalną podstawą, zakończoną 
łukową formą z białego betonu, wyglądającą jak kopia skrzydła nowojorskiego 
terminalu. Na niej znajduje się charakterystyczna wertykalna forma — smukłe białe 
żebra niosą konstrukcję szklanego dachu monumentanej „katedry sztuki”. Z grzbietu 
dachu wyrasta imponująca, wspornikowa konstrukcja unoszonych „skrzydeł” 

 https://www.theartstory.org/movement-kinetic-art-artworks.htm#pnt_262

 P. Jodido, Santaiago Calatrava Architekt, Inżynier, Artysta, Tashen/TMC Art, Kolonia 2008, s.1063

 Thresholds/Santiago Calatrava: Structure and Expression,— MOMA, Nowy Jork, informacja prasowa, March  64

    1993 https://www.moma.org/documents/moma_press-release_327651.pdf
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zamykających i otwierających bryłę budynku. W zależności od punktu widzenia 
i stopnia rozwarcia konstrukcji, muzeum może budzić różne konotacje, katedry, 
oceanicznego liniowca, z bocznej perspektywy wygląda jakby na podłużnym 
postumencie usiadł wielki mechaniczny ptak.  

Forma i objętość rzeźby kinetycznej miała być wytwarzana za pomocą smukłych 
konstrukcji, zakreślona bądź ramami i napiętymi płaszczyznami drutów, które mimo 
faktycznej statyki wraz z poruszającym się widzem wywołują kinetyczne doznania, 
bądź za pomocą poruszających się elementów. Pierwsze rzeźby kinetyczne, autorstwa 
Nauma Gabo były poruszane mechanicznie, czego przykładem jest Konstrukcja 
kinetyczna z 1920 roku, składająca się z cienkiego stalowego pręta wprawionego przez 
silnik elektryczny w szybki ruch. Oscylacje pręta wykreślają w przestrzeni formę, 
tworzą iluzję pofalowanego kształtu, rzeźby generowanej przez ruch. Forma ma 
skręcony podłużny kształt, motyw często spotykany we współczesnej architekturze 
wieżowców, znany na przykład z mierzącego 632 metry wysokości wieżowca Shanghai 
Tower bądź zaprojektowanego przez SOM wieżowca Cayan Tower w Dubaju. 

Wcześniej spiralną formę przyjęła wieża mieszkalna w Malmö autorstwa Santiago 
Calatravy. W rzeźbach, które bywają zarazem konceptualnymi modelami budowli, 
architekt ujawnia preteksty. Często podejmowanym przez Calatravę motywem 
jest ludzkie ciało, jego dynamika i anatomia. „Wykorzystując wytrzymałość 
materiałów, Calatrava ukazuje działanie sił statycznych, miast ukrywać je za 
nijaką fasadą. Skupia się na mechanizmach działających w ramach formalnego 
systemu architektonicznych zasad. Te precyzyjne instrumenty z zakresu dynamiki 
budowli umożliwiają mu przełożenie ich cybernetyki na formy mimetyczne, 
niejednokrotnie ze zdumiewającą dokładnością i dosłownością. Detale 
potwierdzają swoją antropomorficzną genezę (…) Wyważone gesty kojarzą się 
z energią kinetyczną, co w oczywisty sposób ukazują rzeźby Calatravy. Szkielety 
ruchu i gestykulacji przywołują na myśl pierwotne siły, które ukształtowały i dały 
im początek. Zrównoważone formy są zaledwie cieniami tych sił kinetycznych. 
Jednocześnie umożliwiają uchwycenie tego, co w innym przypadku byłoby 
pozbawione istoty” . Hiszpański architekt tworzy dzieła, których elementy 65

poruszają się bądź też ich kompozycja ulega zdynamizowaniu za pomocą 
chwytów znanych z rzeźby kinetycznej, nie z przyczyn funkcjonalnych, a dla 
uzyskania spektakularnego efektu formalnego. Model Turning torso będącym 
syntezą kształtu wieży mieszkalnej w Malmö składa się z serii skręconych 
sześcianów przymocowanych do stalowego stelaża. Tworzy kompozycję 
przypominającą wygięty kręgosłup. Rzeźba przywodzi na myśl skojarzenia 
z wprawioną w ruch konstrukcją kinetyczną Nauma Gabo oraz z jego innym 
dziełem — fontanną Revolving torsion o skręconej formie przypominającej 
sylwetkę człowieka.  

 C. Bos C., B. van Berkel, Niepoprawni wizjonerzy, Murator, Warszawa 2000, s. 57 i 6365
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Elektryczne konstrukcje Nauma Gabo nastręczały mu problemów natury technicznej, 
dlatego artysta później powrócił do kompozycji statycznych. Jego twórczość po etapie 
konstruktywistycznym i kinetycznym skierowała się w stronę abstrakcji geometrycznej. 
Tym, co wyróżniało sztukę Nauma Gabo i jego brata Antoine Pevsnera było połączenie 
ekspresyjnego gestu z bawieniem się geometrią, matematyką, konstrukcją 
i eksperymentami z nowymi materiałami. Obaj wyjechali z Rosji na Zachód, trafili 
także do Bauhausu, który stał się centrum konstruktywistycznych, awangardowych 
działań. 
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3.1. Naum Gabo, Głowa kobiety, 1916  3.2. Jean Nouvel, Muzeum Narodowe w Katarze,  2003-2019     

3.3. Vladimir Tatlin, Corner Relief,  1915   3.4. Frank Gehry, Muzeum Guggenheima, Bilbao, 1991-1997
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3. Dziedzictwo Wchutiemasu i Bauhausu: eksperymenty z formą i materią 

W 1920 roku, w Moskwie powołano do życia Wchutiemas — nową szkołę, która 
łączyła w sobie profil artystyczny z technicznym rzemiosłem. Miała przygotowywać 
uczniów w kierunku projektowania przemysłowego, wzornictwa i architektury. 
W Wchutiemasie wykładowcami zostali wybitni artyści, w tym przedstawiciele 
konstruktywizmu. „Szkoła miała w swoich szeregach takich protagonistów rosyjskiej 
awangardy, jak Alexander Rodchenko i Varvara Stepanova, Alexander Viesnin i Lyubov 
Popova, El Lissitzky i Vladimir Tatlin, Moisey Ginzburg i Ivan Leonidov, Konstatntin 
Mielnkov i, może najmniej zanany, Nikolay Ladovsky” . Na uczelni wykładał także 66

Malewicz, Kandinsky, Pevsner oraz Naum Gabo. W 1919 roku w Weimarze 
z inicjatywy Waltera Gropiusa powstała szkoła o podobnym charakterze — Bauhaus. 
Z początku w szkole dominował profil rzemiosła, rękodzieła i indywidualizmu, 
podsycany dominującą postacią Jahannesa Ittena. Gdy do Bauhausu dołączyli Theo van 
Doesburg i László Moholy-Nagy, w Bauhausie wzmocnił się nurt konstruktywizmu. Po 
przeniesieniu szkoły do Dessau zacieśniła się współpraca z przemysłem i filozofia 
produkcji rzemieślniczej została porzucona . Obie uczelnie były środowiskiem 67

awangardowych eksperymentów, z tego powodu znalazły się na celowniku odpowiednio 
sowieckich i hitlerowskich władz, i zostały zamknięte zaledwie po kilku latach 
działania. Pozostał jednak po nich znakomity dorobek, wykształciły artystów, którzy 
kontynuowali, często na emigracji (wielu w Stanach Zjednoczonych), awangardowe 
idee i wywarli duży wpływ na powojenną sztukę, wzornictwo i architekturę. 

Związani z Wchutiemasem Naum Gabo i Antoine Pevsner przeciwstawiali się 
ideologicznemu konstruktywizmowi, w opozycji do „produktywistów”, głosili 
bezcelowość sztuki i koncentrowali się na badaniu formy. W swojej twórczości używali 
nowych materiałów i nowych technik, rozbijali zwarte masy, tworzyli „formy 
powietrzne”. Artyści pisali: „Odrzucamy bryłę (objom) jako formę przedstawienia 
przestrzeni. Przestrzeń nie może być mierzona bryłą, tak jak płynu nie da się mierzyć 
miarą linearną. (...) Uznajemy GŁĘBIĘ za jedyną formę przedstawienia przestrzeni. 
Odrzucamy w rzeźbie masę jako element rzeźbiarski (…) posługujemy się czterema 
płaszczyznami i z nich tworzymy taką samą objętość jaką posiada masa 
czteropudłowa” . W początkach twórczości Gabo konstruował figuralne rzeźby 68

z plastikowych i metalowych płytek, przykładem jest Głowa kobiety z 1916 roku. 

 A. Bokov, Rationalizing intuition: Vkhutemas and the pedagogy of space, 1920-1930, w: D. Kozłowski (red.)  66

   Defining the architectural space, rationalistic or intuitive way to architecture vol 2,, Politechnika Krakowska,  
   Kraków 2018, s. 17

 G. Naylor, Bauhaus, WAiF, Warszawa 1977 s.11267

 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WAiF, Warszawa 1985, s. 27368
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Delikatna kompozycja składa się z przecinających się cienkich płatów materiału. 
Podobną formę ma bryła Katarskiego Muzeum Narodowego, projektu Jeana Nouvela, 
które zostało otwarte na początku 2019 roku. Budynek składa się z przenikających się 
dysków, obłożonych panelami kremowego betonu. Architekt tłumaczy, że inspirował 
się pustynnymi formacjami występującymi w Katarze. „Róża pustyni, kwiatopodobna 
formacja kryształów mineralnych, występujących tylko w suchych regionach 
przybrzeżnych, jest pierwszą strukturą architektoniczną, stworzoną przez samą naturę, 
poprzez wiatr, morską mgiełkę i piasek, działające razem przez tysiąclecia. To 
zaskakująco złożone i poetyckie. Przyjęcie pustyni jako punktu wyjścia okazało się 
bardzo nowatorskim, by nie powiedzieć utopijnym pomysłem. Mówię utopijny, 
ponieważ, aby zbudować budynek o długości 350 metrów, z dużymi dyskami 
wnikającymi do wewnątrz, oraz z przecięciami i elementami wspornikowymi — by 
wyczarować różę na pustyni — musieliśmy sprostać ogromnym wyzwaniom 
technicznym” . Budynek składający się z 11 galerii zaplanowany jest jako pętla, która 69

wije się prawie przez półtora kilometra. W jego centrum znajduje się pieczołowicie 
odrestaurowany pałac szejka Abdullaha bin Jassim Al Thani, który od 1975 roku pełnił 
funkcję Narodowego Muzeum Kataru. Nowe muzeum jest drugą, znaczącą realizacją 
Nouvela w regionie, w 2017 roku otwarto oddział Luwru w Abu Dhabi, budynek 
przykryty wielką kopułą zbudowaną z kilku warstw aluminiowych paneli w kształcie 
wyciętych gwiazd, która przepuszcza promienie słońca, tworząc wewnątrz 
niespotykaną grę światła i cienia. Z wielu realizacji, projektowanych przez 
znakomitych architektów, które powstały na Bliskim Wschodzie, te zaprojektowane 
przez Nouvela należy uznać za najbardziej spektakularne. Pytany o ikoniczność formy 
i porównanie z muzeum Guggenheima Franka Gehry’ego, Nouvel stwierdza: „Bilbao 
było wow, ponieważ wcześniej nie widzieliśmy takiego języka. Ale dla mnie ważne jest 
też nawiązanie do kontekstu” .  70

Twórczość Franka Gehry’ego cechuje różnorodność form, wynikająca z wielości 
źródeł, z których czerpie pomysły. Zakres sztuki, którą się inspiruje rozciąga się od 
gotyckiej i renesansowej rzeźby, przez sztukę awangardową, konstruktywizm 
i ekspresjonizm, modernistyczną architekturę, aż po współczesnych mu artystów 
neoawangardowych. „Perspektywa bycia architektem objawiła się Gehry’emu podczas 
studiów artystycznych na University of Southern California, które porzucił dla 
architektury, choć wciąż ochoczo poruszał się pomiędzy tymi dwom pojęciami” . 71

W 1980 roku Frank Gehry zaprojektował wnętrza wystawy The Avant-Garde in Russia, 
1910-1930 zaprezentowanej w Los Angeles Contemporary Museum of Art. We 
wczesnych projektach amerykańskiego architekta widoczne są wpływy rosyjskiej 
awangardy, Gehry transponował kompozycje, przekręcał, bawił się konstrukcją, 
uwidaczniał ją i dekonstruował. Jego twórczość umieszono w 1988 roku na wystawie w 
MOMA, zaliczając go do grona dekonstruktywistów. W latach 70. i 80. Frank Gehry 

 J. Nouvel, opis autorski, [za:] www.jeannouvel.com 69

 J. Lasky, Ed first look: The National Museum of Qatar, march 26, 2019 www.elledecor.com 70

 J. Fiona Ragheb, Frank Gehry: Architect, Guggenheim Museum Pub., New York 2001 s. 340 71
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używał w swoich projektach odpadów i tanich materiałów, drewna, sklejek, blach, 
siatki ogrodzeniowej, podobnie jak profesorowie i studenci Bauhausu i Wchutiemasu 
przy tworzeniu eksperymentatorskich kolaży, rzeźb i reliefów. László Moholy-Nagy, 
jeszcze zanim przyłączył się do Bauhausu, tak opisał swoje zainteresowania: „Na 
swojej drodze znajdowałem metalowe odpadki, śrubki, kłódki, części jakiś urządzeń. 
Umocowywałem je, przyklejałem i przybijałem do drewnianych desek, łącząc je 
z rysunkami i malowidłami. Wydawało mi się, że w ten sposób wyrażam przestrzeń 
ujętą z różnych perspektyw (…) Planowałem trójwymiarowe konstrukcje wykonane ze 
szkła i metalu. Myślałem, że zalane światłem, dadzą wspaniałą gamę kolorów. Próbując 
szkicować ten rodzaj szklanej architektury wpadłem na pomysł wykorzystania 
przezroczystości materiału” . Duch tej sztuki w architekturze ujawnia się w postaci 72

domu własnego Franka Gehry’ego, który wygląda jak kolaż z przypadkowych 
odpadków, blach, siatek, sklejek. Alessandro Mendini tak opisywał prace 
amerykańskiego architekta: „intencjonalnie efemeryczne, materiały z odzysku, siatki 
ogrodzeniowe, krokwie, rury wodociągowe, akty hiper-realizmu w sferze tego co 
prowizoryczne i niekompletne, na niewykończonych przemysłowych materiałach” . 73

Dom Gehry’ego jest jak postmodernistyczny obraz świata - mozaika pozornie 
nieprzystających elementów, pełna dychotomii, kontrastu, nieładu. 

Architektura Franka Gehry’ego z czasem ewaluowała w stronę coraz większej ekspresji 
i wysublimowaniu. Największą sławę przyniosło mu muzeum Guggenheima w Bilbao. 
Forma muzeum skomponowana jest z powyginanych brył pokrytych tytanową blachą, 
wygląda jak rzeźbiarska wariacja na temat okrętu zacumowanego nad brzegiem rzeki. 
Kompozycja przywodzi na myśl konstruktywistyczne rzeźby, na przykład relief 
narożny Tatlina z 1915 roku. „Budynek zawiera w sobie całe życie Gehry’ego: pop art, 
radziecki konstruktywizm, Tatlina, Malewicza, Matisse’a i — jak sam nam mówi — 
Mody Dick’a” . Od strony rzeki, płynne błyszczące kształty wiją się wokół 74

przeszklonego atrium otwierającego muzeum na nadbrzeżny taras, przykryty 
zadaszeniem podtrzymywanym przez pojedynczą, wielką kolumnę. W przypadku 
muzeum Guggenheima granica między architekturą a rzeźbą rozmywa się, Germano 
Celant tak opisuje twórczość Gehry'ego: „Jego język projektowy rozszerza się w pole 
rzeźby gdzie krawędzie i płaszczyzny wyginają się i unoszą, warstwa ponad warstwą, 
jednocześnie chaotycznie i bezceremonialnie, ikonicznie i narracyjnie. Gehry 
zawdzięcza tą malarską i rzeźbiarską rześkość dialogowi, który podtrzymywał 
z artystami takimi jak: Ed Moses, Charles Arnoldi, i Robert Irwin od 1964, procesowi, 
który później uzupełniły dyskusje i współpraca z Richardem Serrą, Claes Oldenburg 
i Coosje van Bruggen” . Jedną z sal wystawowych w muzeum zajmuje wielkoskalowa 75

rzeźba Snake, której autorem jest Richard Serra. Labirynt zbudowany z łagodnie 
wygiętych blach, koresponduje z architekturą muzeum. Frank Gehry współpracował z Serrą  

 L. Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an Artist , [za]: G. Naylor, op. cit.  s. 107 i 110 72

 D. Rampello w: G. Celant (red.), Frank O. Gehry since 1997, SKIRA, Mediolan, 2009 s. 7 73

 ibid. s.774

 G. Celant (red.), Frank O. Gehry…, op. cit., s. 19 75
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3.5. Naum Gabo. Spiral Theme, 1941  3.6. Frank Gehry, Louis Vuitton Foundation, Paryż, 2004-2014
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projektując koncepcje mostu pomiędzy WTC i Chrystler Building oraz mostu 
millenijnego w Londynie. Muzeum w Bilbao bywa porównywane do muzeum 
Guggenheima w Nowym Jorku, ze względu na status architektonicznej ikony, który 
posiadają oba budynki. Wnętrze zaprojektowane przez Gehry’ego jest nie mniej 
ekscytujące niż to w nowojorskim muzeum, budują go białe krzywizny ścian 
przecinane otworami, zwieńczone świetlikiem, które wyglądają jak skały lodowej 
jaskini. „Jeśli każde muzeum naszych czasów jest dzieckiem Guggenheima Franka 
Lloyda Wrighta, to muzeum Guggenheima w Bilbao Gehry’ego jest buntowniczym 
nastolatkiem. Nieokiełznana energia tego projektu nie zdradza nic z powściągliwości 
ikony Wrighta z manhattańskiego Upper East Side” . Jak przyznaje Frank Gehry, 76

w trakcie projektowania budynku został poproszony o stworzenie czegoś co rozsławi 
Bilbao tak, jak opera Utzona rozsławiła Sydney . Gehry wypełnił to zadanie, muzeum 77

o spektakularnej formie jest ikoną architektury XX wieku, marką, rozpoznawalnym 
symbolem, który nadał niewielkiemu, poprzemysłowemu miastu nową tożsamość.  

Uzyskanie wizerunkowego i ekonomicznego sukcesu dzięki architekturze nazywane 
zostało „efektem Bilbao”, Gehry mówi o nim jak o przekleństwie, przyznaje, że 
zarzucony został propozycjami projektowania kopii budynku w innych miastach. 
Z ofertą zbudowania spektakularnego budynku, skierował się do Gehry’ego także 
prezes Louis Vuitton, Bernard Arnault . Architekt przystał na oczekiwania i stworzył 78

dzieło rozmachem dorównujące najznamienitszym budowlom Paryża. Nowy budynek 
Louis Vuitton Foundation otwarto w 2014 roku. Jego forma przypomina wielkiego 
kosmicznego owada, który wylądował na skraju Lasku Bulońskiego, lśniące, białe 
skorupy kokonu wyłaniają się spośród parkowej zieleni. Forma jest ekstrawagancka, ale 
elegancka, jak na wielkiego kreatora architektonicznej mody przystało. Muzeum mieści 
jedenaście sal wystawowych i salę audytoryjno-koncertową, oraz przestrzenie na 
wolnym powietrzu, pod budynkiem i na dachu, na kaskadowych tarasach, przykrytych 
szklanymi taflami. Gehry nazywa bryłę muzeum „górami lodowymi”, a szklane panele 
dachu „żaglami”. Forma „żaglowca” podkreślona jest przez fontannę, której woda 
spływa szeroką kaskadą, otaczając cały budynek. Blacha tytanowa znana z wielu 
realizacji Gehry’ego w Paryżu zastąpiona została taflami szkła, osadzonymi na 
drewnianej konstrukcji „lewitującej” wokół kubatur budynku. Architekt nawiązał do 
szklanych parkowych oranżerii, hali Grand Palais i zbliżył się kształtem do form 
organicznych: „(…) było jasne, że musiało to być coś, co pasuje do ogrodu, coś 
w tradycji XIX-wiecznego szklanego pawilonu lub oranżerii. (…) Chmury szkła są 
odpowiedzią na geometrię natury, na krajobraz parku urządzonego w angielskim stylu. 
Pozorny nieład natury ma swój własny porządek” . Teoretyczne założenia realizowane 79

przez Gehry’ego: otwartość planu, organiczna ciągłość przestrzeni, relacja architektury 
do kontekstu i natury oraz, jego stosunek do materii architektonicznej zdradzają silny 

  J. Fiona Ragheb, Frank Gehry…, op. cit., s. 33976

 Ch. Jencks, The iconic building, Rizzoli, New York 2005, s. 1277

 J. Giovannini, An Architect’s Big Parisian Moment, 20.10.2014 www.nytimes.com78

 F. Gehry [w:] J. Giovannini, An Architect’s…, op. cit.79
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wpływ idei formułowanych i realizowanych wcześniej przez Franka Lloyda Wrighta. 
Wright sformułował swoje zasady w serii wykładów opublikowanych w książce 
Architektura Organiczna: „Architektura musi respektować istotę właściwości 
materiałów, których używa, mają one wartość same w sobie, w swojej naturze, 
teksturze i kolorze oraz muszą nawiązywać do specyfiki kontekstu i tożsamości 
środowiska” . Gehry, studiując rzeźbę i ceramikę nauczył się dostrzegać naturalne 80

walory materiałów, co przełożyło się na ich późniejsze użycie w projektach 
architektonicznych, mówił: „Zawsze miałem problem z kolorem będącym farbą (…) 
wszyscy mamy swoje święte zasady i moim zawsze było użycie naturalnego materiału 
jako koloru” . W paryskim muzeum użył materiałów zgodnie z tą filozofią, „góry 81

lodowe” pokryte są płytami z białego betonu zbrojonego włóknem, na nie nałożone są 
rzeźbiarskie żagle uformowane ze szkła z wyeksponowaną konstrukcją klejonego 
drewna i stali. Łączenia, mocowania, odpływy, pozostawione są „na wierzchu” jako 
element kompozycji, niczym w asamblażach. Naum Gabo pisał: „W sztuce rzeźby 
każdy materiał ma swoje estetyczne właściwości. Emocje wzbudzane przez materiały 
są  spowodowane ich wewnętrznymi właściwościami i są uniwersalne tak jak każda 
inna psychologiczna reakcja zdeterminowana naturą. W rzeźbie, tak jak w technice 
każdy materiał jest dobry i przydatny, ponieważ każdy materiał ma swoją własną 
estetyczną wartość. (…) Nasz wiek został wzbogacony wynalezieniem wielu nowych 
materiałów. Wiedza techniczna wypracowała metody pracy ze starymi materiałami, 
które wcześniej były trudne do obróbki” . Frank Gehry używa architektonicznej 82

materii w kreatywny sposób, eksperymentuje z możliwościami nowych technologii 
i budując formę architektoniczną używa struktur konstrukcyjnych i różnorodnych 
materiałów w celu czysto rzeźbiarskim. W paryskim muzeum postanowił oddzielić 
całkowicie zewnętrzną powłokę, forma, konstrukcja i funkcją są ze sobą luźno 
powiązane. Szata błyszczących szklanych płatów okrywa „właściwy” budynek 
muzeum. Jak sam wyjaśnia: „Połączenie tych dwóch byłoby bez sensu, ponieważ nie 
można mieć powykrzywianych galerii, nie da się też wieszać obrazów na 
przeszkleniach” . Architekt zrywa z doktryną powiązania formy z funkcją oraz 83

z tradycyjnym wydzielaniem wewnętrznych przestrzeni za pomocą ścian. Zamiast 
dzielić zwartą kubaturę i mieścić w niej program użytkowy, Gehry traktuje 
poszczególne pomieszczenia oddzielne, buduje budynek z wydzielonych, niezależnych, 
swobodnie zestawionych kubatur, całość nakrywając rzeźbiarską woalką. Daje to pełną 
dowolność w komponowaniu zewnętrznej formy budynku. „Rozczłonkowane, 
wielokierunkowe formy budynku fundacji przypominają kubizm Braque’a i Picassa. 
Statut fundacji uznaje XX-wieczne ruchy jako podstawę sztuki współczesnej, którą 
promuje” . W rzeźbiarskim podejściu do architektury widać u Gehry’ego wpływy 84

 A. Lemonier, F. Migayrou (red.), Frank Gehry, Prestel, Paris 2015, s. 1980
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awangardowych europejskich architektów z połowy XX wieku: Corbusiera, Steinera, 
Aalto, Utzona i Scharouna. Efekt formalny i rozgłos jaki uzyskało muzeum w Paryżu, 
porównywalny jest do opery w Sydney Utzona i kaplicy w Ronchamp Le Corbusiera. 
„Rzeźbiarskie formy tej budowli dominują nad horyzontem, czasami wybiegają 
w przestrzeń, czasami zaś otaczają ją. Przestrzenie zewnętrzna i wewnętrzna zderzają 
się ze sobą, łącząc się zarazem poprzez pochyły dach, odchylające się na zewnątrz 
ściany i podłogę leżącą pod innym kontem niż dach. Wszystkie formy żywo 
oddziaływują na siebie; budynek stanowi organiczną, plastyczną całość. Jeśli usunęłoby 
się jeden element rzeźbiarski, drugi runąłby, jeśli jeden byłby za bardzo 
wyeksponowany, drugi by zniknął. Ta rytmiczna równowaga jest tak precyzyjna, że 
można by ten obiekt nazwać wyrozumowaną rzeźbą” . Choć mógłby to być opis 85

paryskiego muzeum, w rzeczywistości dotyczy kaplicy w Ronchamp projektu Le 
Corbusiera, która wzbudziła kontrowersje ekspresjonistyczną formą. Jak pisze Charles 
Jencks: „Ronchamp być może podziałało jak katalizator na współczesne kierunki 
w architekturze, przyczyniając się do powstania neoekspresjonizmu” . Architektura nie 86

tylko uzyskała prawo do autonomii formy, ale jak się wydaje, poszła o krok dalej, 
forma stała się ważniejsza od pełnionej funkcji, celowość architektury uległa zmianie. 
Gwiazdy współczesnej architektury, w tym Gehry, podążyły tą drogą. W wielu 
budynkach-ikonach użyteczność architektury wydaje się jedynie dodatkiem do 
ekspresyjnej formy. Dariusz Kozłowski stawia pytanie o istotę użyteczności 
w architekturze: „Czy może istnieć architektura bez użyteczności? (…) Przestrzeń 
wyznaczana jest przez jej ograniczenie, przynajmniej ta przestrzeń, która wyobrażalna 
jest dla człowieka. Poza ograniczeniami też rozpościera się przestrzeń, ale owe dwie 
kategorie rozległości świata bez zrozumienia sensu granic są trudne do pojęcia. Jeżeli 
więc istnieje przedmiot architektoniczny — owa budowla wśród zieleni — który 
ścianami jedynie ogranicza przestrzeń, więzi ją i nadaje jej kształt estetyczny, może tak 
rozumiana użyteczność wystarczy by rzecz można było nazwać architekturą” . Ten 87

poetycki opis (choć także dotyczy innego dzieła — budowli na wyspie Honbroich) 
oddaje istotę architektury Gehry'ego. W budynku fundacji Louis Vuitton formę 
architektoniczną wyznacza niezależna, transparentna struktura okrywająca kubatury 
muzeum. Rzeźbiarskie „żagle” są formą dla formy, budują wrażenie jakby przez 
przepełniony zielenią park przepływał żaglowiec z kubistycznego pejzażu.  

Dyskurs architektoniczny na przełomie XX i XXI wieku zdominowany został przez 
architektów czerpiących inspirację z awangardy, w tym między innymi: Rema Koolhaasa, 
Franka Gehry’ego i Zahę Hadid. W 2015 roku biuro Zaha Hadid Architects 
zaprojektowało dwie wieże, które stanąć miały nad wybrzeżem w mieście Gold Coast 
w Australii. Budynki miały przybrać fasady o płynnych, miejscami wypukłych, 
miejscami wklęsłych kształtach. Obłości szklanych budynków podkreślały białe wstęgi 

 Ch. Jencks, Le Corbusier, tragizm współczesnej architektury,  WAiF, Warszawa 1982,   s. 16685
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3.7. Naum Gabo, model rzeźby stojącej przed Bijenkorf Building w Rotterdamie, 1955 3.8. Zaha Hadid, 

Mariner’s Cove Towers, Brisbane, 2015  3.9. Irene Schawinsky, rzeźba abstrakcyjna z papieru, ok. 1944     

3.10. Zaha Hadid Architects, Meixi International Culture & Art Centre, Changsha, 2013-2019
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przecinające się na fasadzie — forma niezwykle podobna do modelu rzeźby stojącej 
przed Bijenkorf Building w Rotterdamie zaprojektowanej w 1955 roku przez Nauma 
Gabo. Realizacja budynków nie doszła do skutku, gdyż biuro planowania miasta nie 
zgodziło się na wysoką zabudowę, lecz podobne budynki biuro Hadid zrealizowało 
w Brisbane oraz w Miami. W wieży One Thousand Museum w Miami, na fasadzie 
pojawia się plątanina wygiętych lini — szkieletu budynku z pomalowanego na biało 
betonu. Za nimi kryje się kubatura mieszcząca luksusowe apartamenty. Przyciemniane 
szkło elewacji podkreśla płynną formę białych wstęg ujawniających ekspresyjną 
strukturę konstrukcji.  

W 2002 roku biuro Zahy Hadid zwyciężyło w konkursie na projekt opery w chińskim 
Kantonie. Architekci zaproponowali dynamiczną formę złożoną z dwóch horyzontalnie 
ułożonych brył o pochylonych ścianach, które płynnie przechodzą w dach. Zimne, 
kamienne bryły wyglądają jak gigantyczne głazy narzutowe stojące przed wertykalną 
sylwetą miasta zbudowaną z wysokich biurowców. Budynki mieszczą salę opery dla 
1804 widzów oraz mniejszą salę teatralną dla 443 widzów. Do środka prowadzi zespół 
ramp zawieszonych nad trawnikami i wodą otaczającymi operę. Z zewnątrz opera 
pokryta jest trójkątnymi panelami z jasnego i ciemnego granitu oraz szkła. Bryły nie 
mają kantów, są podzielone na wiele płaszczyzn, przecinanych dużymi przeszkleniami. 
Przez szkło wyłania się wyraźna siatka konstrukcji — dynamiczna, wielokierunkowa 
kompozycja lini podkreśla ekspresyjny kształt budynków. Przestrzenna struktura 
przypomina konstruktywistyczne rzeźby László Moholy-Nagya wykonane z drutu 
i płynnie uformowanych kawałków przeźroczystego plastiku. „W Dessau Albers 
i Moholy-Nagy skoncentrowali się na własnych zajęciach w dziedzinie badania 
kształtu, tworzywa i struktury. Albers przede wszystkim interesował się podstawowymi 
elementami wzornictwa, tym co nazwał kształtem, strukturą i fakturą materiałów, 
podczas gdy Moholy-Nagy i jego studenci zajmowali się układami przestrzennymi, 
które Moholy-Nagy określał jako przenikanie kształtów; kształtów uporządkowanych 
w pewne dokładnie określone, chociaż niewidoczne układy przestrzenne; kształtów 
które przedstawiają zmienną grę napięć i sił” . Inspiracje Hadid ujawniają się, gdy 88

zestawi się rzeźby Moholy-Nagya z wizualizacjami i modelami koncepcyjnymi jej 
autorstwa, na przykład sposobem prezentacji, który architekt określa „wireframe”, czyli 
syntetycznym przedstawieniem dynamicznych kształtów definiujących formę 
architektoniczną.  

Częścią warsztatów prowadzonych w Bauhausie przez Josefa Albersa było tworzenie 
rzeźb komponowanych z pofałdowanego i skręconego papieru. Niektóre z nich mogłyby 
służyć za makietę budynków wchodzących w skład Changsha Meixi International 
Culture & Art Centre, jednego z najnowszych projektów biura Zaha Hadid Architects. 
Centrum sztuki i kultury powstało wokół sztucznego jeziora Meixihu, jako nowa 
część miasta Changsha. Na kompleks kulturalny składają się trzy budynki, których 
formę architekci określają jako złożoną z „płynnych płatków”. Teatr mieszczący 1800 

 G. Naylor, Bauhaus, op. cit. s. 95-9688
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3.11. László Moholy-Nagy, Dual form with Chromium, 1946  3.12. Zaha Hadid, Guangzhou Opera House, 

2002-2010  3.13. László Moholy-Nagy, Leda and the Swan, 1946  3.14. Zaha Hadid, Victoria City Aerial, 

Berlin, 1988
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widzów ma formę kwiatu o czterech „płatkach”. Obok znajduje się muzeum sztuki 
współczesnej, którego bryłę budują trzy „płatki” złączone na środku przeszklonym atrium. 
Ostatni budynek, w formie pojedynczego „płatka”, mieści salę wielofunkcyjną i funkcje 
towarzyszące: sklepy i restauracje. W całym kompleksie budynków, wraz 
z zagospodarowaniem terenu, brak jest jakiejkolwiek prostej lini, kanciastego kształtu, kąta 
czy równej płaszczyzny. Budynki są ekstremum w sztuce formowania płynnych kształtów 
w architekturze. 

Unikatowa rzeźbiarska konstrukcja zbudowana ze stali szkła zawisła na rogu 
prostopadłościennego budynku, który Eric Owen Moss zaprojektował w Culver CIty. 
Budynek nazwany The Umbrella miał mieścić salą koncertową, rozerwaną w narożniku, 
w którym zawieszony miał być podest. Przenikająca od wewnątrz do zewnątrz struktura 
umożliwiać miała koncerty dla zgromadzonej przed budynkiem widowni. Pomysł rozdarcia 
i przenikania bliski jest działaniom kubistów, którzy próbowali w swoich pracach 
przedstawiać wnętrze i zewnętrze przedmiotów zarazem. „Struktura jest wprowadzana do 
gry w celu wyartykułowania geometrii, (…) prowadząc do wytyczenia złożonej, 
wypaczonej przestrzeni, niejednoznacznie balansującej pomiędzy wewnątrz i na zewnątrz. 
Przestrzeń jest zakrzywiona jakby w sposób opisany przez Gillesa Deleuze'a w analizie 
opracowania Leibniza dotyczącego barokowej matematyki, matematyki zmienności, 
przegięcia i krzywych stycznych” . Wsporniki z zakrzywionych profili stalowych, 89

wystające w przypadkowych kierunkach podpierają „parasol” z płynnie uformowanego 
szkła. Projekt bliski jest estetyce dekonstruktywistycznej, jak pisze Tomasz Kozłowski: 
„Parasol — to odlatujący dach, jak na Falkestrasse zrobili to Coop Himmelb(l)au, lecz 
estetyka jest inna. Tu dach nie jest twardy i geometryczny, lecz miękki: leje się delikatnymi 
krzywiznami. Może to nowa technologia szkła, a może ekspresjonistyczna myśl 
o zastosowaniu krzywizn, ale nie dla dekoracji lecz do budowania nowej formy” . Płynne 90

transparentne formy bliskie są kompozycjom z tworzyw sztucznych Moholy-Nagya; „który 
wierzył, że matematycznie harmonijne kształty, dokładnie zbadane, przepełnione są 
wartościami emocjonalnymi i wyrażają doskonałą równowagę między uczuciami 
a intelektem, zafascynowany był grą światła i cienia, przestrzennością, przezroczystością 
i zestawianiem faktur” . 91

Rzeźba Inverted Curve, jedna z serii, którą László Moholy-Nagy wykonał 
z wykorzystaniem przezroczystego plastiku, składa się z wywiniętej przezroczystej formy, 
ekspresyjnie wijącej się w przestrzeni. Podobną formę architekci z biura Coop 
Himmelb(l)au zaproponowali w koncepcyjnym projekcie New Urban Entertainment Center 
w Guadalajarze. Głównym akcentem rozczłonkowanej kompozycji miał być unoszący się 
nad wejściem, gigantyczny przeszklony „jęzor”, niemieszczący w sobie, jak się wydaje, 
żadnej funkcji, poza dostarczaniem architektonicznych doznań. Realizacja zdekomponowanej 
struktury, nie doszła jednak do skutku, być może ze względu na zbyt odważną formę. 

 A. Vidler, The Baroque Effect, [w:] E. Owen Moss, Buildings and projects 2, Rizzoli, New York 1996 s. 1089

 T. Kozłowski, Tendencje… op. cit., s. 14590

 G. Naylor, op. cit., s. 10791
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3.15. László Moholy-Nagy, Spirals; Plexiglass-mobile in motion, 1945  3.16. Eric Owen Moss, The Green 

Umbrella, Culver City, 1999  3.17. László Moholy-Nagy, Inverted Curve, 1946  3.18. Coop Himmelb(l)au, 

New Urban Entertainment Center, Guadalajara, 1998
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W 2016 roku otwarto w Rzymie nowe centrum kongresowe Rome-Eur. Budowa 
zakończona została po 18 latach od rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu 
architektonicznego, w którym zwyciężył projekt włoskiego studia prowadzonego przez 
Massimiliano i Dorianę Fuksas. Kompleks znajduje się w dzielnicy EUR, której 
początek wiąże się z planami wystawy światowej w 1942 roku. Choć wystawa nie 
doszła do skutku, to zrealizowano szereg budynków w stylu klasycyzującego 
modernizmu, skupionych wokół głównej osi, na której końcach powstały dwa 
charakterystyczne budynki: Pałac Cywilizacji Włoskiej i Pałac Kongresów. Zewnętrzna 
bryła nowego centrum kongresowego — monumentalny prostopadłościan — wpisuje 
się w modernistyczny porządek. Od otaczającej go architektury, pokrytej jasnym 
kamieniem, odróżnia się materiałami — w projekcie użyto szkła i ciemnej stali. 
W środku prostopadłościennej, transparentnej „osłony” znajduje się „lewitująca” forma 
nazwana przez architektów „chmurą”, mieszcząca audytorium dla 1800 widzów wraz 
z foyer. Forma poprzez stalową strukturę zawieszona jest ponad posadzką parteru. 
Wyoblony, płynny kształt przypomina konstrukcje liniowe Nauma Gabo — rzeźby 
złożone z płaszczyzn wyznaczanych sznurkiem nawleczonym na powyginane 
konstrukcje. Imponujący architektoniczny kokon wewnątrz rzymskiego 
budynku powstał poprzez naciągnięcie na łukowe, stalowe belki półprzeźroczystej 
membrany z włókna szklanego i ognioodpornego silikonu. 

W przypadku terminalu przesiadkowego w Arnhem zaprojektowanego przez UNStudio, 
„sercem” budynku także jest ekspresyjna, rzeźbiarska forma. Z zewnątrz widoczna 
jedynie z lotu ptaka, widzowi najpełniej ujawnia się we wnętrzu. Płynna struktura 
budynku stanowi jeden, ciągły kształt, który wijąc się wydziela różne przestrzenie 
i ciągi komunikacyjne, przywodząc na myśl betonowe wnętrza terminalu TWA Eero 
Saarinena. W Arnhem wykonanie smukłej rzeźbiarskiej formy z betonu okazało się 
niemożliwe i konstruktorzy z biura Arup zmuszeni byli zastąpić beton konstrukcją 
stalową i poszyciem w technologii stosowanej do budowy jachtów. Według architektów  
koncepcja inspirowana była butelką Kleina — jednowarstwową zamkniętą 
powierzchnią bez brzegu, jak tłumaczą: „powierzchnia butelki Kleina może być 
przekształcona w system tuneli zawierający wszystkie właściwości, które za sobą niesie 
i łączy je w nowy rodzaj wewnętrznie powiązanych, integralnych organizacji” . 92

W Arnhem płaszczyzny konstrukcji wewnątrz budynku stacji płynnie przechodzą 
w zewnętrzne powłoki, stają się stropami, dachem, ścianami. Smukła forma jest pełna 
pęknięć i otworów, przypomina kompozycję przestrzenną nr. 9 Katarzyny Kobro 
wykonaną z lakierowanej blachy. Artystka zafascynowana była związkiem rzeźby 
i architektury, w 1929 roku pisała: „rzeźba obecnie zbyt bezpośrednio kształtuje 
architekturę, tak że każdy architekt prawdziwie nowoczesny powinien być dobrym 
rzeźbiarzem nowoczesnym” . Powinowactwo przytoczonych dzieł potwierdza, że 93

dzieła Kobro wciąż wydają się być nowoczesne, jej teoretyczne rozważania 
wciąż aktualne, a Van Berkel i Bos z pewnością należą do opisanej przez artystkę grupy  

 B. van Berkel, C. Bos [za:] K. Jormakka, Flying Dutchmen Motion in Architecture, Birkhauser, Basel 2002, s.4192

 K. Kobro, Rzeźba i bryła, 1929 [w:] A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba… op. cit., s. 29093
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3.19. Naum Gabo, Linear Construction In Space No. 2, 1958  3.20. Studio Fuksas, centrum kongresowe Rome-

Eur, Rzym, 1998-2016  3.21. Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna 9, 1933  3.22. UN Studio, Arnhem 

Station, 1996-2015
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architektów-rzeźbiarzy. Architekci poznali się w Londynie w Architectural Association, 
jak pisze Aaron Betsky: „mała grupa architektów i myślicieli na AA zaczęła rozwijać 
i badać istniejącą fizyczną rzeczywistość, by odkryć potencjał dla nowych form, 
wzorców organizacyjnych i znaczenia. Na czele stali: Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, 
Bernard Tschumi i Daniel Libeskind. Ta różnorodna grupa projektantów zainspirowała 
całą generację architektów do wyniesienia architektury poza funkcję, kontekst czy 
formę. (…) Ten nowy język architektury van Berkel i Bos podchwycili w Londynie. 
Składał się z fragmentów, ponieważ całość była czymś, co teoretycy wtedy uważali za 
reprezentację niemożliwej pewności. Jego geometria była kanciasta i otwarta 
z podobnych powodów, choć przypominała także sztukę i modę tego okresu. Dziury, 
wypaczone pentagramy, wydłużone prostokąty, kaligraficzne zawijasy, przecinające się 
stosy linii są najbardziej powszechnymi elementami, jakie można znaleźć w tym 
gulaszu celowo abstrakcyjnych i niedokończonych form” .  94

Architekci z UN Studio prowadzą poszukiwania nowych form architektonicznych 
poprzez eksplorowanie nieeuklidesowej geometrii, przyznają się do inspiracji filozofią 
Gillesa Deluze’a, co przybliża ich do grona dekonstruktywistów. W 2008 roku oddano 
do użytku teatr muzyczny MUMUTH, zrealizowany dla Uniwersytetu Muzycznego 
i Sztuk Performatywnych w Grazu. W centrum budynku znajduje się „twist”, czyli 
skręcona przestrzenna struktura, po której biegną schody, zbudowana w technologii 
żelbetowej. Betonowa spirala jest głównym elementem, na którym opiera się 
konstrukcja budynku. Rzeźbiarska forma przypomina skręcane, geometryczne, 
płaszczyzny znane z rzeźb Antoine Pevsnera. Artysta w rozważaniach teoretycznych 
pisał o przekraczaniu granic fizyczności i masy form: „Wolumen masy i wolumen 
przestrzeni nie są w aspekcie rzeźby identyczne, lecz stanowią dwa różne, konkretne 
i wymierne tworzywa. Wykorzystujemy przestrzeń jako nowy element plastyczny, 
substancję, która nie jest już dla nas żadną abstrakcją, staje się natomiast dającym się 
uformować materiałem i włączona zostaje do naszej konstrukcji. W ten sposób 
przestrzeń staje się jednym z podstawowych atrybutów rzeźby” . Spiralny trzon 95

MUMUTH jest architektoniczną dominantą, nie tylko wnętrza, ale i całego budynku, 
dlatego architekci dążyli do uzyskania transparentnej powłoki. Przestrzenną strukturę 
wnętrza opakowano spokojną, prostą bryłą, której przeszklone elewacje sprawiają, że 
po zmroku kubatura znika i przechodniom ujawnia się wnętrze, wraz z spektakularną 
betonową rzeźbą. Architekci tłumaczą ideę projektu: „Płynna, otwarta przestrzeń foyer 
jest możliwa dzięki spiralnemu elementowi konstrukcyjnemu, który łączy wejście do 
audytorium z salami powyżej, twistem, mieszając trzy poziomy budynku. Twist jest 
w rzeczywistości masywną betonową strukturą, która była jedną z najtrudniejszych, 
jakie kiedykolwiek zrealizowaliśmy - trudniejszą do osiągnięcia niż betonowa struktura 
w niedawno ukończonym muzeum Mercedesa. Wymiary tej spirali wymagały znacznie 
większej precyzji i zastosowania samozagęszczalnego betonu, który był pompowany 
od dołu zamiast z góry, jak to zwykle bywa. Konstrukcja stanowi centralny element 

 A. Betsky, UnStudio the floating space, Taschen, Köln 2007,  s. 8, 9 94

 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba… op. cit. s. 27595
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3.23. Antoine Pevsner, Developable Surface, 1938-1939  3.24. Un Studio, teatr muzyczny MUMUTH, Graz, 

1998-2008  3.25. Max Bill, Continuity, 1947  3.26. Justo García Rubio, przystanek autobusowy, Casar de 

Cáceres, 1998
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przestrzeni publicznej, wokół której wszystko się kręci. Oświetlenie i detale podkreślają 
efekt falowania” . Geometryczna spirala jest według architektów odpowiednią formą 96

do szkoły muzycznej, ma być metaforą ruchu, tańca i piruetu. Jest też odwołaniem do 
brukselskiego pawilonu Philipsa Iannisa Xenakisa i Le Corbusiera, który łączył 
przestrzeń o wielokierunkowo wygiętej geometrii ze sztuką audiowizualną. Ben van 
Berkel tłumaczy: „Pragnienie stworzenia budynku, który w maksymalnym stopniu 
skupia się na muzyce towarzyszyło nam przez prawie dziesięć lat, które zajęło 
zbudowanie teatru (…) Motyw przestrzeni akustycznej, eksplorowany ze względu na 
jego potencjał dramatyczny przez Le Corbusiera i Xenakisa, po dziś dzień jest dla nas 
tematem fascynacji i niesamowitego potencjału ” .  97

Równie niezwykłe dzieło łączące architekturę, rzeźbę i geometrię powstało 
w hiszpańskim miasteczku Cesar de Cáceres. Przystanek autobusowy w formie fałd 
z cienkiego architektonicznego betonu zaprojektował Justo García Rubio. Architekt 
zaproponował kształt wstęgi, która wije się, przeistaczając się z zadaszenia w halę 
przystanku, by dalej rozpłynąć się jako betonowy chodnik. Rzeźbiaska, smukła forma 
dorównuje ekspresją architekturze mistrzów betonu — Felixa Candeli czy Oskara 
Niemayera. Przypomina także rzeźbę Continuity Maxa Billa, który studiował 
w Bauhasie i tworzył dzieła będące wariacjami na temat wstęgi Möbiusa.  

Twórczość artystów skupionych wokół Wchutiemasu i Bauhausu wpłynęła na 
powojenną sztukę, odwoływali się do niej nie tylko artyści wywodzący się z tych szkół, 
ale także neoawangarda. Przed drugą wojną światową członkowie Bauhausu 
rozproszyli się, Naum Gabo i Antoine Pevsner dołączyli do grupy Abstraction-Création 
tworzonej, między innymi, przez Theo van Doesburga. Pojawiające się w ich 
twórczości płynne formy, zapowiadały kierunek abstrakcji organicznej, który rozwinęli 
Jean Arp i Barbara Hapworth i inni członkowie grupy. 

 B. van Berkel, C. Bos, opis autorski, [w:] MUMUTH by UNStudio, 19 February 2009 www.dezeen.com96

 ibid.97
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4.1. Hans Luckhardt, Form Fantasy, 1919  4.2. Daniel Libeskind, Denver Art Museum, 2006  4.3. Caspar 

David Friedrich, Das Eismeer, 1823-24   4.4. Daniel Libeskind, Royal Ontario Museum, Toronto, 2007
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4. Nowy ekspresjonizm — kryształy i szpice 

Źródła ekspresjonizmu sięgają romantyzmu i impresjonizmu, pojęcie powstało od 
słowa ekspresja, podobnie jak impresjonizm, wywodzący nazwę od słowa impresja. 
Określeniem tym nazwano grupy artystyczne powstałe na początku XX wieku, 
z których najbardziej znane to drezdeńska Die Brucke oraz monachijska Der Blaue 
Reiter. Nigdy nie powstał zorganizowany ruch ani manifest ekspresjonizmu, a dzieła 
sztuki przypisywane do tego nurtu awangardy są formalnie bardzo zróżnicowane. 
Twórczość ekspresjonistów łączy dążenie do ekspresji, wyrażenia indywidualnych 
odczuć, także negatywnych: przygnębienia, smutku. Ekspresjoniści starali się 
przedstawiać wrażenia w sposób gwałtowny, przerysowany, brutalny. Poszukiwali 
odpowiednich środków artystycznych, które oddałyby ich intencje. „Linia jako element 
kompozycyjny lata, jest dynamiczna, niespokojna. Projekty architektoniczne które 
zawsze posługują się kierunkami poziomymi przedstawiano w zniekształconej 
perspektywie dla podkreślenia ich lekkości, unoszenia się budynków nad terenem. 
Autorzy stosują deformację kształtów nic nie jest takie jakby mogło wyglądać 
w rzeczywistości. Najważniejsze staje się wyrażenie subiektywnych emocji autora 
i przekazanie jej widzowi. Wyolbrzymienie, przejaskrawienie, niejednoznaczność, 
przewidzenie, oczekiwanie reakcji obserwatora. Barwy mają wyrażać stany psychiczne: 
wielki smutek lub wielką radość z pogranicza ekstazy a wizje są zawsze z pogranicza 
halucynacji. Następuje odrealnienie środków wyrazu i tematu dzieła” . W malarstwie 98

zrezygnowano z realizmu i perspektywy, trójwymiarowość osiągano za pomocą 
zestawiania kształtów i barw. Nastąpiło zredukowanie formy, używano barw 
agresywnych, intensywnych lub przybrudzonych, ciemnych, potęgujących nastrój 
przygnębienia. 

Szkice, modele i rysunki niezrealizowanych projektów ekspresjonistycznych 
architektów stanowią samodzielny, bogaty zbiór w sztuce. Budowle nawiązywać miały 
do surowych form natury, przybierały kształty organiczne, wyoblone bądź formy 
o ostrych krawędziach, nieregularnych kształtach, asymetrycznych elewacjach. Jednym 
z najcześciej powielanych motywów architektury ekspresjonistycznej był motyw 
kryształu. „Określenie kryształ rozumiemy jako ciało krystaliczne, którego strukturę 
wewnętrzną cechuje niezwykłe uporządkowanie, jako nazwę własną, synonim piękna, 
stan szkła, wreszcie — metaforę. Także jako inspirację architektoniczną służącą 
tworzeniu koncepcji projektowych. Określenie architektura kryształu jest pojemne: 
kojarzy się zarówno z Kryształowym Pałacem wzniesionym ze stalowych i szklanych 
prefabrykatów przez Josepha Paxtona, jak i Kryształową Katedrą, kościołem w Garden 
Grove w Kalifornii, zaprojektowanym przez Philipa Johnsona, i zbudowanym w 1981 r. 

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 1798
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4.5. Hans Scharoun, Das Haus nächtlicher Freude, 1919-1921  4.6. Daniel Libeskind, Muzeum Wojskowo-

Historyczne Bundeswehry, Drezno, 2011
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Jednak temat wątków ekspresjonistycznych w architekturze kieruje uwagę ku 
wyrazistości pewnego rodzaju stylu architektury kryształu z początku XX wieku, 
znanego także z przedstawień architektonicznych Maxa Tauta i twórczości Hermanna 
Finsterlina” . Kryształową architekturę rysowali: Mies van der Rohe, bracia 99

Luckhardt, Wenzel Hablik, Hans Scharoun i inni. W 1920 roku Bruno Taut 
postulował: „Hurra!!! Niech żyje przejrzystość, jasność i czystość! Niech żyje 
krystaliczność! Hurra!!! Niech żyje płynność, gracja, świetlistość, połysk, 
kanciastość! Niech żyje wieczna architektura!”  Szpiczaste, ekspresyjne, 100

„kryształowe” formy dominują w architekturze Daniela Libeskinda. Architekt 
tłumaczy: „Kryształy są jednymi z najbardziej perfekcyjnych wytworów przyrody. 
Ich kształty często pojawiają się w moich projektach. Uwielbiam fakt, że pochłaniają 
światło, jednocześnie je odbijając. Często postrzegane są jako skomplikowane formy 
o wielu ścianach, ale pudełko też jest kryształem, choć bardzo uproszczonym. 
Mógłbym rozprawiać o kryształach wiele godzin. Są dla mnie cudem. Odkąd 
natknąłem się na studium sześciokątnego płatka śniegu Johannesa Keplera, 
zachwycam się nieskończonością kryształu i natury, która go stworzyła. Architektura 
też jest krystaliczna. Tworzą ją prawa geometrii” . Libeskind, zaliczany do grona 101

dekonstruktywistów, tworzy budynki złożone z przecinających, przenikających się, 
ostrych brył, których forma pełna jest dramatyzmu, ostrych kątów i kantów. Jego 
architektura jest bardzo rozpoznawalna i nacechowana dominacją ekspresyjnej formy 
nad funkcją.  

W 2007 roku otwarto dwa zaprojektowane przez biuro Libeskinda muzea. Jednym 
z nich było rozbudowane Royal Ontario Museum w Toronto. Architekt przyznaje, że 
forma inspirowana była kryształami, które zobaczył pośród eksponatów muzeum. 
„Nowe skrzydło nachyla się w stronę ulicy trzypiętrowymi, szklanymi gablotami. 
Daje to niewiarygodnie ciekawy efekt, tym bardziej że nieczęsto zdarza się, by 
muzeum pokazywało przez swą zewnętrzną formę, co znajduje się w środku. 
W każdej z pełniących funkcję okna gablot umieszczony zostanie szkielet dinozaura. 
Będą się przyglądały przechodniom jak awangardowe rzeźby, które zaraz się 
ożywią” . Na historyczny budynek, architekt „nabił” trzy przenikające się bryły 102

pokryte blachą, poprzekręcane tak, jakby zapadła się pod nimi ziemia. Efekt 
katastrofy wzmagają czarne pasy okien przecinające budynek. Całość wygląda jakby 
stary budynek muzeum wbito w górę spiętrzonej lodowej kry. Przypomina widok, 
który Caspar David Friedrich przedstawił w obrazie pod tytułem Morze lodu. Artysta 
w dramatyczny, ekspresyjny sposób zobrazował historię nieudanej polarnej 
ekspedycji, namalował przeskalowane, porozbijane masy lodu przykrywające tonący 
statek. Libeskind podobnie potraktował stary gmach, który „tonie” pod naporem 
zimnej i ostrej formy nowego budynku.  

 ibid., s. 9199

 B. Taut, [za:] ibid., s. 23100

 D. Libeskind, przełom: przygody w życiu i architekturze, WNT, Warszawa 2008, s.176101

 ibid.102
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4.7. Erich Mendelsohn, Szkic, 1920  4.8. Daniel Libeskind, Reflections at Keppel Bay, szkic  4.9. Hermann 

Finsterlin, Katedra Światła, 1919  4.10. Daniel Libeskind, Reflections at Keppel Bay, Singapur, 2011
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Daniel Libeskind zaprojektował także nowy budynek muzeum sztuki w Denver. Stoi 
obok otwartego w 1971 roku gmachu, którego autorem był Gio Ponti. Włoski architekt 
zaprojektował muzeum jakby było modernistyczną warownią, wysokie ściany 
gdzieniegdzie przecięte są nieregularnie rozmieszczonymi otworami i wykuszami. 
Forteca sztuki pokryta jest wypukłymi, szklanymi płytkami, budynek mieni się 
srebrzystymi odblaskami. Libeskind nawiązał do budynku Pontiego, nowa część, 
pokryta została panelami z tytanowej blachy, a bryła także poprzecinana jest 
niewielkimi, nieregularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi. Budynek stoi pośród 
wolnej przestrzeni, może być swobodnie oglądany z wielu stron. Sytuacja zachęciła 
architekta do stworzenia efektownej formy. Muzeum wygląda jak ekspresjonistyczna 
rzeźba ulepiona z ostrosłupów. Znów całość przywodzi na myśl formę połamanego 
lodu albo kryształów, albo górskie głazy zrzucone w centrum miasta. O ile w Toronto 
inspiracją były znajdujące się w zbiorach muzeum kryształy, tutaj architekt nawiązał do 
form Gór Skalistych. Oba dzieła Libeskinda formą przypominają modele braci 
Luckhardt — pełne ostrych szpiców, ekspresyjne rzeźby podobne do górskich grani. 
W Denver dominuje ogromny, smukły szpic – dziób kosmicznego okrętu sztuki. 
Dekonstruktywizm nabiera tu neo-futurystycznej stylistyki. Imponująca forma powstała 
jednak kosztem funkcjonalności, muzeum krytykowane jest za liczne niedostatki 
funkcjonalne utrudniające swobodne eksponowanie dzieł sztuki.  

Kolejną muzealną rozbudowę Libeskind zrealizował w muzeum wojska w Dreźnie. 
Architekt osiągnął ekspresyjny efekt za pomocą jednej, prostej formy. Nowa bryła 
niczym grot strzały przebija historyczny budynek. Ogromny szpic, mieszczący 
platformę widokową, góruje we frontowej elewacji budynku. Szklana forma pokryta 
elementami perforowanej blachy w ciągu dnia jest mocną dominantą, gdy zapada 
zmrok staje się coraz bardziej transparentna i w efektowny sposób przepuszcza zarys 
całej elewacji historycznego budynku.  

Pierwszym, dużym zrealizowanym projektem, który przyniósł sławę Libeskindowi był 
gmach Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Opowiadając o projekcie autor przytacza 
źródła inspiracji: „Poszedłem prosto do Neue Nationalgalerie, potem do Filharmonii 
Scharouna i Staatsbibliothek. Chciałem również odwiedzić prywatne domy 
Mendelsohna czy Luckhardtów, pojechałem do Siemensstadt, Gropiusstadt, Onkel 
Toms Hütte... (…) W latach dwudziestych awangarda w Europie, także w Moskwie, 
a zwłaszcza w Berlinie, stworzyła bardzo silny ferment radykalnych, fascynujących 
idei. Awangarda została zmiażdżona w tej wielkiej, historycznej czarnej dziurze 
stalinizmu i nazizmu. Większość jej członków wyjechała na wygnanie i zmarła 
w ubóstwie lub zapomnieniu, ale ich idee nie umarły” . Szkice koncepcyjne 103

Libeskinda przypominają twórczość awangardowych architektów, jego rysunki 
podobne są zarówno do akwarel Scharouna jak i lapidarnych, ale niezwykle 
ekspresyjnych szkiców Mendelsohna. „Sławne szkice piórkiem Mendelsohna — 

 Daniel Libeskind [w:] F. Heilmeyer i S. Lovell, RADICALLY MODERN IN 60S BERLIN (4) 01 aug. 2015   103

     www.uncubemagazine.com  
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dworce kolejowe, fabryki lub kina, wykonane na małych kawałkach papieru jak 
pojedyncze chińskie litery — są w gruncie rzeczy bardziej zbliżone do rzeczywistości. 
Nieodmiennie pokazuje on je w ujęciu po przekątnej do patrzącego, częściowo 
ukrywając ich symetrię, która jest zawsze obustronna, niepodłużna. Ich nowatorstwo 
w dużej mierze polega na organizacji zbliżonej do samochodu, a nie budynku. Wydają 
się one pędzić naprzód albo, co nie jest bardziej prawdopodobne, nagle hamować 
i zatrzymywać się przed pożądanym wielkim budynkiem. Szkoda przekłuwać balonik 
tych wyścigowych idei, ale można wyciągnąć upokarzającą naukę z faktu, że 
Mendelsohn zrealizował tylko jedną z nich, później zwracając się ku coraz bardziej 
racjonalnym programom” . Jeden ze szkiców w stylu Mendelsohna, narysowany ręką 104

Libeskinda przedstawia grupę dynamicznie wykrzywionych strzelistych 
prostopadłościanów. Jest to rysunek koncepcyjny projektu usytuowanego na wejściu do 
historycznego Portu Keppel w Singapurze. Zespół budynków mieszkalnych 
o zróżnicowanej wysokości, ukończony został w 2011 roku i mieści 1129 
apartamentów. Mieszkania w odseparowanych od siebie wieżowcach zapewniają widok 
na ocean, wyspy Sentosa, i górę Faber. W skład kompleksu wchodzi sześć wież 
wysokich na 178 i 120 metrów i jedynaście niższych apartamentowców tworzących 
swobodnie skomponowaną grupę, ulokowaną pośród zieleni. Budynki mają wygiętą, 
zdynamizowaną formę, wyrastają na brzegu jak gigantyczne architektoniczne 
stalagmity. Lśniące wyoblone wieże zakończone są strzelistymi, ażurowymi 
zwieńczeniami, które nadają kompozycji jeszcze większą ekspresję. Formy podobne są 
do rysunku Hermanna Finsterlina przedstawiającego pomysł na Katedrę Światła. 
W Singapurze „katedrą światła” są przeszklone wieże, rozświetlające zatokę i mieniące 
się refleksami w tafli wody. 

Jednym z ostatnich projektów Zahy Hadid była wystawa o twórczości niemieckiego 
awangardysty Kurta Schwittersa zrealizowana na prośbę galerii Gmurzyńska. 
Schwitters tworzył w kręgu ekspresjonistów i dadaistów, był twórcą między innymi 
koncepcji Merzbau — totalnej przestrzeni sztuki — połączenia w ekspresyjnym 
wyrazie rzeźby, malarstwa i architektury. Była to przestrzeń, w formie groty, 
wypełniona zgeometryzowanymi kształtami, przypadkowymi przedmiotami, obrazami, 
które jako całość, stanowiło zdynamizowaną, ekspresyjną kompozycję. Pierwsze 
Merzbau Schwitters stworzył w domu rodzinnym, w kilku pokojach, które artysta 
połączył przebijając stropy i ściany. Zahy Hadid opowiadając o swojej twórczości, 
często powoływała się na inspiracje sztuką awangardową. W architekturze Hadid 
widoczne są także reminiscencje sztuki Schwittersa. Jej projekty pełne są ostrych 
ekspresyjnych form, a przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna, wraz z całością 
wyposażenia, traktowana jest jako jedno totalne dzieło sztuki architektonicznej.  

W 2008 roku biuro Zahy Hadid  wygrało konkurs na nową siedzibę portu  w Antwerpii, 
drugiego co do wielkości, portu w Europie. Budynek miał pomieścić biura dla 500 
pracowników. Na zlokalizowanie siedziby zaproponowano, znajdującą się w porcie, 

 R. Harbison, Zbudowane…, op. cit., s. 180104
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wyspę Meksyk, na której mieścił się ponad stuletni budynek straży pożarnej. 
Warunkiem konkursu było wkomponowanie nowej kubatury w stary gmach, 
wybudowany w stylu hanzeatyckich rezydencji. Zwycięska koncepcja zakładała jego 
nadbudowę, unikając obudowywania zabytkowego budynku, by go nie przysłonić. Na 
gmach nałożono ogromną bryłę w kształcie szpiczastego kryształu. Nadbudowana 
forma jest ociosana — w elewacji pojawiają się płaszczyzny rombów, trapezów 
i trójkątów, jak na zgeometryzowanych obrazach ekspresjonistów. Lyonel Feininger 
należący do kręgu ekspresjonistów, profesor malarstwa w Bauhausie, na obrazie Die 
große Kutterklasse namalował żaglówki w syntetyczny sposób, przedstawiając żagle 
w formie przenikających się błękitnych trójkątów. Staranny światłocień uzyskany za 
pomocą barwnych plam o zróżnicowanym nasyceniu, nadaje pejzażowi głębię. 
W błyszczącej powierzchni szklanych tafli antwerpskiego budynku, odbicie nieba 
mieni się odcieniami błękitu podobnie jak żagle na obrazie Feiningera. „Skóra” 
kryształu pocięta jest siatką trójkątnych okien, mozaiką szyb o różnym odcieniu 
i przezierności — od transparentnych po nieprzezierne, tak by optymalnie regulować 
naświetlenie wnętrz. Umieszczone pod różnymi kątami tafle sprawiają, że błyszcząca 
bryła budynku przypomina nieoszlifowany diament. Architekci przyznają, że 
koncepcja wynikała z trzech założeń formalnych: zaproponowanie wertykalnego 
kierunku rozbudowy zainspirowane było niezbudowaną wieżą, która stanowić miała 
dominantę oryginalnego budynku straży pożarnej, biała forma wspornika i wnętrz 
budynku nawiązywać miała do oceanicznych liniowców, a kryształowa forma to 
bezpośrednie odniesienie do diamentów, z których słynie miasto. W Antwerpii 
szlifuje się 85 procent kamieni sprowadzanych z całego świata. „Falowania fasada 
złożona jest, od południa, z płaskich tafli, które w kierunku na północ stopniowo stają 
się bardziej trójwymiarowe. Ta percepcja przezroczystej kubatury, przyciętej, aby 
nadać nowemu budynkowi jego lśniący wygląd, na nowo interpretuje symbol 
Antwerpii — miasta diamentów. Nowa nadbudowa pojawia się jako starannie 
przycięta forma, która zmienia swój wygląd z biegiem dnia. Jak fale na powierzchni 
portowej wody, nowa fasada odbija refleksy zmieniającego się światła” . Biurowiec 105

wzniesiony na wysokość 40 metrów zapewnia panoramę na port i miasto, które zanim 
ucierpiało w trakcie II wojny światowej, należało do najważniejszych ośrodków 
handlowych na świecie. Kryształowa bryła zakończona ostrym szpicem zaskakuje 
dynamizmem, przywodzi na myśl słynny projekt szklanego wieżowca na 
Freidrichstrasse Miesa van der Rohe z 1921 roku, który uderzał ekspresją narożnika i 
lekkością transparentnej bryły. Zaha Hadid miała w swoim portfolio także projekty 
najnowocześniejszych jachtów, w antwerpskim budynku czerpie z dizajnu 
nowoczesnych statków, biały postument, na którym leży szklana bryła, przecięty 
pasmowym oknem jest współczesną trawestacją marinistycznego modernizmu. 
Należy przyznać, że efekt tej kompozycyjnej mikstury jest imponujący, a skala 
i ekspresja ogromnej rzeźbiarskiej bryły nadwieszonej nad zabytkowym gmachem 
buduje wrażenie dramatyzmu. Kryształ autorstwa Zahy Hadid lewituje nad starym 
budynkiem jak futurystyczny liniowiec gotowy do odcumowania i wypłynięcia z portu. 

 ZHA, opis autorski, [za:] www.zaha-hadid.com105

75



4.11. Lyonel Feininger, Die große Kutterklasse, 1929  4.12. Zaha Hadid, siedziba portu w Antwerpii                

2008-2016  4.13. Wassili Luckhardt, Kino, 1919  4.14. Zaha Hadid, Eli and Edythe Broad Art Museum, 

2007-2012
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Ekspresyjny, szpiczasty kształt jest dominantą innego zaprojektowanego przez Zahę 
Hadid budynku, Eli and Edythe Broad Art Museum. Muzeum znajduje się przy 
głównym wejściu na kampus stanowego uniwersytetu Michigan w East Lansing. 
W muzeum prezentowana jest sztuka od czasów antycznych po współczesność. 
Błyszcząca horyzontalna forma, niczym ogromne stalowe ostrze wbite w trawnik, 
wyróżnia się na tle tradycyjnej, ceglanej, neogotyckiej zabudowy uniwersytetu. Bryła 
zdynamizowana jest pochylonymi ścianami i fakturą poszycia. Elewację muzeum 
pokrywają wystające „żyletki” z nierdzewnej stali, uformowane w ukośną, wertykalną 
i horyzontalną kompozycję, tworzącą fałdy. Forma przypomina ekspresjonistyczny 
projekt kina, któremu Wassili Luckhardt nadał formę zgeometryzowanej grani 
o pofałdowanych jak harmonijka bokach. 

Horyzontalną, zdynamizowaną formę ma także muzeum ognia w Żorach. Zamiast 
wyraźnych żłobień na elewacji pojawia się bardziej delikatny, ukośny podział  
wyznaczony przez rąbki blachy. Kształt ścian urozmaicony jest załamaniami 
i podcięciami. Bryła przypomina scenografie ekspresjonistycznych filmów, w których 
budynki były przedstawiane w zdeformowany sposób, ujawniający nienaturalne, 
dramatyczne perspektywy. Budynek zaprojektowany został przez pracownię OVO 
Grąbczewscy Architekci, jego otwarcie nastąpiło w 2014 roku. Muzeum przedstawia 
historię Żor, które wielokrotnie ucierpiały od pożarów, a w 1702 roku doszczętnie 
spłonęły, co upamiętniane jest Świętem Ognia. Fałdowanie bryły i polerowana blacha 
miedziana, lakierowana dla zachowania rudawego połysku, imitują kształt płożącego 
się po ziemi płomienia. Zamysł jest czytelny, muzeum wygląda jak przedstawienie 
eksplozji namalowane przez Gerardo Dottori. Budynek stoi w wolnej przestrzeni przy 
głównej drodze wylotowej, jest wyróżniającym się znakiem — bramą do miasta. 

W 2014 roku otwarto nową siedzibę Filharmonii Szczecińskiej, budynek szybko stał 
się ikoną współczesnej polskiej architektury. Projekt wyłoniony został 
w międzynarodowym konkursie, w którym zwyciężyło hiszpańskie biuro Barozzi/Veiga. 
Nowy gmach, stanął na pustej działce w miejscu przedwojennego Konzerthausu. 
Narożna działka i strzelista gotycka tkanka otaczającej zabudowy skłaniała do 
poszukiwania formy ekspresyjnej. Architekci podążyli tym tropem, przyznają się, do 
oczywistych, na pierwszy rzut oka, inspiracji: „Kierowało nami ekspresjonistyczne 
myślenie o architekturze. Zastosowaliśmy w projekcie bezpośrednie odniesienie do 
tego ruchu, opierającego się na łamaniu geometrii poszukiwaniu nowego rytmu, 
przekazywaniu emocji, tak samo jak działa muzyka. Projektując Budynek Filharmonii 
mieliśmy przed oczami pomnik Róży Luksemburg Miesa van de Rohe, rysunki Ferrisa, 
modele Wassiliego Luckhardta. (…) Jako materiał do konstrukcji użyliśmy szkła. By 
pokazać kontrast w stosunku do otoczenia stworzyliśmy obiekt lśniący, błyszczący, 
transparentny, skierowany ku górze. Szkło, jeden z ulubionych materiałów architektów 
ekspresjonistów pozwoliło nam na przetworzenie naszej idei i stworzenie nowej 
jakości. Nasz budynek jest jak cenny minerał, kryształ, zmienia się wraz ze zmianami 
pory dnia i roku. W ciągu dnia jest lśniącym jasnym obiektem na tle ciemnego nieba. 
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4.15. Gerardo Dottori, Esplosione, 1916-1917  4.16. OVO Grąbczewscy Architekci, Muzeum Ognia w Żorach, 

2009-2015  4.17. Hans i Wassili Luckhardt, projekt sali koncertowej, 1948  4.18. Barozzi/Veiga, Filharmonia 

Szczecińska, 2007-2014
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W nocy staje się spektakularną świecącą katedrą, światłem Szczecina” . Hiszpańscy 106

architekci wprost czerpali z twórczości ekspresjonistów— krystaliczna forma budynku 
filharmonii przypomina szpice kopuły sali koncertowej autorstwa barci Hansa 
i Wassilia Luchardtów. Budynek zbudowany został ze strzelistych bloków, 
poprzesuwanych względem ulicy na różną głębokość, tworzących tektonikę formy. 
Wysokie bryły zakończone są szpiczastymi dachami, przypominającymi małe 
kamieniczki ustawione szczytami do frontu. Pionowe podziały elewacji dodatkowo 
podkreślają wertykalną ekspresję formy. Biel budynku w dzień mocno kontrastuje 
z otoczeniem, wyróżniając go z otoczenia. To wrażenie wzmacnia się jeszcze bardziej 
w nocy, gdy filharmonia świeci się niczym ekspresjonistyczna Katedra Światła.  

Kryształową formę, najeżoną szpiczastymi graniastosłupami przybrał pawilon 21 MINI 
Opera Space zaprojektowany na Festiwal Operowy w Monachium w 2010 roku. 
Architekci z biura Coop Himmelb(l)au otrzymali zlecenie stworzenie przestrzeni, 
w której odbywać się będą eksperymentalne koncerty bawarskiej opery. Pawilon miał 
być mobilny — w razie potrzeby rozkładany i przewożony, miał pomieścić 300 
miejsc siedzących. Architekci podczas procesu projektowania formy czerpali 
z procesu komponowania muzyki. „Jako punkt wyjściowy do wyabstrahowania 
muzyki w formę przestrzenną, dokonano transkrypcji sekwencji z piosenki Purple 
Haze autorstwa Jimi'ego Hendrixa i fragmentu Don Giovanniego Mozarta. Poprzez 
analizę wykresów częstotliwości tych utworów muzycznych i połączenie ich 
z wygenerowanym komputerowo modelem 3D, za pomocą parametrycznego 
programowania sekwencje są przełożone na piramidalne, szpiczaste konstrukcje” . 107

Idea pawilonu łączącego w sobie ekspresję architektury i muzyki nie jest 
w architekturze nowa. W 1958 roku na wystawę Expo w Brukseli Iannis Xenakis i Le 
Corbusier zaprojektowali pawilon o awangardowej formie, w którego wnętrzu 
prezentowano instalację sztuki audiowizualnej. Ekspresyjny architektoniczny „namiot” 
wykonany był z cienkiej powłoki betonowej zawieszonej na stalowych linach. Forma 
pawilonu, wygięta w kształt hiperboli parabolicznych połyskiwała za sprawą 
aluminiowej farby. Bryła MINI Opery przypomina brukselski pawilon skalą ekspresji 
i stalową powłoką. Wystającymi szpicami przypomina także inny modernistyczny 
obiekt wystawowy — pawilon armii szwajcarskiej na wystawie expo w Lozannie 
w 1946. W monachijskim pawilonie kolce zostały ekspresyjnie wyciągnięte 
i skierowane w różnych kierunkach, jakby miały być elementem obronnym. Autorzy 
wiele lat wcześniej wyłożyli swoje „agresywne” architektoniczne dążenia: „Chcemy 
architektury, która krwawi, wyczerpuje, wiruje, a nawet pęka. Architektury, która 
zapala, żądli, rozdziera i pod wpływem napięcia rozrywa się” . Ostre szpice pawilonu 108

są mogą budzić wrażenie grozy, ale także wzniosłości, są jak lśniące górskie granie 
ujęte przez Gerardo Dottori w geometryczne formy na obrazie zatytułowanym 
Rosnące Formy. 

 Barrozi/Veiga,  opis projektu konkursowego,  [za:] www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=7106

 Coop Himmelb(l)au , opis autorski, [za:] www.coop-himmelblau.at  107

 Coop Himmelb(l)au, Architektura musi płonąć, 1980 [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie… op. cit. s. 313108
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4.19. Gerardo Dottori, Rosnące Formy, 1930  4.20. Coop Himmelb(l)au, pawilon 21 MINI Opera Space, 

Monachium, 2008-2010  4.21. Hermann Finsterlin, Die-Stadt, 1916  4.22. Coop Himmelb(l)au, Musée des 

Confluences, Lyon, 2001-2014
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W 2001 architekci z biura Coop Himmelb(l)au wygrali konkurs na siedzibę Musée des 
Confluences w Lyonie — interdyscyplinarnego muzeum łączącego elementy 
antropologii, etnologi i nauk przyrodniczych. Nazwa muzeum odnosi się do zbiegu rzek 
—  budynek znajduje się na półwyspie, w miejscu, w którym Rodan łączy się z Saoną. 
Projekt jest częścią rewitalizacji tego fragmentu miasta, wraz z budynkiem architekci 
zaprojektowali park oraz nadbrzeżne promenady. Na dachu muzeum znajdują się tarasy, 
z których rozciąga się widok na obie rzeki. Musée des Confluences ma skomplikowany 
kształt, przypomina rysunek Hermanna Finsterlina przedstawiający fantazyjne miasto 
formujące coś na kształt ośnieżonych grani wysokogórskiego masywu. Muzeum 
częściowo stoi na wielkich „nogach” tworząc łukowate przestrzenie — jakby 
nadbrzeżne groty powstałe w skutek wodnej erozji. Główny korpus muzeum, 
pozbawiony okien, mieszczący trzy poziomy sal wystawowych, architekci nazywają 
„chmurą”. Strefa wejściowa budynku, nazwana „kryształem” to wielkie przeszklone 
atrium, które zapada się, niczym czarna dziura. Wielki lej, wokół którego wiją się 
schody, nazwany został „grawitacyjną studnią”. Muzeum wygląda jak forma materii tuż 
po wielkim wybuchu, adekwatnie do wystawy, która mieści się w środku, 
opowiadającej historię świata od jego narodzin. Wolf D. Prix tłumaczy, że 
zdekonstruowane formy, brak centrum, siatki i osi przybliża przestrzeń muzeum do 
teorii Einsteina i odczucia względności. Bryła jest jakby posklejana z porozbijanych 
wcześniej części, co mieści budynek w kręgu architektury dekonstruktywistycznej. Jak 
pisze Maria Misiągiewicz: „Figuratywności architektury doby postfunkcjonalistycznej 
towarzyszyło od początku zjawisko rozbicia formy, już to jako sposób na nową 
kreatywność, już jako zacieranie dosłowności inspiracji” . Zdekomponowana forma 109

muzeum bliska jest ideom, które austriaccy architekci przedstawili w prowokacyjnym 
manifeście: „Architektura powinna być przepastna, płomienna, gładka, twarda, 
kanciasta, brutalna, okrągła, delikatna, kolorowa, obsceniczna, zmysłowa, 
idealistyczna, powabna, odpychająca, morka, sucha i pulsująca. Żywa lub martwa. Jeśli 
zimna — to jak bryła lodu. Jeśli gorąca — to gorąca jak płonące skrzydło. Architektura 
musi płonąć” . Architektura budynku spotkała się z krytyką, była nazywana 110

„ekshibicjonistyczną”. Prix broni koncepcji, tak tłumacząc skomplikowaną formę: 
„Jeśli chcemy mieć optymistyczne społeczeństwo, które będzie w stanie rozwiązywać 
złożone problemy za pomocą złożonych rozwiązań, musimy żyć w tym złożonym 
społeczeństwie. To znaczy: jeśli mieszkasz w nudnych miejscach, twój mózg nie działa 
w kreatywny sposób. Jeśli myślisz tylko w kategoriach architektonicznych, wyjdzie 
tylko architektura. Byliśmy zafascynowani skafandrem kosmicznym, hełmem 
kosmicznym, samochodem wyścigowym Formuły 1, muzyką — napięcie riffów Keitha 
Richardsa jest czasami wzorem do naśladowania dla naszych struktur” . Słowa 111

architekta brzmią podobnie do manifestu futurystów. Wiązanie skomplikowanej formy 
architektonicznej ze złożonością wytworów techniki, można uznać za pewną dozę 

 M. Misiągiewicz, O prezentacji…, op. cit., s.170109

 Coop Himmelb(l)au, Architektura musi płonąć, 1980 [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie.. op. cit. s.313110

 Wolf D. Prix  [w:] P. Stevens, Wolf D. Prix explains his design of lyon's musée des confluences  dec 22 2015  111

     www.designboom.com
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4.23. Hans Scharoun, akwarela, 1920  4.24. Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie Hamburg, 2001-2016
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demagogii, zważywszy na fakt, iż złożoność technologiczna w architekturze, także w 
Musee de Confluences, zazwyczaj jest skrzętnie ukrywana. Wybujałe jest także 
deklaratywne implikowanie skutków społecznych z kształtu budynku. Zamiast 
pozorować racjonalne uzasadnianie, zakrawających o przypadkowość wyborów 
formalnych, adekwatniej byłoby przytoczyć słowa Hermanna Finsterlina definiujące 
architekturę i proces twórczy: „Budowla jest bezcelową i niedoścignioną grą 
wysublimowanych sił zawartych w chropowatej materii zastygłej w chwili największej 
zadumy. Owa materia istnieje jedynie w formie zewnętrznej, pod postacią uśpionych 
sił. Zawiera w sobie zastygły ruch, który w każdej chwili może rozwinąć się we 
wszystkich kierunkach, spontanicznie rozszczepiając się niczym kryształ, bez początku 
i bez końca, rozbijając przy tym całość na precyzyjnie uformowane części pierwsze” . 112

Motywy ekspresjonistyczne i formy bliskie wizjom Hermanna Finsterlina odnaleźć 
możemy także w ikonicznych budynkach berlińskiej i hamburskiej filharmonii. Oba 
projekty łączy podobny rzeźbiarski, pofałdowany kształt dachu, przypominający 
rysunek Casa Nouva niemieckiego ekspresjonisty. Propozycja nadbudowy pustego 
spichlerza w hamburskim porcie budynkiem nowej filharmonii pojawiła się na 
przełomie XX i XXI wieku. Wstępną koncepcję przygotował Jacques Herzog, została 
zaakceptowana i przekazana do realizacji. Duet Herzog & de Meuron od lat łączy 
praktykę architektoniczną z zamiłowaniem do sztuki, między innymi angażując do 
współpracy cenionych artystów. „Pierwszy projekt wykonali ze znanym niemieckim 
artystą — Josephem Beuysem, a współpraca z twórcami reprezentującymi różne 
dziedziny sztuki (m. in. Rémy Zaugg, Thomas Ruff, Ai Weiwei, Olafur Eliasson czy 
Anish Kapoor) stała się nieodzowną częścią ich działalności” . W Hamburgu 113

stworzyli dzieło o odważnym programie funkcjonalnym zamknięte w wysublimowanej, 
„kryształowej” materii. Po wielu latach kosztownej i trudnej budowy filharmonię 
otwarto w 2017 roku. Budynek jest flanką nowej dzielnicy Haffen City, stoi na jej 
zachodnim cyplu. Szpiczasta działka nadaje założeniu dodatkowej narożnikowej 
ekspresji, przywodząc na myśl inną, starszą ikonę Hamburga — ekspresjonistyczną 
kamienicę Chilehaus. Spektakularna szklana nadbudowa stoi na ceglanym postumencie 
w postaci dawnego spichlerza, w którym umieszczono pomieszczenia techniczne 
i parkingi. Budynek mieści szereg funkcji, oprócz trzech sali koncertowych także hotel. 
Pofałdowane kształty nowej bryły przypominają ogromny żagiel bądź górę lodową, 
sprawiają wrażenie jakby budynek wypływał właśnie z hamburskiego portu. 
Ekspresyjna forma budzi skojarzenia z Hansem Scharounem — filharmonią w Berlinie 
i akwarelowymi szkicami „kryształowej” architektury. Błyszczące w świetle złote 
panele znane z berlińskiej filharmonii, w Hamburgu zastąpione zostały 1100 panelami 
ze szkła o indywidualnym kształcie. Gra światła na giętym szkle tworzy wrażenie jakby 
fasada była „namalowana” przez impresjonistów. Podobnie jak w berlińskim projekcie 
Scharouna, hamburska filharmonia ma krawędzie dachu ekspresyjnie wygięte w łuki, 
które w połączeniu z błękitną błyszczącą elewacją nawiązywać mają do fal Elby. 

 H. Finsterlin [za:] T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 27-29112

 M. Haduch, B.Haduch, Ikona Hamburga,  arch 4/2017 (42), s 65113
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Podobieństwo do filharmonii w Berlinie widoczne jest także w głównej sali 
koncertowej zaprojektowanej w układzie „winnicy”, który po raz pierwszy 
zaproponował Scharoun. Główna sala dla 2100 widzów, wykończona jest jasnymi 
panelami gipsowymi z pofałdowanymi wyżłobieniami, przypominającymi skały 
poddane naturalnej erozji. Organiczne wnętrze znów przywodzi na myśl odniesienia do 
niemieckiego ekspresjonizmu, tym razem do wnętrza Grosses Schauspielhaus Hansa 
Poelziga. Monumentalny gmach nowej filharmonii góruje nad brzegiem Elby. Jest 
nowym symbolem Hamburga, ikoną wyróżniającą się na tle nowoczesnej, lecz nieco 
zachowawczej architektury w dzielnicy Haffen City, która powstała w wyniku 
rewitalizacji hamburskich portów. 
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5. Abstrakcja organiczna, bloby i architektura biomorficzna 

Ekspresjonistyczne budowle, które powstawały wyobraźni Hermanna Finsterlina były 
zasadniczo odmienne od ówczesnej architektonicznej i uwolnione od wszelkich 
konstrukcyjnych ograniczeń. Finsterlin w 1919 roku postulował tworzenie organicznych 
form w architekturze: „Forma jest niczym innym jak układem sił płynnych, stosunkowo 
szybkim, nieprzerwanym, zamkniętym i poruszającym się układem organicznym, który 
rozwinął się stosunkowo szybko w czterowymiarowej przestrzeni (…) My, mieszkańcy 
Ziemi, możemy widzieć przejawy wyrafinowanych sił tylko na kilku małych obiektach, 
które stały się formami natury (…) Pomyślcie o ogromnych wklęsłych rzeźbach Inków, 
monolitycznych świątyniach Indii, możliwościach żelaza, sztucznego kamienia, 
wielkich fuzjach szkła i lekkich materiałów budowlanych, które są obecnie używane. 
W konsekwencji musi być też wiele środków, które wytworzą formy tak bogate jak te 
występujące w naturze” . Organiczne fantazje Finsterlina, zaczęły być 114

urzeczywistniane w architekturze, za sprawą fantazyjnych domów Antti Lovaga, 
Vittorio Giorgini, Antfarmu oraz wyprzedzających codzienną architektoniczną 
rzeczywistość, pawilonów wystawowych. W świecie budynków użyteczności 
publicznej biomorficzne formy zaistniały pod koniec XX wieku w projektach między 
innymi: Petera Cooka, Franka Gehry’ego czy Jana Kaplický’ego.  

Ikoną blobitecture stał się Kunsthaus w Grazu. Miasto w 2003 roku było europejską 
stolicą kultury, z tej okazji władze postanowiły wybudować nowe muzeum sztuki 
współczesnej. Po dwóch konkursach zdecydowano się zrealizować odważną koncepcję 
Petera Cooka i Colina Fourniera. Peter Cook, założyciel Archigramu, nawiązał do 
konceptów żywego, poruszającego się miasta, budynek w Grazu „ożywiony” został 
poprzez multimedialne poszycie. Pośród kamienic w centrum miasta powstała forma 
jakby z innej cywilizacji — obślizgły, błyszczący i mrugający „architektoniczny robal”.
„Kunsthaus to w zasadzie elektro-architektoniczny symbiont, gdyż trudno mówić 
o nieziemskiej formie budynku w oderwaniu od stworzonego przez realities: united 
systemu iluminacji BIX” . Inspiracją dla formy mógł być także zaprojektowany 115

w 1975 roku przez Güntera Domeniga organiczny budynek jadalni, znajdujący się na 
dziedzińcu szkoły Sióstr Franciszkanek w Grazu. Kunsthaus przybrał podobny, 
blobowaty kształt z morficznymi „wypustkami”. „Jest doklejony do XIX-wiecznego 
budynku, tworząc jakby uzupełnienie kwartału zabudowy. Jednak w przeciwieństwie do 
niego w nowej części zaniechano jakichkolwiek reguł. Budynek otrzymał wiele 
nazw, a może przezwisk. Jedni widzą w nim ślimaka, inni krowie wymię, a jeszcze inni 

 H. Finsterlin, Berchtesgaden, [za:] G. Celant, Architecture & Arts 1900/2004: A Century of Creative Projects      114

     in Building, Design, Cinema, Painting, Photography, and Sculpture, Skira, Milan 2005 s. 226-227 

 M. Stasiowski, Tylna gwardia Krabów. Architektoniczny telegram Petera Cooka, Arch nr 3/2019 (53)115
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5.1. Hermann Finsterlin, Traum aus Glas, 1920  5.2. Zaha Hadid, Congress Station, Innsbruck, 2004-2007         

5.3. Hermann Finsterlin, Pfahlbau, 1917  5.4. Peter Cook, Colin Fournier, Kunsthaus Graz, 1997-2003          

5.5. Hermann Finsterlin, Konzerthaus, 1919  5.6. Jan Kaplický, Biblioteka Narodowa w Pradze, projekt 

koncepcyjny, 2007
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nazywają go Przyjaznym Obcym, co jest reakcją na jego niecodzienną formę. Obły 
kształt betonowego budynku został ozdobiony błyszczącymi niebieskimi panelami z 
plastiku. Kryją one 900 lamp podświetlających inteligentna fasadę, tworzącą w nocy 
obraz jeszcze większej nierealności muzeum niż w dzień. Ma być to muzeum 
nowoczesne, które kryje we wnętrzu nierealnego ślimaka dzieła Salvadora Dali, 
Arnolda Böcklina, czy Sol LeWitta” . Dzięki ikonicznej bryle Kunsthausu oraz innym 116

nieprzeciętnym realizacjom architektonicznym, na przykład Mur Island, Graz zbudował 
wizerunek miasta promującego nowoczesny dizajn i architekturę. 

Organiczne formy architektoniczne pojawiły się także w Innsbrucku, w postaci 
przystanków kolejki, które zaprojektowała Zaha Hadid. Błyszczące, obłe formy 
dachów, obłożonych siatką bladozielonych, szklanych paneli, zestawione są 
z betonowymi schodami i cokołami. Przystanki stoją w cieniu alpejskiego masywu, 
płynne, gładkie kształty kontrastują z ostrymi, skalistymi wierzchołkami w tle. 
Inspiracją, jak twierdzi Zaha Hadid, były bryły lodu wystające z ośnieżonych alpejskich 
stoków. Podobne formy architektoniczne powstawały prawie wiek wcześniej 
w wyobraźni Hermanna Finsterlina. Twórczość Zahy Hadid jest dowodem rozwoju 
architektury — to co na początku XX wieku było „sennym marzeniem ze szkła” w XXI 
przybrało postać ekspresjonistycznych przystanków.  

Próbę zbudowania niemożliwych dzieł Finsterlina podjął Jan Kaplický projektując dla 
Pragi budynek Biblioteki Narodowej. Wizualizacje przedstawiają błyszczący złoty blob 
pokryty fioletowymi plamami przeszkleń, coś na kształt kosmicznej ośmiornicy lub 
innego stworzenia z komiksowych fikcji. Forma przypomina projekt Finsterlina 
zatytułowany Konzerthaus, przedstawiający pofalowaną górę zwieńczoną purpurowym 
naroślem. Robert Harbison opisuje twórczość ekspresjonisty: „Jego fantastyczne studia 
narośli to najbardziej niepodzielne i niejasne budowle, jakie kiedykolwiek stworzono, i 
najbardziej zdecydowanie niezbudowane. Przyjmują one różne formy — rysunków 
perspektywicznych, niezgrabnych makiet, planów. Perspektywy są lekko zabarwione 
kolorem, jak rozpalone narośle, niemal piękne wrzody, najeżone wypukłościami o 
organicznych kształtach, mieszanki korzeni roślin i kończyn  zwierząt. Są one niemal 
bez wyjątku oznaczone jako kościół, uniwersytet czy mauzoleum, a każda z nich 
wypełnia jakąś funkcję wysoce symboliczną, ale nie konkretną treścią” . Mimo tego, 117

iż Kaplický w trakcie swojej kariery zrealizował kilka spektakularnych budynków 
zaliczanych do nurtu blibitecture, forma biblioteki w Pradze okazała się zbyt 
ekstrawagancka i tak jak wizje Finsterlina pozostała niezrealizowanym projektem 
ekstrawaganckiego wizjonera. 

Organiczne formy znalazły się także w architektonicznym repertuarze Franka 
Gehry’ego. Architekt czerpie inspirację z wielu źródeł w sztuce, także z awangardy 
i ekspresjonizmu. W 1997 roku zaprojektował wystawę o przedwojennych niemieckich 
artystach Exiles and Emigrés: The flight of European Arists from Hitler wystawioną  

 T. Kozłowski, Architektura…, op. cit., s.185116

 R. Harbison, Zbudowane…, op. cit., s. 179117
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5.7. Hermann Finsterlin, Wolkenkuckkucksheim, 1922  5.8. Frank Gehry, Centrum Muzyki w Seattle, 2000
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w Los Angeles Country Museum of Art. Jak pisze Germano Celant: „Gehry wyobraża 
sobie zamianę z ekspresjonistycznej perspektywy, potęgując psychodramatyczną 
wartość projektu jak na rysunkach Hermana Finsterlina, Wassiliego Luckhardta i Hansa 
Scharouna. Dokładniej, Gehry wydaje się inspirować intuicjami Bruno Tauta bądź 
Paula Thierscha, którzy współpracowali z Fritzem Langiem i Wilhelmem Murnau” . 118

Najbardziej krzykliwym przykładem tego jak mogłyby wyglądać w rzeczywistości 
budynki Finsterlina jest Centrum Muzyki w Seattle. Frank Gehry puścił wodze fantazji, 
do swobodnej gry kształtami i materiałami dołożył jaskrawą kolorystykę brył, które 
przywołują skojarzenia z rzeźbami Kena Prince’a i kolorowymi pracami Sol Le Wit’a. 
„Delikatnej grze barw pokryć elementów elewacyjnych z anodowej blachy aluminiowej 
i nierdzewnej stali towarzyszą płaszczyzny o ostrych barwach — mocne czerwienie 
i żółcie wspomagają nieprzewidywalne odblaski barw i świateł na pogiętych 
metalowych powierzchniach. Wybór kolorów był inspirowany przez rock and rollowe 
tematy gitarowe: niebieski dla Fendera, złoto dla Les Paul i purpurowy dla Jimiego 
Hendrixa — inspirowany przez piosenkę Purple Haze” . Frank Gehry w swoich 119

projektach swobodnie gra różnymi formami: twardymi, miękkimi, płynnymi, dialogiem 
materiałów: blach i tynków, szkła. W Seattle efekt tej gry można uznać za niezbyt 
udany, ciężkim masom brak finezji i dobrych proporcji, kolory podkreślają 
dysharmonię kompozycji. 

W Berlinie, tuż obok Bramy Brandenburskiej Frank Gehry zaprojektował siedzibę 
DZ Banku, wielofunkcyjny kompleks składający się z części biurowej i mieszkalnej. 
Forma zewnętrzna dostosowana została do pierzei, prosta fasada otrzymała 
dystyngowany  charakter. Na dziedzińcu, przykrytym szklanym dachem, architekt 
zaproponował kubaturę o funkcji konferencyjno-wystawowej, w kształcie płynnie 
uformowanej rzeźby pokrytej blachą. Organiczny kształt, miejscami porozrywany, 
formą bliski jest wizji niekończącego się domu Frederica Kieslera, który tworzył 
w kręgu awangardowych ruchów, ekspresjonizmu i surrealizmu, współpracował z Man 
Ray’em, Duchampem i De Stijl. Podobieństwo Gehry’ego do Kieslera uwidacznia się 
także gdy porówna się odręczne szkice obu artystów. Frederic Kiesler szkicował formę 
niezrealizowanego domu za pomocą kłębiących się swobodnych ruchów pióra 
formujących się w coś na kształt chmury, szkice koncepcyjne Gehry’ego wyglądają 
podobnie, są swobodną, intuicyjną i nieco przypadkową plątaniną linii, budujących 
powidok architektonicznych mas. Podejście twórcze przywodzi na myśl sztukę gestu 
i artystów operujących instynktownymi, spontanicznymi ruchami pędzla lub, jak 
w przypadku Pollocka, chlapaniem farbą.  

W latach 60 i 70 XX wieku japońscy metaboliści proponowali projekty 
architektoniczne i urbanistyczne, które imitując naturę, miały rozrastać się jak struktury 
fraktalne bądź drzewa. Do grona metabolistów należał między innymi Arata Izosaki. 
W późniejszych latach Izosaki zastosował organiczne zasady w projektowaniu formy 

 G. Celant (red.), Frank O. Gehry…, op. cit.,  s. 24118

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 165119
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5.9. Władysław Strzemiński, Kompozycja morska. Wenus (frag.), 1933  5.10. Jürgen Mayer H., Metropol 

Parasol, Sevilla, 2004-2011  5.11. Władysław Strzemiński, Pejzaż morski, 1934  5.12. Jürgen Mayer H., 

Metropol Parasol, Sevilla, 2004-2011 
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architektonicznej. Zaprojektował między innymi budynek krakowskiej Mangghi, któremu 
nadał kształt fal nawiązujących do zakola Wisły. W Dausze Izosaki zaprojektował centrum 
kongresowe mieszczące salę konferencyjną na 4000 osób, teatr na 2300 miejsc, 9 sal 
wystawowych i 52 mniejsze sale . Organiczność nie ujawnia się w sferze funkcjonalno-120

konstrukcyjnej jak miało to miejsce w metabolizmie, za to objawia się w formie 
architektonicznej. Na fasadzie budynku dominuje kształt imitujący monumentalny konar 
drzewa. Architekt za źródło inspiracji podaje rosnące na pustyni, arabskie święte drzewo — 
Sidrat al-Muntaha, pod którym, wedle legendy, schronienie znaleźli poeci i uczeni, by 
dzielić się swoją wiedzą. Co ciekawe, niemal identyczną strukturę Izosaki zaprojektował 
kilka lat wcześniej na konkurs na nową stację kolejową we Florencji. Struktura „drzewa” 
miała się tam rozrastać przestrzennie, podtrzymując zadaszenie peronów, w katarskim 
budynku jest wtopiona w szklaną fasadę wielkiego, pudłowatego budynku. Stalowe konary 
przypominają kształtem rzeźby Marii Jaremy. Artystka, tworzyła abstrakcyjne dzieła 
nawiązujące do świata natury: „Wyzwoliwszy się spod wpływów Dunikowskiego 
i późniejszych tendencji ekspresjonistycznych, zaczęła tworzyć bardzo przestrzenne 
kompozycje o płynnych, gładkich, pozrastanych ze sobą na wpół organicznych formach. 
Rzeźby jej stały na pograniczu sztuki abstrakcyjnej i figuratywnej, gdyż aluzje 
przedmiotowe chociaż dość odległe, zawsze jednak były widoczne (...) ” . W rzeźbie pod 121

tytułem Taniec dwie formy przypominające konary drzewa wyrastają z podstawy, rozrastają 
się i wiją wokół siebie jak para w tanecznym uścisku.  

W 2011 w centrum Sewilli ukończono budowę wielkiej struktury o organicznych 
kształtach. Konkurs na rewitalizację Plaza de la Encarnacíon wygrał w 2004 roku Jürgen 
Mayer H. Architekt zaproponował, żeby nad placem zbudować „miejski parasol” 
w formie gigantycznych architektonicznych grzybów. Z żelbetowych trzonów wyrasta 
nieregularna forma, niczym chmura unosząca się nad ziemią na sześciu filarach. 
Konstrukcja zbudowana jest z kratownic złożonych z wyciętych w łuki drewnianych płyt. 
Strukturę projektowało biuro konstrukcyjne Arup. Wielkie kratownice zapewniają 
zacienienie placu oraz niosą nowy plac, wyniesiony ponad dachy sąsiedniej zabudowy. 
W obłych strukturach ukryta jest dodatkowa funkcja, wewnątrz Parasola znajdują się 
bary i kawiarnie. Dzięki oparciu struktury jedynie na sześciu nogach udało się uchronić 
rzymskie ruiny odsłonięte podczas prac archeologicznych.  Po rewitalizacji miejsce to 
stało się ważnym, pełnym atrakcji punktem w mieście, a Parasol nową ikoną Sevilli. 
Mega-struktura unosząca się nad placem, przywodzi na myśl kolaż Hansa Holleina 
z 1960 roku pod tytułem Superstruktura nad Wiedniem. Kolaż przedstawia niby-
kamienne „grzyby” mające coś z kształtu chmury unoszącej się po atomowym wybuchu. 
Grzyby w Sevilli mają bardziej miękki kształt, przez ażurową strukturę i jasny kolor 
wydają się, mimo wielkiej skali lekkie, jakby zaprzeczały grawitacji. Są abstrakcyjną 
formą w strukturze miasta, wyglądają surrealistycznie, podobnie do miękkich form 
zawieszonych w przestrzeni dzieł Joana Miró. Z lotu ptaka obły kształt rozlewa się nad 
tkanką miasta jak plamy i kontury Powidoków Władysława Strzemińskiego.  

 A. Frearson, Qatar National Convention Centre by Arata Isozaki, 22 August 2013  www.dezeen.com120

 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba…, op. cit., s. 241121
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5.13. Maria Jarema, Taniec, 1955  5.14. Arata Izosaki, Qatar National Convention Centre, Dausze, 

2004-2011  5.15. Jean Arp, Gwiazda, 1956  5.16. Steven Holl, Museo de la Evolución Humana, Burgos, 1995  

5.17. Jean Arp, Echo de torse, 1962   5.18 Peter Eisenman, Musée des Confluences, 2001
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Przedwojenni artyści, w tym Strzemiński, Kobro i Jarema, skupieni w takich grupach 
jak Blok, Praesens, a.r, należeli do czołówki europejskiej awangardy. „Wybitni plastycy 
awangardowi z innych krajów nie mieli jednak wątpliwości co do indywidualnego 
charakteru i odrębności poszukiwań na przykład Szczuki czy Berlewiego, wysoko 
ocenianych przez Der Sturm, lub Kobro, Stażewskiego i Strzemińskiego — 
zapraszanych na zasadzie równego partnerstwa do Cercle et Carré i Abstraction-
Creation, jedynych w latach trzydziestych poważnych ugrupowań awangardowych na 
świecie” . Artyści związani z Abstraction-Creation promowali sztukę niefiguratywną, 122

w tym abstrakcję organiczną, w nurcie tym tworzyli między innymi, Constantin 
Brâncuși, Jean Arp i Barbara Hepworth. Podobne formy pojawiają się obecnie pod 
postacią dzieł współczesnej architektury. 

Amerykański architekt Steven Holl znany jest z zabaw formami geometrycznymi, 
wycinanymi prostopadłościanami oraz architektury określanej mianem minimalizmu. 
Tworząc niezrealizowany projekt konkursowy na muzeum Historii Ewolucji w Burgos, 
Holl wybrał formy z kręgu architektury organicznej. Nieopodal Burgos, w miejscowości 
Atapuerca odnaleziono ślady bytowania przodków człowieka sprzed niemal miliona lat. 
Około 100 km na północ od miasteczka, znajduje się grota El Castillo ze słynną Galeria 
Odcisków, jak pisze Krystyna Wilkoszewska: „Historycy sztuki zgodnie podkreślają wagę 
wrażenia, jakie musiało wywrzeć na człowieku ujrzenie po raz pierwszy negatywu 
własnej dłoni, i łączą ów gest, uwieczniony na skalnej ścianie, z początkiem twórczości. 
Tworzyć, to pozostawiać w rzeczywistości swój ślad, odciskać w niej własne, 
indywidualne piętno” . Architekt zainspirował się pierwszymi siedliskami ludzi — 123

jaskiniami i zaproponował, by odtworzyć ich kształt w materii architektonicznej. 
Zaprojektował muzeum, którego główna część przybrać miała morficzną obłą formę, 
rozpiętą pomiędzy dwoma flankującymi, prostymi budynkami. Centralna część miała być 
jak negatyw jaskini, odlew jej wnętrza, architektoniczna metafora prehistorycznych 
początków ludzkiej ewolucji. Organiczny kształt, o sześciu odnogach, przypominał 
korzeń imbiru bądź rzeźbę Jean Arpa pod tytułem Gwiazda. Projekt o ciekawej, odważnej 
ale dosłownej formie przepadł jednak w konkursie i nie został zrealizowany. 

Organiczne motywy można odnaleźć także w projektach Petera Eisenmana. 
Spektakularny kompleks budynków City of Galicia uformowany został na kształt 
naturalnej tektoniki ziemnego masywu. Projekt zaliczany zaliczany jest do nurtu 
nazywanego „architekturą topograficzną”. Innym przykładem aluzji do natury jest 
projekt konkursowy na budynek Musée des Confluences w Lyonie. Eisenman 
zaproponował koncepcję być może ciekawszą i bardziej odważną niż zwycięski projekt 
Coop Himmelb(l)au. Zaprojektował dwie wieże „ulepione” w miękkie, płynne formy. 
Trudno rozpoznać jednoznacznie pretekst, może były to wydmy, może wymyte przez 
wodę kamienie, a może meandry rzek, na których styku miało powstać muzeum. Model 
koncepcyjny projektu przedstawia wyrastające z podstawy, pofałdowane, ścięte od góry 

 Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918-1939, WAiF, Warszawa 1975, s. 234122

 K. Wilkoszewska (red.), Eseje o pięknie, PWN, Kraków 1988 s. 7123
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5.19. Constantin Brâncuși, Bird in space, 1928  5.20. Santiago Calatrava Bird I, 1986  5.21. Santiago Calatrava, 

Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1991-2003
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kształty, przypominające rzeźbę Jeana Arpa Echo de torse. Dzieło Arpa składa się 
z dwóch złotych form będących abstrakcyjnym „echem” ludzkich torsów, wyrastających 
z kamiennego postumentu. Na przestrzeni lat artysta wyrzeźbił serię torsów. „Arp pragnął 
więc tworzyć niejako równolegle z naturą, nie zrywał jednak z nią związków, dlatego 
też jego rzeźby abstrakcyjne posiadają wyraźne aluzje do form rzeczywistych, np. 
znany Tors z 1931 r. W rzeźbie tej, w zasadzie nieprzedstawiającej, o płynnych, 
miękkich formach, odnajdujemy wyraźne sugestie figuratywne, skojarzenia z ciałem 
ludzkim, z ciałem kobiecym. Wspomniany tors, jak i inne tego rodzaju rzeźby Arpa, są 
postaciami, ale postaciami abstrakcyjnymi, stanowią jakąś maksymalnie uogólnioną 
syntezę spotkanych w naturze form” . Arp był uczniem Brâncușiego i podobnie do 124

swojego mistrza używał szlachetnych materiałów i przykładał dużą wagę do ich 
starannej obróbki i wykończenia. Za pomocą precyzyjnego rzemiosła rzeźbiarskiego 
dążył do osiągnięcia maksymalnej czystości formy, prostoty i harmonii .  125

Do inspiracji obojgiem artystów przyznaje się hiszpański architekt Santiago Calatrava: 
„Jeśli chodzi o rzeźbiarzy, darzę wielkim uznaniem Brâncușiego (…) Bardzo 
podziwiam także twórczość Arpa” . Calatrava zanim został architektem uczył się 126

rzeźby, rysunku i malarstwa. Nabyte umiejętności wykorzystuje w pracy projektowej, 
studia rysunkowe bądź rzeźbiarskie często wyprzedzają koncepcje architektoniczne. 
Jego rzeźby tematyką, formą, pieczołowitym wykonaniem i użyciem szlachetnych 
materiałów przypominają prace Brâncușiego i Arpa. Brâncuși zapoczątkował w rzeźbie 
nurt abstrakcji organicznej, tworzył dzieła, które były syntetycznymi formami 
przypominającymi, na zasadzie symbolu, formy naturalne, na przykład ptaki. „Brâncuși 
każdorazowo wychodził z otaczającego świata stamtąd brał konkretny wzór, model, ale 
w wyniku konsekwentnego eliminowania szczegółów, upraszczania formy, 
wyabstrahowania jej z natury, zmieniał swoje dzieła w jakieś abstrakcyjne symbole, 
znaki, stanowiące jedynie bardzo odległe aluzje do rzeczywistości. Artysta 
opracowywał ten sam motyw w różnych kolejnych wersjach, dążąc do coraz to 
większej precyzji w obróbce powierzchni i do doskonałości formalnej. Powstają w ten 
sposób liczne Ptaki, Koguty, Ryby i inne rzeźby przypominające jedynie 
w najogólniejszych zarysach, w sylwecie, syntezie ruchu, zasugerowane tytułami 
zwierzęta. Typowym przykładem może być tutaj seria ptaków, u której początku jest 
jeszcze figuratywna, choć silnie uproszczona rzeźba Maiastra z 1912 r.; potem kształt 
ptaka zostaje coraz bardziej uproszczony i wreszcie przeobraża się w wielokrotnie 
potem powtarzaną smukłą, strzelistą, wrzecionowatą formę pionową symbolizującą 
wzlot” . Forma ptaka, niewątpliwie echo inspiracji Brâncușim, pojawia się także 127

w rzeźbach i architekturze Santiago Calatravy. Rzeźba Bird I z 1986 r. zbudowana jest 
ze złotych, łukowatych form, podobnych do wycinków kuli, które przymocowane linką, 

 A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka…, op. cit., s.142, 144124

 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba…, op. cit., s. 236125

 R. Ivy, An Interview with Santiago Calatrava, Architectural Record, August, 2000,  126

     www.architecturalinterviews.blogspot.com

 A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka…, op. cit,.  s. 140127
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5.22. Antoine Poncet, b.t.  5.23. Ma Yasong MAD, Harbin Opera, 2010-2015  5.24. Antoine Poncet, b.t., 

Nanterre, 1991    5.25. Zaha Hadid Architects, Centrum Hejdara Alijewa, Baku, 2007-2012
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opierają się na szpicach i wiszą nad małą kulą. Podobna konstrukcja pojawiła się 
w budynku Auditorio de Tenerife zbudowanego w latach 1997-2003. Monumentalny 
rzeźbiarski „żagiel” nadwieszony jest nad bryłą gmachu. „Całkowicie żelbetowy 
budynek charakteryzuje się wyrazistą formą nawiązującą do formy liścia 
zakotwiczonego szerszą częścią w terenie, a jego najwęższy punkt wznosi się na 
wysokość 58 metrów. To z natury wywodzi architekt logikę konstrukcji budowli, 
i logikę architektury. Całość cechuje jednak nadmiar formy. Z pewnością Maciej 
Nowicki, autor areny w Releigh nie zaakceptowałby takiej myśli. Przekrycie głównego 
audytorium zbudowane z dwóch przecinających się odcinków stożka jest podwieszone 
punktowo do łupiny liścia. Cokół budynku stanowi publiczny wielopoziomowy plac. 
Powierzchnie żelbetowych konstrukcji pokrywa biała, błyszcząca ceramika połamanych, 
nieregularnych, drobnych płytek” . Audytorium powstało w eksponowanym miejscu, 128

na cyplu otoczonym oceanem. Biała, ekspresjonistyczna forma, której odbicie mieni się 
w  wodach oceanu, budzi skojarzenia z muszlami opery w Sydney.  

Forma ptaka wzbijającego się do lotu pojawia się także w innych realizacjach 
Calatravy: stacji kolejowej w Lyonie bądź budynkach politechniki w Lakeland na 
Florydzie i muzeum w Milwaukee, w których elementy dachu podnoszą się jak 
„skrzydła”. Podobny koncept miał być zastosowany w głównym budynku centrum 
przesiadkowego kompleksu WTC w Nowym Jorku. Ruchome „skrzydła” miały 
otwierać się o godzinie, w której, w wyniku ataku terrorystycznego, runęły wieże WTC. 
Wpadające do terminalu światło, miało upamiętniać moment, gdy po zawaleniu się 
bliźniaczych wież, światło słoneczne oświetliło zacienione wcześniej, okoliczne 
miejsca. Zrezygnowano z tego pomysłu, budynek otrzymał skrzydła nieruchome — 
wypuszczone na boki wsporniki. Wewnątrz smukłe żebra tworzą monotonny rytm, 
zwieńczony podłużnym świetlikiem, strzelistość formy kojarzy się gotyckimi katedra. 
Calatrava, uznający się za artystę, architekta i inżyniera, balansuje pomiędzy 
dziedzinami sztuki. „Organiczność, którą natarczywie epatują widza dzieła 
konstruktora, powoduje, że inżynierskie budowle zdają się przynależeć raczej do świata 
natury, niż do zbioru ludzkich wytworów. Dochodząc istoty architektury Santiago 
Calatravy, wypada więc wywodzić ją z rzeczy naturalnych, i dostrzegać powinowactwa 
jego konstrukcji z budowami natury. Jest w nich coś ze spokoju zastygłych 
skamieniałych konstrukcji szkieletów, muszli, stalagmitów, ale także można widzieć 
w nich ukrytą energię prężących się traw na wietrze, obciążonych konarów, lub po 
prostu mięśni (...)” . W sztukach plastycznych, twórczości Brâncușiego, droga 129

prowadzi od przedmiotu, formy naturalnej, do jego syntezy, symbolu. W architekturze 
Calatravy droga wiedzie od konstrukcji budynku w stronę syntezy formy naturalnej. 
Kształt nowojorskiego terminalu wzbudza skojarzenia głównie z białym gołębiem, 
symbolem pokoju. W atakach z 11 września 2001 roku Nowy Jork stracił budynki 
będące jego symbolem. Międzynarodowy konkurs na nowy kompleks wygrał Daniel 

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 61-63128

 D. Kozłowski, O naturze betonu - czyli idee, metafory i abstrakcje, [w:] D. Kozłowski, Olgierd Czerner et al.  129

     (red.), Architektura betonowa, Polski Cement, Kraków 2001, s. 6
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5.26. Barbara Hapworth, Oval Sculpture (No. 2), 1943  5.27. Zaha Hadid, Galaxy SOHO, Pekin, 2009-2012                    

5.28. Barbara Hepworth, Two Forms, 1937  5.29. Zaha Hadid, Wangjing SOHO, Pekin, 2009-2014                

5.30. Barbara Hepworth, Three Forms, 1935  5.31. Snøhetta, centrum króla Abdulaziz w Dhahran, 2007-2018      
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Libeskind, lecz jego plan został znacząco zmieniony, budynki, które powstały 
w miejscu rozpoznawalnych bliźniaczych wież Yamasakiego otrzymały powściągliwe 
formy. Terminal uformowany został, by być nowym symbolem Nowego Jorku, jego 
ekspresyjny, „świątynny” kształt dostarcza symboliczny ekwiwalent utraconej ikony — 
bliźniaczych wież. 

W twórczości Zahy Hadid widać szerokie wpływy pionierów organicznego 
modernizmu — Eero Saarinena, Jørna Utzona i innych, oraz sztuki z nurtu abstrakcji 
organicznej. Architekt implikowała płynne formy do swoich projektów poczynając od 
mebli: Sperm Table z 1988 roku, przez koncepcję Spiral House z 1991 i kończąc na 
architekturze tworzonej w XXI wieku, na przykład Heydar Aliyev Center w Baku. 
Budynek otwarto w 2012 roku, mieści wielofunkcyjne centrum kulturalne: muzeum, 
bibliotekę i centrum konferencyjne. Nowoczesne centrum powstało pośród zabudowy 
w stylu socjalistycznego modernizmu. W skali urbanistycznej znalazło się 
w odpowiednim otoczeniu. Jest wolnostojącą rzeźbą, pośród odseparowanych, 
pudełkowatych jednostek, wybudowanych zgodnie z ideą modernistycznego miasta. 
Płynna forma centrum kontrastuje z otaczającymi ją prostopadłościennymi blokami. 
Dynamiczne, pofalowane, białe płaszczyzny podobne są do abstrakcyjnych rzeźb 
Antoine Ponceta, którego twórczość kształtowała się pod wpływem Brâncușiego i Arpa.  

Podobna bryła, złożona z białych fal formujących architektoniczną górę, wyrasta 
pośród pustej przestrzeni w mieście Harbin w Chinach, w którym Ma Yasong 
zaprojektował nową operę. Białą formę rozcinają ciemne, przeszklenia zbudowane 
z siatki szklanych piramid. Ich karbowana faktura kontrastuje z gładkimi, 
połyskującymi powierzchniami dachu. Ma Yasong zanim założył własne biuro 
projektowe MAD, pracował u Zahy Hadid, odszedł z pracowni osiągając samodzielnie 
spektakularny sukces. Peter Cook pisze: „Co stało się z awangardą? Było to użyteczne 
pojęcie 100, 70, albo 40 lat temu, ponieważ zawierało idee nowości dowcipu, inspiracji, 
oryginalności (…) Jeśli tylko moglibyśmy wymyślić nowy świat to z pewnością mamy 
odpowiednie etykietki dla Ma Yansonga” . W twórczości Yansonga wpływy Hadid, 130

w szczególności ostatniego etapu twórczości brytyjskiej architekt są oczywiste. 
Budynek opery w Harbinie, często porównywany z Heydar Aliyev Center, wyczerpuje 
estetykę, którą świat architektury zawdzięcza Hadid. Można odnieść wrażenie, że 
mamy do czynienia z nową kopią dzieł Hadid, spektakularną, ale jak to bywa 
w przypadku genialnych kopistów, pozbawioną oryginalności.  

W twórczości Zahy Hadid dostrzegalne są motywy znane ze sztuki Barbary Hepworth. 
W projektach mebli miękkie, rozlewające się formy często połączone są pasami 
materiałów, jak struny rozpięte na rzeźbach brytyjskiej artystki. Hepworth 
eksperymentowała z zagadnieniami przestrzeni między innymi drążąc otwory 
w rzeźbach, często podkreślone zróżnicowaniem materiału. Wyoblone puste 
przestrzenie, wydrążone w bryłach budynków stały się popularnym motywem we 

 Peter Cook [w:] Ma Yasong, MAD Works MAD Architects, Phaidon, 2016, s. 7130
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współczesnej architekturze. Takie formy pojawiają się na przykład w projektach Zahy 
Hadid: King Abdullach II Center oraz hotelu Opus w Dubaju. Innym przykładem jest 
kompleks Galaxy SOHO w Pekinie, złożony z czterech wyoblonych wież, wysokich na 
67 metrów. Budynki mieszczą przestrzenie biurowe i galerię handlową, na szczycie 
znajdują się bary i restauracje. Pomiędzy budynkami rozpięte są kładki — białe kształty 
balkonów przechodzą płynnie w podziały elewacyjne budynków. Wewnętrzna 
przestrzeń przypomina rzeźbę Barbary Hepworth Oval Sculpture. Organiczna forma 
zbudowana z białych wstęg, poprzecinanych przeszkleniami, sprawia wrażenie 
wielkiego, sztucznego, futurystycznego kanionu. 

Niedługo po otwarciu Galaxy, w Pekinie powstał Wangjing SOHO — drugi kompleks o 
podobnym przeznaczeniu. Dominują w nim trzy wieże, w podłużnej, białej płynnej 
stylistyce. Formy są tutaj wysmuklone, podłużne i lekko wygięte w rzucie. Obłe formy 
przypominają inną rzeźbę Hepworth pod tytułem Two Forms. Artystka badała kształty 
swoich rzeźb także za pomocą fotografii, rzeźba Two Forms została przez nią 
uwieczniona z kilku ujęć na jednej kliszy, tak iż jej forma przenika się, poruszając 
i multiplikując powidok białych form. Podobne wrażenie buduje dynamiczna 
kompozycja budynków Wangjing SOHO.  

W rzeźbie Three Forms Hepworth bada przestrzenne relacje za pomocą kompozycji 
złożonej z trzech alabastrowych kamieni. Jeden z nich, stojąc na sztorc stanowi 
dominantę. Podobny zabieg kompozycyjny zastosowali architekci z z norweskiego 
biura Snøhetta. Wygrali oni konkurs na zaprojektowanie Centrum Kultury Świata 
imienia króla Abdulaziz w Dhahran. Na pustyni w Arabii Saudyjskiej powstały szare, 
obłe formy przypominające wielkie kamienne bloki, prehistoryczne megality. 
Dominantą projektu jest wysoka wieża, postawiony na sztorc „menhir”, zaklinowany 
pomiędzy pozostałymi bryłami. W skład kompleksu wchodzi teatr, audytorium, 
centrum edukacyjne, kino i biblioteka. Organiczne obłości architekci uzyskali poprzez 
owinięcie konstrukcji budynku pokryciem  z  metalowych rur .  131

 J. Bel, Desert form: Snøhetta's monumental symbol of Saudia's past, present, and future,  November 2016  131

     issue of Wallpaper (W212) 29 oct. 2016 www.wallpaper.com
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6. Tendencje kubistyczne: łamanie, rozrywanie, deformacja 

Podczas prób wyznaczania zakresu awangardy za jej początek często przytacza się 
powstanie kubizmu. Był to nowy kierunek sztuki, który powstał we Francji w latach 
1906-1909. Kubizm nakreślił kierunek w jakim podążyła awangarda i odegrał znaczącą 
rolę w przeobrażeniach kultury wizualnej XX wieku. „Nie tworząc ani nie inicjując 
odrębnego stylu, kubizm określił zasadnicze pozycje wyjściowe nie tylko 
współczesnego malarstwa i rzeźby, ale pośrednio także i architektury oraz rozlicznych 
sztuk i technik kształtujących wygląd naszego otoczenia — mieszkań, ulicy, 
spektaklu” . Za początek kubizmu uznaje się obraz Pabla Picassa Panny z Awinionu. 132

Postacie na obrazie są zniekształcone, tak jakby zostały przedstawione z kilku punktów 
widzenia jednocześnie. „Ostentacyjna twarda deformacja, ostre kąty, pryzmatyczne 
płaszczyzny, nieokreślona lokalizacja przestrzeni i arbitralna konstrukcja ciał 
wyznaczają nową estetykę, odrzucającą piękno humanistyczne i uległość wobec 
natury” . Obrazy i rzeźby kubistów dążyły do przedstawienia przedmiotu w sposób 133

uproszczony, zgeometryzowany. Kanciaste, pozałamywane formy tworzone były 
z zestawianych pod różnymi kątami płaszczyzn o różnej barwie, które budowały plany 
i wrażenie głębi. W architekturze kubizm przejawił się w analogicznym potraktowaniu 
dekoracji architektonicznej. Detale budynków: gzymsy, nadproża i inne klasyczne 
elementy fasad przybrały geometryczne kształty. Odróżnia to architekturę kubistyczną 
od innych kierunków awangardowych, w których zmiana formy architektonicznej 
dotyczyła całości kształtu budynku, a nie samego detalu.  

Modernizm odrzucił dekorowanie budynków, lecz pojawiające się we współczesnej 
architekturze ekstremalnie skomplikowane formy sprawiają, że cały kształt budynku 
odbiera się jako formę ornamentu. „Wydaje się, że mylił się Adolf Loos pisząc w 1910: 
Spójrzcie, to właśnie jest wielkość naszej epoki, która nie jest w stanie stworzyć nowego 
ornamentu. Pokonaliśmy ornament, osiągnęliśmy brak ornamentu. Spójrzcie, oto 
nadchodzi czas naszego spełnienia. Wkrótce ulice miast będą lśnić jak białe ściany! Jak 
Syjon, święte miasto, stolica niebios. Wtedy nadejdzie spełnienie. Dziś, kiedy wydaje 
się, że ornament dodany został odrzucony, forma architektoniczna sama stała się 
ornamentem” . Przykładem tej transformacji są budynki określane nazwą „folding 134

architecture” bądź „architekturą origami”. Wyglądają jak przeskalowane formy detali 
kubistycznego dekoru architektonicznego bądź jak płaszczyzny z kubistycznych 
obrazów „wyciągnięte” w trzeci wymiar. Kubizujące, pozałamywane kształty pojawiały 
się już wcześniej w architekturze XX wieku, czego znakomitym przykładem jest kościół 

 M. Porębski, Kubizm, WAiF, Warszawa 1986 s.9132

 M. Rzepińska, Siedem… op. cit. s. 431-432133

 T. Kozłowski, Tendencje… op. cit. s. 187134
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6.1. Juan Gris, Arlekin przy stole, 1918  6.2. Juan Carlos Sancho Osinaga, Sol Madridejos, kaplica w 

Valleacerón, 2001  6.3. Pablo Picasso, Akt siedzący, 1909-1910  6.4. Peter Eisenman, Kościół Jubileuszowy, 

projekt konkursowy, Rzym,  1996
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pielgrzymkowy w Neviges projektu Gottfrieda Böhma. Pod koniec XX wieku 
falowanie, łamanie płaszczyzn bryły w celu osiągnięcia udziwnionej, ekspresyjnej 
formy budynku, stało się bardzo popularne. Formowanie skomplikowanych kształtów 
ułatwiły komputerowe techniki projektowe, oprogramowanie dzielące pożądany kształt 
na geometryczną siatkę lub generujące taki kształt za pomocą narzuconych parametrów.  

Ciekawym przykładem niewielkiej formy architektonicznej o pozałamywanej, 
zgeometryzowanej bryle jest kaplica w Valleacerón w Hiszpanii. Budowla wzniesiona 
została na otwartej przestrzeni, nieopodal miasteczka Almadén. Architekci Juan Carlos 
Sancho Osinaga i Sol Madridejos zaproponowali ascetyczną formę zbudowaną z betonu 
i szkła, która współgra z suchym, surowym krajobrazem. Bryła budynku złożona jest 
z trójkątnych i romboidalnych płaszczyzn, połączonych ostrymi krawędziami. Jest 
niczym betonowe origami, którego zewnętrzny kształt ma swój negatyw w postaci 
równie ciekawej przestrzeni wnętrza. W środku brak jest źródeł sztucznego światła, 
wnętrze wzbogaca jedynie gra wpadających przez okna promieni słońca. Prostotę 
założenia podkreśla brak mebli, jedynym elementem wnętrza jest drewniany krzyż. 
Beton, nawiązujący do skalnych form wyrastających na otaczającej budynek równinie, 
zabarwiony został złotym barwnikiem. „Sepia” brązowego szklenia i szarość 
pozałamanej, betonowej okładziny przypomina dzieło hiszpańskiego kubisty Juana 
Grisa pod tytułem Arlekin przy stole, w którym artysta namalował sylwetkę złożoną 
z kanciastych, monochromatycznych płaszczyzn zestawianych pod różnymi kątami. 

Pablo Picasso na obrazie zatytułowanym Akt siedzący na krześle uwiecznił postać za 
pomocą podobnych środków. Kompozycja jest jeszcze bardziej porozbijana, a różne 
natężenie zimnych, ciemnych barw nadaje dziełu większą głębię, upodabniając obraz 
do płaskorzeźby przedstawiającej zgeometryzowaną ludzką figurę. Nad użyciem 
kubistycznych metod twórczych w architekturze zastanawiał się Peter Eisenman, pisał: 
„Kubizm próbował wypaczyć relację między jednoocznym podmiotem a przedmiotem. 
Podmiot nie mógł już, za pomocą perspektywy, umiejscowić obrazu w jakiejś 
sensownej strukturze. Kubizm stosował zasadę odrzucenia pojedynczej perspektywy: 
prostował rzeczy do ostrych krawędzi, odwracał obiekty, podważał stabilność 
płaszczyzny obrazu. (...) Ten historyczny projekt nigdy jednak nie był podejmowany 
w architekturze. Pytanie nasuwa się teraz: dlaczego architektura jest odporna na rozwój 
zachodzący w innych dyscyplinach” . Eisenman wykorzystał kubistyczny zabieg 135

łamania kształtów projektując koncepcję kościoła Jubileuszowego w Rzymie. Do 
konkursu Watykan zaprosił sześciu znanych architektów, zwycięzcą okazał się Richard 
Meier proponujący elegancką, neomodernistyczną formę. Eisenman, znany 
z konceptualnych, ekscentrycznych projektów, w których aspekt funkcjonalny 
zepchnięty jest na dalszy plan, przedstawił bardziej odważny projekt. Zaproponował 
bryłę kościoła rozerwaną na dwie części, pomiędzy którymi znajdować miał 
się dziedziniec. Przestrzeń świątyni miała mieścić się w dwóch geometrycznych „wężach”. 

 P. Eisenman, Visions’ Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media, Domus, no 734, January 1992   135

     [za:] M. Carpo (ed.), Digital Turn in Architecture 1992-2012, Wiley,  Chichester 2013, s.18
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6.5. Jacques Lipchitz, La Baigneuse, 1919  6.6. Peter Eisenman, Max Reinhardt Haus, Berlin, 1992   6.7. Tony 

Smith, Cigarette, 1961  6.8. OMA, siedziba CCTV, Pekin, 2002-2012

104



Jak pisze Marta Tobolczyk: „(...) Peter Eisenman interpretuje fałdę/zagięcie 
w kontekście specyficznego odbioru przestrzeni, w której zatracona jest granica między 
wnętrzem i zewnętrzem, między pionem i poziomem, sylwetą człowieka i terem” . 136

Koncepcja Eisenmana była radykalna i przepadła w konkursie zapewne z powodu zbyt 
niekonwencjonalnego, jak na budynek kościoła, rozwiązania funkcjonalnego 
i formalnego.  

W 1995 roku, Peter Eisenman zaprojektował koncepcję wieżowca Max Reinhardt Haus 
w Berlinie, którego forma także przypomina kubistyczną rzeźbę. Bryła jest pośrodku 
wycięta, ujawniając pełne załamań płaszczyzny. Kształt wygląda jakby budynek został 
pocięty na nieregularne kawałki, rozebrany i złożony w innej, zdeformowanej 
konfiguracji. Projekt miał upamiętnić działalność Maxa Reinhardta, berlińskiego 
reżysera teatralnego. Eisenman nadał mu kształt będący jakby połączeniem formy 
kryształu i łuku triumfalnego. Bryła jest wynikiem zgeometryzowanego przekształcenia 
wstęgi Moebiusa, architekt interesował się przełamywaniem tradycji i poszukiwaniem 
nowego spojrzenia na przestrzeń i geometrię w architekturze, pisał: „Załóżmy, że 
architektura otrzymałaby formę wstęgi Moebiusa z nieprzerwaną ciągłością między 
wnętrzem i zewnętrzem. Co by to oznaczało dla widzenia? Gilles Deleuze przedstawił 
taką możliwość ciągłości w swojej idei fałdy. Dla Deleuze’a fałdowana przestrzeń 
wyraża nowe relacje między wertykalnym i horyzontalnym, bryłą i podstawą, 
wewnętrznym i zewnętrznym — wszystkimi strukturami opisywanymi przez tradycyjne 
widzenie. W przeciwieństwie do przestrzeni widzianej w sposób klasyczny idea 
przestrzeni sfałdowanej odrzuca ujmowanie w sztywne ramy na rzecz czasowych 
modulacji. Fałda nie preferuje już planimetrycznych planów; zastępuje je 
zróżnicowanymi krzywiznami” . Berliński budynek nie powstał, dołączył do grona 137

dzieł nazywanych „papierową architekturą” — niezrealizowanych projektów ważnych 
dla historii architektury.  

Niezrealizowany wieżowiec Petera Eisenmana mógł być inspiracją dla Rema 
Koolhaasa, gdy projektował główny gmach kompleksu biurowców chińskiej telewizji 
publicznej w Pekinie. Budynek wygląda tak jakby załamania w projekcie Eisenmana 
zostały wyprasowane, a pozostałością po nich została siatka nieregularnych lini 
przecinających płaskie boki szklanej bryły. Jak zauważa Charles Jencks: „Wymaganiem 
konkursowym było stworzenie budynku-ikony, ten charakterystycznie miesza jego 
dyskretne metafory: chińskie układanki i księżycową bramę; wstęgę Moebiusa; 
strukturę pajęczej sieci itp. Folding jest tutaj semantyczny i funkcjonalny, a nie 
formalny, ale podobieństwo do projektu Eisenmana jest oczywiste” .  Budynkowi 138

nadano kształt zbliżony do zniekształconego sześcianu, z wyciętymi 
prostopadłościanami, w dwóch przeciwległych narożnikach. Pochylone wieże złączone  

 M. Tobolczyk, Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów, oficyna wyd.  136

     Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017, s. 304

 P. Eisenman, Ewolucja widzenia: architektura w wieku mediów elektronicznych, 1992 [w:] C. Jencks, K.  137

     Kropf, Teorie… s. 333

 C. Jencks, Critical modernism, where is post-modernism going?, Wiley-Academy, Great Britain 2007, s. 60138
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6.9. Alberto Giacometti, Head-Skull, 1933-1934  6.10. OMA, Casa da Música, Porto, 1999-2005  6.11. Alberto 

Giacometti, The Cube, 1934  6.12. Giancarlo Mazzanti, España Library, Medelin, 2005-2007  6.13. August 

Zamoyski, akt kubistyczny, 1918  6.14. JEMS Architekci, centrum kongresowe, Katowice, 2008-2015
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są u podstawy formą postumentu, a u góry, wystającym narożnym „mostem”. Forma 
eksploruje do granic możliwości konstrukcyjne, bryła sprawia wrażenie jakby 
przeciwstawiała się grawitacji. „Widz może obawiać się podejść do budowli, odnosi 
wrażenie niestabilności lub wręcz sytuacji przed niechybnym zawaleniem się dzieła 
sztuki” . Gmach CCTV, w kształcie geometrycznej wstęgi, przypomina rzeźbę pod 139

tytułem Cigarette autorstwa Tony’ego Smitha z 1961 roku. Smith był architektem, 
tworzył pod wpływem Bauhausu i Franka Lloyda Wrighta. Porzucił architekturę 
i skupił się na tworzeniu sztuki. Przyjaźnił się z czołowymi artystami amerykańskiej 
awangardy: Barnetsem Newmanem, Jacksonem Pollockiem, Markiem Rothko 
i Clyffordem Stillem. Smith w twórczości artystycznej zbliżał się do architektury, został 
pionierem minimalizmu, badał przestrzenne relacje za pomocą brył i modułów  
geometrycznych połączonych w trójwymiarowej siatce. Sławę przyniosły mu 
abstrakcyjne wielkoskalowe rzeźby zbudowane z metalowych wieloboków pokrytych 
czarną farbą. 

Z biegiem lat twórczość Rema Koolhaasa ewoluowała, a  jego projekty przybierały 
coraz  bardziej wysublimowane, rzeźbiarskie formy. Gmach CCTV, biblioteka w Seattle 
czy Casa Musica w Porto — to budynki, w których wyrafinowana konstrukcja pokryta 
zostaje precyzyjnie „uszytą” powłoką o mistrzowsko skrojonych kształtach. Bryła Casa 
Musica w Porto jest nieregularnym wielościanem pokrytym okładziną z jasnego betonu. 
Duże, białe płaszczyzny są miejscami przerwane wielkimi prostokątnymi otworami, 
które wypełniają szklane ściany kurtynowe. Gdzie indziej bryła jest wydrążona, na 
przykład na taras znajdujący się na dachu budynku. Biała, ociosana forma przypomina 
rzeźbę Alberto Giacomettiego przedstawiającą kubistyczną czaszkę. 

Inna rzeźba Giacomettiego — The Cube, zainspirowana jest formą wielościanu z ryciny 
Dürera Melancholia I, na której: „samotny anioł siedzi wśród wszystkich symboli tego 
świata – ma obok siebie klepsydrę, wagę, drabinę, książkę, kamień młyński i dzwon, 
graniastosłup i kulę, strug, młotek, obcęgi i nóż, głupie bydlę i tablicę matematyczną, 
klucze i mieszek. (...) w prawej dłoni trzyma ów, tak często portretowany przez 
artystów (Blake i inni), symbol Genesis, narzędzie, którym Bóg zakreślił świat – 
cyrkiel” . Koncepcję architektury odwzorowującej kosmiczny porządek wszechświata 140

zaprojektowanego ręką Boga (deus architectus mundi), wysuwał  sam Witruwiusz, 
architekt bywał w niej sytuowany jako drugi po Bogu (architectus secundus deus) . 141

Giancarlo Mazzanti, opisując zaprojektowaną przez siebie bibliotekę w Medellin, nie 
przytacza ani Dürera ani Giacomettiego, choć obłożone czarną cegłą budynki 
wyglądają jak architektoniczna wersja rzeźby The Cube. Kompleks Biblioteca de 
España zbudowany z rzeźbiarsko ociosanych, architektonicznych „głazów” nawiązuje 
do szczytów północnych Andów, pośród których znajduje się miasto Medellin. 
Architekt twierdzi, że inspiracją do stworzenia formy budynku była naturalna tektonika 

 T. Kozłowski, Tendencje… op. cit. s. 115139

 W. Łysiak, Wyspy bezludne, Wydawnictwo Orgelbrandów, Warszawa 1994, s.7140

 H. W. Kruft, History of Architectural Theory, Princeton arch. press, New York 1994, s.24141
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6.15. Sol leWitt wall drawing #564, 1988  6.16. Sol leWitt, sploch#3, 2000  6.17. Henri Matisse, The Snail, 
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terenu, w którym się znajduje: „Geografia określa tożsamość i wizerunek miasta. Ten 
obraz jest dokładnie tym, do czego odnosi się projekt, zamierza zintegrować się 
z krajobrazem i stać się jego interpretacją. (…) nie jak metafora, ale jak organizacja 
formy w miejscu, pozałamywany budynek poprzecinany jak górskie szczyty. Budynek 
w krajobrazie, który na nowo definiuje kanciastą górską strukturę w formę i przestrzeń, 
negując ideę krajobrazu jako tła” . 142

Tektonikę naturalnego krajobrazu imituje nowe centrum kongresowe w Katowicach. 
Centrum jest jednym z elementów strefy kultury— rewitalizacji terenów wokół dawnej 
kopalni Katowice. Projekt wyłoniono w zorganizowanym w 2008 roku konkursie, który 
wygrała warszawska pracownia JEMS. Prostopadłościenny budynek przecięty jest 
sztucznym niby-kanionem, obniżony, pozałamywany dach pokryty jest trawnikami 
pośród których wiją się schody. Ścieżka jest upamiętnieniem dawnej drogi, która 
znajdowała się w tym miejscu, z centrum Katowic do historycznej dzielnicy Bogucice. 
Boczne elewacje centrum  kongresowego pokryte są czarną siatką z ciągnionego drutu, 
a teren w okół wysypany jest czarnym kruszywem. Jak mówią architekci jest to 
krajobraz wulkaniczny mający kontrastować z zielonym dachem, jest to też zapewne 
odwołanie do Śląskiego czarnego złota — węgla kamiennego. Krajobraz wygląda jakby 
w wyniku tąpnięcia w dawnej kopalni, ziemia w miejscu budynku uległa zapadnięciu 
i rozdarciu. Elewacje budynku, łącznie z piątą elewacją czyli dachem, wyznaczone są 
przez geometryczne załamania. Rzeźbiarsko uformowane wejście budują czarne 
połyskujące płaszczyzny: trójkątów, trapezów, rombów, jak w rzeźbie pod tytułem Akt 
kubistyczny Augusta Zamoyskiego. Zamoyski był przyjacielem Adolfa Loosa 
i wyrzeźbił, kubistyczny w formie, portret architekta, będący świadectwem bliskości 
architektury i sztuki w czasach Wielkiej Awangardy. 

Współczesne powinowactwa sztuk plastycznych i architektury najbarwniej ilustruje 
twórczość Franka Gehry’ego. Gehry podczas studiów znalazł się w środowisku 
artystycznym rodzącej się amerykańskiej neoawangardy, współdziałał 
z zaprzyjaźnionymi artystami przenosząc nowatorskie pomysły na dziedzinę 
architektury. Jak sam wyjaśnia: „Zamiast być pod wpływem umarłych artystów, jak 
wielu moich kolegów, ja zawsze czułem, że to żyjący artyści pracują nad tymi samymi 
problemami co ja” . Spotkania z artystami poszerzały architektoniczny horyzont 143

Gehry’ego i skłaniały do eksperymentów materiałowych, zabaw z przestrzenią 
i perspektywą, dekonstruowania planów. Ze strony świata sztuki nadeszły pierwsze 
zlecenia, w 1968 Gehry zaprojektował dom dla artysty Rona Davisa. „Przeskok 
z ortogonalności do perspektywiczności inspirowany był Ronem Davisem, ponieważ on 
robił obrazy, które były o konstrukcjach perspektywicznych. Byłem zafascynowany 
tym, że mógł je narysować, ale nie mógł ich wykonać; nie potrafił ich przeistoczyć 
w obiekty trójwymiarowe” . Dom Davisa oraz rozbudowa galerii Gemini G.E.L. były 144

 Giancarlo Mazzanti, opis autorski, [za:] España Library, G. Mazzanti 17 June 2008 www.archdaily.com142

 J. F. Ragheb, Frank Gehry…, op. cit., s. 340143

 Frank Gehry [w:] F. Migayrou, A. Lemonier (red.), Frank Gehry…, op. cit., s. 21144
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6.19.Francis Picabia, Wiosna, 1912  6.20. Fernando Menis, CKK Jordanki, Toruń, 2008-2015  6.21. Pablo 

Picasso, Dziewczyna z mandoliną, 1910  6.22. Studio Lab, Federation Squere, Melbourne, 1997-2002  6.23. 

Georges Braque, Butelka i ryby, 1910–1912  6.24. Eric Owen Moss, The Pterodactyl, Culver City, 1999-2014
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pierwszymi z wielu projektów, które architekt stworzył dla artystów bądź w kolaboracji 
z nimi; pracowni, muzeów i galerii. Wpływ sztuki, w kręgu której obracał się Gehry, na 
jego twórczość wykracza poza zapożyczenia estetyczne. Gehry czerpał ze sztuki 
konceptualnej, z prac artystów zajmujących się optyką, geometrią, z rysunku stworzył 
narzędzie projektowe badając relacje kompozycji graficznych do zbudowanych form.  

W 2014 roku otwarte zostało Biomusem w Panamie. Forma nie nawiązuje do natury, 
jest jej negacją — budynek składa się z połamanych kolorowych płaszczyzn. 
Jaskrawa „góra” powstała na cyplu tuż przy wejściu do Kanału Panamskiego, jest 
wyróżniającą się dominantą na tle morza i zieleni. Nakrycie budynku stanowi całą 
jego formę, dach złożony z mozaiki „pomiętych” różnobarwnych płaszczyzn 
uwidacznia źródło inspiracji Gehry’ego — wielkoformatowe wycinanki Henri 
Matisse’a. Francuski fowista, operował czystymi barwami bez modulacji i bez 
mieszania: „Jego zestawienia są śmiałe, nieraz wręcz szokujące: cynober i fiolet, 
karmin i oranż, błękit i zieleń, oranż z różem — uchodzące w ówczesnej 
normatywnej estetyce za zestawienia niedobrane, nieharmonijne. (…) Krytyka widzi 
w nim obecnie najznakomitszego prekursora wyzwolenia koloru, nadania mu 
autonomicznych właściwości ekspresyjnych, a zarazem organizacyjnych w sensie jak 
najbardziej swobodnym i witalnym” . Gehry nie ukrywa źródła, z którego czerpie, 145

przyznaje się do inspiracji późną twórczością Henri Matisse’a. Wyraża nadzieję na 
stworzenie równie znaczącego i wartościowego dzieła co francuski mistrz, mówi: 
„Czerpię inspirację z malarstwa (…) są przykłady mojego zauroczenia dziełami 
sztuki, bawię się nimi (…) Jeśli mi się powiedzie, będę jak Mattise, to mój wzór, gdy 
tworzył wycinanki, to była najlepsza rzecz jaką zrobił” . Patrząc z góry na 146

Biomuseum można odnieść wrażenie, że Gehry wprost przeniósł kompozycję 
wycinanki Matisse’a, przeskalował ją i uprzestrzennił, przełożył formy sztuki na 
język architektury. Używając jaskrawych, czystych barw na nowo wyzwolił kolor 
w architekturze tak, jak Matisse uczynił to w malarstwie. 

W 2015 roku w Toruniu oddano do użytku nowe centrum kulturalno-kongresowe 
Jordanki. Koncepcja budynku wyłoniona została w konkursie w 2008 roku, wygranym 
przez Fernando Menisa. Hiszpański architekt zaproponował odważną i ekspresyjną 
formę. Kompleks składa się z brył pokrytych elewacyjnym betonem z widocznie 
odciśniętym rysunkiem desek szalunkowych. Bloki przypominające skały są 
porozrywane wielkimi otworami. Wydrążone miejsca pokrywa materiał, którym 
wykończone jest wnętrze budowli — kruszona cegła zatopiona w betonie w technologi 
zwanej pikado. Jak mówi architekt: „Zewnętrzna powłoka sali koncertowej pozostaje 
sztywna, natomiast wnętrze jest płynne, łączy w sobie różne funkcje, które 
w sposób harmonijny przenikają się i wzajemnie uzupełniają. Otwory i wycięcia wykonane 
w zewnętrznej powłoce budynku pozwalają wewnętrznym elementom przedostać się na  

 M.Rzepińska, Siedem…, op. cit., s. 424 i 427145

 Leon Whiteson interview with Frank Gehry, Netropolitan Arts conversations, California International Art  146

     Foundation, www.youtube.com, 16 lis 2012
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6.25. Lucio Fontana, Spatial Concept: Expectations, 1959  6.26. Morphosis, 41 Cooper Square, Nowy Jork , 

2004-2009  6.27. Jorge Oteiza, Construcción con tres cuboides vacíos, 1958  6.28. Eric Owen Moss, The Box, 

Culver City, 1994
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zewnątrz” . Wnętrza budowli ujawniają jeszcze więcej dramatyzmu, połamana forma 147

sklepień płynnie przechodzi w ściany, niczym w jaskini. Spękane „skały” przepełnionego 
czerwienią wnętrza przywodzą na myśl surowy krajobraz wulkanicznej Teneryfy, z której 
pochodzi Fernando Menis. W głównej sali, mozaika pomarańczowo-czerwonych 
płaszczyzn  poprzecinana jest ciemnymi pęknięciami i jasnymi otworami świetlików, 
sklepienie wygląda jak formy przedstawione przez francuskiego kubistę Francisa Picabię 
na obrazie Wiosna. Menis znany jest z używania surowych form, w gmachu CKK 
Jordanki w kreatywny sposób połączył beton z cegłą nawiązując wyborem materiałów 
zabytkowej zabudowy Torunia. 

W 2002 roku otwarto w Melbourne kompleks Federation Square. Projekt, autorstwa 
londyńskiego biura Lab, wyłoniony został w wyniku konkursu na stworzenie nowej 
przestrzeni miejskiej mieszczącej instytucje kulturalne, budynki komercyjne, duży węzeł 
komunikacyjny oraz amfiteatr na wolnym powietrzu. Plac Federacji podzielony został 
tarasami o zróżnicowanej topografii i otoczony charakterystycznymi budynkami, których 
fasady zaprojektowane są na zasadzie wewnętrznie powtarzalnej, struktury fraktalnej. 
„Każda forma, która jest samopodobna, jest prawdopodobnie fraktalna. Jeśli istnieje 
motyw bądź projekt, który powtarza się jako struktura rosnąca lub powiększająca się 
w czasie albo przestrzeni, wówczas struktura ta może być przedstawiona jako 
hierarchiczna. W ten sposób organizacja fraktalna jest hierarchiczna. Najlepszym tego 
przykładem jest drzewo. Drzewo jest wyraźnie samopodobne w tym, że jego gałęzie 
rozdzielają się regularnie i skracają (skala) im dalej od korzenia czy głównego pnia. 
Każda część drzewa odzwierciedla jego całość od korzeni po gałązki, jest to widoczne 
nawet w strukturze liści” . Jeden moduł elewacji budynków na Federation Square składa 148

się z 5 trójkątnych paneli, podzielonych dalej w analogiczny sposób na 5 trójkątów o takich 
samych proporcjach. Panele wykonane są z trzech materiałów: piaskowca, blachy cynkowej 
i szkła. Rozbicie płaszczyzny na fraktale w zbliżonych pastelowych tonach, buduje efekt 
rozproszenia, zagubienia kształtu, maskowania. W przypadku wojskowego kamuflażu 
obiekty mają stać się „niewidzialne” bądź kształt ma ulec optycznemu zniekształceniu, 
utrudniając identyfikację. Na Federation Square rozbicie płaszczyzny dodaje głębi płaskim 
elewacjom, kamufluje pudełkowatą formę budynków. Podobną technikę stosowali kubiści, 
tworząc złudzenie trójwymiarowości, za pomocą różnobarwnych, geometrycznych 
kształtów. Kubistyczne obrazy wyglądają jak przestrzenne mozaiki na nieregularnej 
geometrycznej siatce. Fraktalna elewacja Federation Square przypomina barwami 
i kształtami powierzchnię obrazu Picassa Dziewczyna z Mandoliną. Maria Rzepińska 
zauważa: „Picasso dobierał sobie zawsze piękne modelki, a jego kolejne żony, tak często 
mu pozujące, były również bardzo urodziwe. Jednak to humanistyczne naturalne piękno jest 
w obrazach Picassa niszczone, karykaturowane, rozbijane z dziką pasją, która jest tak 
intensywna i potężna, że powoli zmieniła nasz sposób percypowania” . 149

 F. Menis, opis autorski, [w:] Arch 2/2017 (40)147

 M. Batty, P. Longley, Fraktalne miasto, Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie… op. cit. s. 357148

 M. Rzepińska, Siedem…, op. cit., s. 444149
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6.29. Henry Moore, Helmet Head No.2 1950  6.30. Eric Owen Moss, P&D Guest House, projekt koncepcyjny, 

Los Angeles, 1989-1991  6.31. Raymond Duchamp-Villon, Koń, 1914  6.32. Eric Owen Moss, Samitaur, 

Culver City, 1996
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W projekcie 41 Cooper Square w Nowym Jorku architekci z biura Morphosis 
zaproponowali ekspresyjną grę rozrywaniem skóry budynku. Jak twierdzą: „41 Cooper 
Square wypełnia postawiony przez inwestora cel — stworzenia ikonicznego budynku - 
odzwierciedlającego jego wartości i aspiracje jako centrum innowacyjnej edukacji 
w dziedzinie sztuki, architektury i inżynierii. Budynek odbija się światłem, cieniem 
i przezroczystością dzięki zaawansowanej podwójnej skórze, półprzezroczysta warstwa 
perforowanej stali nierdzewnej otacza przeszkloną powłokę budynku, zapewniając 
kontrolę środowiska wewnątrz budynku,  jednocześnie umożliwiając ukazanie twórczej 
aktywności wewnątrz. Nawiązując do miejskiego kontekstu, rzeźbiona fasada tworzy 
nową rozpoznawalną tożsamość placu Cooper Square” . Główna elewacja budynku 150

wygląda jakby lekkie i eleganckie poszycie z perforowanej blachy, niczym sukno, 
uległo rozpruciu, pofałdowaniu i osunięciu, tworząc głębokie szczeliny. Efekt 
rozerwania podobny jest do rozdartego płótna, które w swoich pracach stosuje Lucio 
Fontana. „Fontana próbował uciec od więzienia płaskiej powierzchni obrazu, by zbadać 
ruch, czas i przestrzeń. W 1949 roku po raz pierwszy opracował koncepcje 
przestrzenne, dziurawiąc i przebijając powierzchnie arkuszy papieru, by przedrzeć się 
przez płaszczyznę iluzjonistycznego planu do tego, co nazywał wolną przestrzenią. Pod 
koniec lat 50. Fontana zaczął robić liniowe nacięcia na rozciągniętych płótnach; 
niszcząc ich materialność a liniowe rozdarcia ujawniały nieskończoną przestrzeń” . 151

Rozdarcia w skórze nowojorskiego budynku niszczą jednowymiarowość fasady, 
ujawniają głębię — trzeci wymiar budynku, gdzieniegdzie ujawniając też jego 
strukturę. „Mimo ekspresjonistycznej dekompozycji budynku można dostrzec narożne 
elewacje, ale frontonu nie dostrzegamy; całość odbieramy raczej jako gigantyczną 
rzeźbę, rozdartą bryłę jakby w stanie zastygłym tuż przed katastrofą budowlaną” . 152

Kubiści próbowali w swoich dziełach podkreślać względność obserwacji, także poprzez 
uwidocznienie wewnętrznej struktury przedmiotów. „Kubiści rozcinają przedmiot 
i starają się uchwycić jego wewnętrzną kompozycję. Usiłują rozszerzyć skalę widzenia, 
podobnie jak nauka współczesna rozszerza prawa rządzące materią. (…) Wychodzące 
na przód i cofające się plany kubizmu — przenikające się wzajemnie, wznoszące, 
często przezroczyste, niczym nie związane z postawę realistyczną — stanowią 
zasadnicze przeciwieństwo linii perspektywicznych, które zbiegają się w jednym 
punkcie ogniskowym” . Efektem tych artystycznych eksperymentów była 153

dekompozycja i dekonstrukcja przedmiotu. Figury przedstawione w zsyntezowanej 
formie, jawią się nienaturalne, zdeformowane, porozbijane. „W pierwszym okresie 
Picasso, Braque i ich koledzy dokonywali eksperymentów przede wszystkim z bryłą, 
z przedmiotem. Ludzie, domy, drzewa, jabłka czy jakiekolwiek obiekty żywe i martwe 
poddane zostały bardzo silnemu uproszczeniu, przy czym podstawową formą 

 Morphosis, opis autorski, [za:] www.morphosis.com150

 Opis z wystawy: On Line: Drawing Through the Twentieth Century, MOMA, 21.11.2010-7.1.2011 [za:]  151

      https://www.moma.org/collection/works/79637 

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 161152

 S. Giedion, Przestrzeń…, op. cit., s. 467-68153
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trójwymiarową był sześcian (cube — stąd nazwa)” . W obrazie Butelki i ryby Georges 154

Braque namalował martwą naturę jakby w momencie eksplozji, przedmioty są rozbite 
na geometryczne fragmenty przemieszczone na planie obrazu, wymieszane tak, że 
trudno je rozpoznać. Niedokończoność, rozpad, od dawna fascynują architektów, 
Lebbeus Woods inspirował się ruinami San Francisco po trzęsieniu ziemi czy 
zbombardowanym Sarajewem. Eric Owen Moss osiągnął zamierzony efekt katastrofy 
projektując budynek biurowy w Culver City. Na jedną z elewacji wielopoziomowego 
parkingu, który posłużył jako struktura nośna, nałożono dziewięć kostek, 
przenikających się, zapadających się, powycinanych i poobracanych jak sześciany 
w dziełach kubistów. Obiekt nazwany został The Pterodactyl, jego otwarcie nastąpiło 
w 2014 roku. Nowa rzeźbiarska bryła wytworzyła interesującą architekturę w miejscu 
monotonnego parkingu. 

W innym miejscu Culver City Eric Owen Moss nadbudował prosty budynek 
magazynowy rzeźbiarską formą architektoniczną nazwaną The Box. Kostka zbliżona do 
sześcianu wylana jest z betonu i posiada narożne przeszklone wycięcie. „Budynek jest 
prawie czarny, taki sam w środku i na zewnątrz. Mamy problem w dostrzeganiu, gdzie 
przenikają się ściany, dach czy sufit. Przeszklenia wpuszczają światło do wewnątrz na 
jasną posadzkę. Pojawiają się tu tylko trzy materiały, beton, stal i szkło. Architekt 
dekoruje prostą budowlę grą brył elementarnych, jednak ekspresjonistycznie 
zdekomponowanych” . Kanciasta, wydrążona forma budynku i jego surowa estetyka 155

przywodzi na myśl cykl rzeźb Jorge Oteizy, na przykład Construcción con tres 
cuboides. Artysta tworzył kompozycje złożone z pustych, wypaczonych brył, 
przenikających się nawzajem, wykonanych z niewykończonego, ciemnego metalu. 

W projekcie Arnoff Guest House z 1991 roku, Moss wkraczając w świat dekonstrukcji 
tworzy dom, którego forma bliższa jest kubistycznej sztuce niż architekturze. Architekt 
przyznaje, że źródłem pomysłu była seria rzeźb Henry’ego Moore’a: „Interesowała 
mnie seria hełmów Henry'ego Moore’a, piękna i przekonująca. Świetna egzegeza 
strategii estetycznej w Aronoff. Nie rozumiesz kasku od wewnątrz dopóki nie 
potraktujesz go piłą łańcuchową ”. Bryła domu, wydrążona kula, jest jak hełmy 156

Moore’a zdeformowana, miejscami rozerwana, by ukazać wnętrze. Kompozycja jest 
tak abstrakcyjna, że wydaje się, iż łatwo byłoby pomylić rzut budynku z jego 
przekrojem. W dziwnych miejscach widzimy schody, gdzie indziej wydrążone 
przestrzenie, tak jakby architekt miał za zadanie udziwnić wewnętrze. Do takich 
wniosków skłaniają także prezentowane przez architekta szkice koncepcyjne 
stylizowane na geometryczne rysunki Eschera. Jeśli urealnienie przestrzennych iluzji 
było zamysłem architekta to nie dziwi fakt, że projekt zmaterializowano jedynie 
w formie metalicznego modelu — dom pozostał rzeźbą. 

 M. Rzepińska, Siedem…, op. cit.,  s. 432154

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 145155

 E. Owen Moss, Buildings and projects 2, Rizzoli, New York 1996, s. 140156
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Deformacja, dekompozycja, transmutacja elementarnych brył w architekturze pojawia 
się często w twórczości Moss’a. Budynek biur Kodaka architekt zaprojektował 
w formie prostopadłościennego budynku ustawionego na ramach, nad drogą 
dojazdową. Prosta dwukondygnacyjna pudełkowata forma z regularną siatką 
kwadratowych okien na końcu nagle zmienia formę, jakby uległa rozerwaniu bądź 
stopieniu. W prostej fasadzie pojawia się niby-wyrwa odsłaniająca rzeźbiarskie kształty. 
Bryły złożone z przenikających się stożków, podkreślają wejście do budynku i klatkę 
schodową. Architektoniczne studium nad formą w wykonaniu Moss’a przypomina 
rzeźbę pod tytułem Koń, którą stworzył Raymond Duchamp-Villon. „Odszedł w niej od 
naśladowania natury pragnąc w zwięzłej formie wyrazić skondensowane cechy 
i skojarzenia związane z istotą konia: dynamikę, gwałtowność, żywiołowość. 
A jednocześnie patrzył na konia jakby poprzez techniczne formy XX w. i odtwarzał 
zwierzę jako konia-maszynę. Idąc za namiętnym pragnieniem przekazania ruchu 
w sztukach wizualnych, proklamowanym przez futurystów i wyznawanym przez 
kubistów, oderwał się bardziej jeszcze od tradycyjnej idei mimesis w sztuce aniżeli 
dokonał tego w swych szybko poruszających się postaciach futurysta Boccioni” . 157

Budynek Kodaka „wyrzeźbiony” przez Eric’a Owen’a Moss’a to wczesny przykład 
ekspresyjnej architektury, wykorzystującej motywy dekompozycji, której źródło leży 
w awangardzie, w szczególności w twórczości kubistów. 

 J.Białostocki, Znaczenie rzeźby w sztuce XX wieku [w:] Sztuka XX wieku, PWN, Warszawa 1971, s. 36-37157
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7. Neofuturyzm — estetyka nowych technoutopii 

Na początku XX wieku na północy Włoch narodził się futuryzm — rewolucyjny, 
antytradycjonalistyczny i progresywny ruch artystyczny nakierowany na teraźniejszość 
i przyszłość. Był to prąd radykalny, odrzucający istniejące od dawna wartości 
i instytucje. „Futuryści, najbardziej wpływowi u początków awangardy pionierzy 
nowoczesności, już przez sam wybór swojego nazwania wyrazili to, co potem 
konsekwentnie i z uporem powtarzali w manifestach: literatura futurum, sztuka 
przyszłości musi być całkowitym i jednoznacznym przekreśleniem passeizmu 
i wszelkich form zużytych” . Futuryzm był reakcją przeciw historyzmowi, zerwaniem 158

z przeszłością. Młodzi artyści zbuntowali się przeciwko marazmowi nie tylko sztuki, 
ale całej szeroko pojętej kultury, dążyli do wszechstronnej rewolucji, angażowali się 
politycznie i społecznie, doniosłość futurystycznych postulatów przekraczała granice 
państw i ruchów artystycznych. Jak pisze Tadeusz Miczka: „W istocie rzeczy doktryna 
ruchu stworzona przez F.T. Marinettiego i grupę jego przyjaciół służyła wyłącznie 
sztuce, ale tej nowej, dwudziestowiecznej, która mogła rozwijać się tylko w powiązaniu 
ze zjawiskami politycznymi, społecznymi i naukowymi. Jej nowatorstwo przejawiało 
się w tym, że głosiła ona pochwałę sztuki wyzwalanej przez uwikłanie w określoną 
rzeczywistość. Ale filozofia wyzwolonej sztuki uprawiana przez futurystów była 
współwykonalna jedynie wespół z filozofią wyzwolonego człowieka” . Futuryści 159

byli pod silnym wpływem drugiej rewolucji przemysłowej oraz odkryć naukowych 
związanych z nadchodzącym „wiekiem atomu”. Nowoczesność była rozumiana 
utopijnie — rozwój i postęp miały przynieść lepszą przyszłość. Artyści postulowali 
podążanie za tym co najnowsze i gloryfikowanie przez sztukę osiągnięć 
cywilizacyjnych początku XX wieku, w Manifeście malarzy futurystów pisali; 
„(...) winniśmy brać natchnienie z dotykalnych cudów współczesnego życia, z żelaznej 
sieci zawrotnych szybkości, która oplata Ziemię, z transatlantyków, z dreadnoughtów, 
z cudownych lotów, które prują niebo, ze ślepej odwagi podwodnych żeglarzy, 
z zaciętej walki o podbój nieznanego” . Wynalazki techniki i odkrycia nauki, 160

na przykład nowa koncepcja wiążąca czas z przestrzenią, która pojawiła się w fizyce 
na początku XX wieku, okazały się wielkim zbiorem nowych pretekstów 
do działalności artystycznej. Futuryści uważali, że sztuka powinna odzwierciedlać 
tempo i zgiełk życia w nowoczesnym mieście. Żądali autentyczności i wyrażania 
dynamizmu — ruchu działania, bohaterstwa, ryzyka. Ze względu na fascynację 
nowoczesnymi miastami futuryści przykładali dużą wagę do architektury i urbanistyki.  

 G. Gazda, Awangarda…, op. cit., s.168158

 T. Miczka, Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futuryzmu, Wyd. UŚ, Katowice 1994 s. 49159

 U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G.Balla, G. Severini, [A. Bonzagini, R. Romani], Manifest malarzy  160

      futurystów, 1910 [w:] Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF, Warszawa 1978, s. 75
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Największy wkład w rozwój futurystycznej architektury miał Antonio Sant’Elia. Choć 
nie udało mu się zrealizować swoich postulatów w formie zbudowanej to wyraził swoje 
idee w postaci Manifestu architektury futurystycznej z 1914 roku oraz wielu rysunków. 
Futurystyczne koncepcje architektoniczne, z których miały być budowane miasta 
przyszłości zebrał w dwóch katalogach zatytułowanych: La città futura (1913) oraz La 
città nuova (1914). Sant’Elia postulował: „Miasto futurystyczne musimy planować 
i wznosić na wzór hałaśliwego placu budowy, ruchliwego i dynamicznego, a dom 
futurystyczny — jak gigantyczną maszynę. Dźwigi nie powinny, podobne samotnym 
robakom, chować się przy klatkach schodowych, lecz właśnie schody, zupełnie teraz 
zbyteczne, należy zlikwidować, a windom, jak wężom z żelaza i szkła, pozwolić, by 
pięły się na fasadach. Dom z cementu, szkła i żelaza, a bez malarstwa i rzeźby, zdobny 
jedynie w przyrodzone mu piękno linii i form, niezmiernie brzydki w swej 
mechanicznej prostocie (...) ów dom musi się wznosić nad skrajem hałaśliwej przepaści 
— ulicy, która nie rozpościera się już jak dywan, na poziomie budki portiera, lecz 
kanalizując ruch uliczny metropolii, wdziera się w głąb ziemi wieloma poziomami, 
które łączą ze sobą metalowe kładki i szybkobieżne ruchome schody” . Sant’Elia 161

zginął na froncie I wojny światowej i nie zrealizował żadnego z projektów zawartych 
w katalogach. Inni architekci włoscy, na przykład Angiolo Mazzoni, starali się używać 
elementów z języka form architektury futurystycznej lecz daleko im było do rozmachu 
wizji Sant’Elii. Nowoczesna architektura o mechanicznych, maszynowych formach 
stała się popularna dopiero wraz z nadejściem nurtu high-tech. Doskonałą ilustracją 
podobieństw do koncepcji Sant’Elii jest siedziba banku Lloyd’s w Londynie autorstwa 
Richarda Rogersa. Budynek o lśniącej stalowej powłoce „dekorują” wyeksponowane 
urządzenia techniczne, a wnętrze ujawnia strukturę konstrukcyjną. W Manifeście 
architektury futurystycznej Saint’Elia postulował także odejście od lini i kąta prostego, 
dynamizowanie formy architektonicznej liniami skośnymi i elipsami, pisał: „Zwalczam 
i mam w pogardzie: (...) linie pionowe i horyzontalne, formy kubiczne i piramidy, które 
będąc statyczne, ociężałe i przygniatające, uchybiają naszej na wskroś współczesnej 
wrażliwości”  Nie zrealizował tych postulatów, w jego projektach  brakuje konturów, 162

kątów i płaszczyzn zaburzających prostolinijność i ortogonalną statykę. Dynamizm 
i ruch pojawiał się jedynie za sprawą urządzeń technicznych, wind, oraz przecinających 
miasta arterii komunikacyjnych. Architektura o zdynamizowanej formie zaczęła 
powstawać pod koniec XX wieku i wyrazem bardziej przypomina dzieła 
futurystycznego malarstwa i rzeźby niż architektury. 

Artyści tworzący ruch futurystyczny wzorowali się na technice kubistów. Kubiści 
starali się oddać rozszerzenie zakresu optycznego, równoczesność oglądów, wyrazić 
nowe koncepcje przestrzeni, futuryści zaś usiłowali uchwycić ruch sam w sobie. Starali 
się odtworzyć w obrazach sposób postrzegania poruszających się rzeczy, przedstawiali 
kształty, które zlewają się z otoczeniem, są rozproszone, ulegają rozmyciu. Futuryści 
inspirowali się kinematografią i fotografią, malowali obrazy, na których przedmioty 

 A. Sant’Elia, Architektura futurystyczna, 1914, [za:] Ch. Baumgarth, Futuryzm... op. cit., s. 309-310161

 ibid. s. 310162
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były powielane i wachlarzowo nakładane na siebie jak kadry filmowe bądź 
fotograficzne. Inspiracją mogły być studia fotograficzne faz ruchu maszyn i ludzi, na 
przykład Eadwearda Muybridge’a i Étienne-Julesa Mareya (pośród futurystów 
artystyczne możliwości fotografii i filmu eksplorował m. in. Anton Giulio Bragaglia). 
Wrażenie ruchu potęgowały ekspresyjne przenikające się płaszczyzny i linie 
o skomplikowanej geometrii oraz deformacja obrazu. Futuryści używali także podobnej 
do impresjonistów techniki dywizjonizmu, czyli użycia plam czystych barw 
imitujących rozbicie widma, było to konsekwencją odkryć na polu optyki 
i rozszczepienia wiązki światła białego na barwy spektralne. Obrazy przedstawiały 
pojazdy w ruchu, kadry zmieniające się jak w kalejdoskopie, imitowały obraz widoczny 
z pociągów bądź samochodów poruszających się przez miasto. Była to pierwsza próba 
oddania w malarstwie czwartego wymiaru — czasu. Jak pisze Siegfried Giedion: 
„Dzieła malarstwa, rzeźby i architektury futurystycznej są oparte na przedstawieniu 
ruchu i jego pochodnych: wzajemnym przenikaniu i równoczesności. (…) Umberto 
Boccioni, który zmarł przedwcześnie w 1916 roku najdobitniej określił cele. 
(…) uprzedzały one koncepcje zawarte później w teorii atomowej. Powinniśmy zacząć 
— pisał — od centralnego jądra przedmiotu usiłującego powstać, aby móc odkryć 
nowe formy, jakie niewidocznie łączą ten przedmiot z nieskończonością oczywistej 
plastyczności i z nieskończonością jego plastyczności wewnętrznej” . Formy fal, 163

spirali i krzywizn, kształtów, które mają sprawić wrażenie poruszenia statycznej, 
w rzeczywistości, bryły pojawiają się w postaci dzieł współczesnej architektury. 

Dynamiczną formę ma zaprojektowany przez Coop Himmelb(l)au, budynek centrum 
kongresowego w Dalian w Chinach. Jak mówią architekci, zadaniem było wykreowanie 
rozpoznawalnego monumentu w centralnym punkcie nowej dzielnicy miasta. „Szybko 
rozwijające się chińskie miasto Dalian poprosiło architektów o stworzenie centrum 
konferencyjnego połączonego z operą. Budynek miał być znakiem rozpoznawczym 
miasta, ikoną lokalnej społeczności ekscytującą turystów z całego świata. Rezultat jest 
całkowicie autoreferencyjny, jakby statek kosmitów wylądował na brzegu portu 
w Dalian. Budynek nie szuka odniesień do kontekstu, spogląda w przyszłość” . 164

Centrum kongresowe, pokryte nierdzewną blachą, przybrało pofałdowany kształt — 
jakby swobodnie uformowany przez wiatr, tak jakby architekci chcieli odzwierciedlić 
w bryle obserwacje malarzy futurystów; „Wszystko się rusza, wszystko biegnie, 
wszystko się obraca gwałtownie. Żaden kształt nie trwa przed nami ustalony, lecz 
ukazuje się i znika bezustannie. Wskutek tego, że siatkówka zatrzymuje obraz, 
wszystkie rzeczy w ruchu mnożą się, odkształcają, i w przestrzeni, którą przebiegają, 
tworzą ciągi wibracji” . Słynna postać wyrzeźbiona przez Umberto Boccioniego — 165

mechaniczny człowiek ma pofałdowaną formę, zachodzące na siebie elementy 
są jak ślad w przestrzeni uchwycony na poruszonej fotografii. W budynku centrum 

 S. Giedion, Przestrzeń… op. cit. 474-477163

 Kushner M., The Future of Architecture in 100 Buildings, TED Books, New York  2015, s. 59164

 U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G.Balla, G. Severini, ń, 1910,  165

      [w:] T. Richardson, N. Stangos, Kierunki… op. cit., s. 157
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7.3. Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913  7.4. Coop Himmelb(l)au, Dalian 

International Conference Center 2008-2012  7.5.Giacomo Balla, Complesso plastico di frastuono e velocità, 

1914-1915  7.6. Frank Gehry, Walt Disney Concert Hall,  Los Angeles, 1987-2003
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kongresowego w Dalian, wrażenie ruchu potęgowane jest przez płynne linie 
kształtujące formę oraz żyletki, które w różnych miejscach otwierają fasadę niczym 
skrzela metalicznego rekina.  

Ekspresyjnie wykręcone formy pokryte blachą tytanowo-cynkową, są znakiem 
rozpoznawczym twórczości Franka Gehry’ego. Jedną z jego najbardziej spektakularnych 
realizacji jest Walt Disney Hall w Los Angeles. Srebrzyste płaszczyzny wyginają się 
w różne strony jakby były żaglami  poruszanymi przez wiatr. Choć są statyczne, to ich 
forma buduje wrażenie dynamiki, podobnie jak w dziele Rzeźbiarska struktura dźwięku 
Giaccomo Balli, o łudząco podobnych kształtach. „Sądzę, że projekt Walt Disney Concert 
Hall sugeruje muzykę — mówi Gehry — mam nadzieję, że gdy ludzie przychodzą na 
koncerty do sali ich oczy będą wędrować po kształtach budynku i odkryją, że to, co 
widzą, harmonizuje się z muzyką, której słuchają” . Gehry przyznaje się do inspiracji 166

berlińską filharmonią Scharouna, podobieństwa są oczywiste: fragmentaryczna 
kompozycja, okładzina z błyszczącej metalowej powłoki, sala koncertowa w układzie 
winnicy. „Sala Scharouna to bardzo intymna budowla, ponieważ poszczególne sekcje 
są raczej małe, małe wioski, w których siedzi widownia. To kawał dobrego dzieła, 
o wspaniałej akustyce. Chciałem stworzyć podobną intymną przestrzeń w Disney Hall, 
gdzie każdy czułby kontakt z wykonawcami” . Podobieństwa między architektami 167

sięgają dalej: inspirowali innymi dziedzinami sztuki, obaj obracali się w środowiskach 
artystycznych, Gehry wsród czołowych artystów neoawangardy, Scharoun zaś w kręgu 
ekspresjonistycznych ruchów awangardowych .  168

Często przedstawianym przez futurystów motywem było nowoczesne miasto, pełne 
zgiełku i szybko przemieszczających się ludzi. Pojazdy mechaniczne pozwoliły           
XX-wiecznemu człowiekowi na poruszanie się z nieosiągalnymi wcześniej 
prędkościami, samochód i motocykl stały się przedmiotami kultu. Twórca koncepcji 
ruchu futurystycznego, poeta Filippo Tommaso Marinetti w Manifeście futurystycznym 
z 1908 roku gloryfikował technologiczny postęp, pisał: „Oświadczamy że wspaniałość 
świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szybkości! Samochód wyścigowy ze 
swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do wężów o ognistym oddechu… 
ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest 
piękniejszy od Nike z Samotraki” . Na początku XXI wieku powstało wiele 169

znakomitych budynków muzealnych stworzonych do zaprezentowania dokonań 
motoryzacji od zarania jej dziejów. Znane marki motoryzacyjne eksponują własne 
dziedzictwo w dziedzinie techniki dla budowania wizerunku. By pomieścić kolekcje 
i podkreślić jej wyjątkowość, zlecają architektom zadanie wykreowania ikonicznych 
budynków. Wiele z tych dzieł formą wyraża dynamizm i szybkość, poprzez 
zastosowanie chwytów podobnych do tych, którch w sztuce używali futuryści.  

  J. Glancey, The wonderful world of Disney, Mon 27 Oct 2003, www.theguardian.com166

 J. F. Ragheb, Frank Gehry…, op. cit., s.294-295167

 G. Dittmar, Hans Scharoun and Frank Gehry, ACSA European Conference, 1997 s 356168

 F. T. Marinetti,  Manifest futuryzmu [w:] Ch. Baumgarth, Futuryzm… op. cit. s. 35169
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7.7. Giacomo Balla, Dimostrazione intervenstita - Bandiere all'altare della patria, 1915  7.8. UNStudio 

Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, 2001-2006  7.9. Giacomo Balla, Velocità di motocicletta, 1913                

7.10. UNStudio Mercedes-Benz Museum rzut, Stuttgart, 2001-2006  7.11. Vittorio Corona, Studio per 

dinamismo, 1926  7.12. Coop Himmelb(l)au, BMW Welt, Monachium, 2001-2007
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W 2006 roku w Stuttgarcie otwarto muzeum Mercedes Benz zaprojektowane przez 
holenderskie biuro UN Studio. Architekci, Ben van Berkel i Caroline Bos, nadali 
budynkowi zdynamizowaną formę. W malarstwie futurystów, efekt dynamizmu 
uzyskiwano, między innymi, poprzez sekwencyjne powielanie formy. W obrazie pod 
tytułem Prędkość motocyklu Giacomo Balla przedstawił pojazd w ruchu za pomocą 
„ślimaków” wkreślonych łukowatymi ruchami pędzla, wyglądającymi jak ślady 
toczących się kół, odbite w kolejnych miejscach naświetlanej kliszy. Rzut muzeum, 
oparty o formę koniczyny, wykreślony został za pomocą trzech przecinających się 
okręgów. „Liście koniczyny”, powielone na poszczególnych poziomach, dostępne są 
z dwóch mijających się ramp, miejscami łączących się ze sobą. Ślimaki zakreślone na 
rzucie, w przestrzeni stają się trójwymiarową spiralą, jak przyznają architekci, zasada ta 
zapożyczona została ze struktury podwójnej helisy DNA. Zwiedzający muzeum 
wyjeżdża windami na szczyt, by tam rozpocząć wędrówkę rampami prowadzącymi go 
w dół. „Struktura muzeum bazuje na koniczynie; zarazem wewnętrzna organizacja 
i zewnętrzna ekspresja, ta geometria odpowiada samochodowemu kontekstowi 
muzeum. Wewnątrz, schodząc na dół rampami otoczony samochodami w różnym 
wieku i typie, zwiedzający ma mieć wrażenie jakby zjeżdżał w dół autostradą” . 170

Forma zewnętrzna podąża za strukturą wnętrza, rozciągnięta masa rozdarta jest 
wijącym się w górę pasem przeszkleń. Płynnymi wycięciami bryła stuttgarckiego 
muzeum przypomina formę z innego obrazu Balli od tytułem Dimostrazione 
intervenstita. „Architekci podkreślili wrażenie ruchu ramp szczelinami okien między 
metalową okładziną galerii, tak że cały budynek wydaje się być rozrywany energią 
wewnętrznego ruchu. Usytuowane na cokole bez wyraźnej podstawy i zwieńczenia, 
muzeum Mercedesa jest solidną formą zdeformowaną do punktu, w którym nie ma 
żadnych konkretnych odniesień, ale ma swoje wewnątrz, w tym poplątanym 
krajobrazie. Być może nie jest to przypadek, że plan piętra przypomina trójramienną 
gwiazdę, która jest symbolem firmy. Van Berkel i Bos twierdzą, że jest to przypadkowe 
(lub intuicyjne), ponieważ forma została wygenerowana ze wstęgi Mobiusa, której 
używali wcześniej, tutaj rozciągniętej zarówno pionowo, jak i poziomo, zdwojonej, aby 
stworzyć dwie różne ścieżki cyrkulacji ruchu” . Rampy w muzeum Mercedesa wiją 171

się wokół ogromnego atrium podobnie jak w muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. 
Architekci przyznają, że starali się odnieść do ikonicznych form architektury betonowej 
w XX wieku. „Dla takiego budynku beton jest jedyną opcją materiałową: wymagająca 
geometria nie może być zaimplementowana inaczej niż za pomocą wylewanego na 
miejscu betonu. Konstrukcja gładkich powierzchni z podwójnie wyginanych elementów 
była wyzwaniem, które UNStudio podejmowało wiele razy wcześniej. W serii 
projektów od wczesnych lat dziewięćdziesiątych UNStudio podejmowało grę 
z dziedzictwem heroicznej inżynieryjnej architektury z połowy dwudziestego 

 UN Studio, opis autorski, [za:] www.unstudio.com170

 A. Betsky, UnStudio the floating space, Taschen, Köln 2007, s.71171
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wieku” . Rzut atrium, wytyczony przecięciem trzech okręgów, przypomina kształt 172

tłoku silnika Wankla. Zadaszenie atrium utrzymuje się na trójramiennej konstrukcji 
będącej odniesieniem do logo Mercedesa . W konstrukcji tej umieszczone są wiatraki, 173

które, w razie pożaru wywołują efekt wiru, sztuczne tornado, wysysające w górę dym. 

W tym samym okresie co budynek muzeum Mercedesa, w Monachium powstało 
centrum BMW Welt. Zwycięzcą konkursu na projekt zostało biuro Coop Himmelb(l)au. 
Wolf D. Prix, w czasie studiów w Wiedniu uczęszczał na wykłady profesora Karla 
Schwanzera, który był autorem charakterystycznych budynków siedziby BMW, wieży 
złożonej z czterech złącznych cylindrów i walcowatego budynku muzeum. Nowe 
centrum BMW Welt nawiązuje do tych budynków swoją formą — cylindrycznym 
narożnikiem oraz materiałami — blachą i szkłem. Tuż obok budynku znajduje się także 
inna ikona XX wiecznej architektury, awangarda inżynierii — zadaszenie 
monachijskiego stadionu zaprojektowane przez Frei Otto na olimpiadę w 1972 roku. 
Centrum BMW Welt składa się z długiej, przeszklonej bryły, przykrytej „lewitującą” 
formą srebrnego dachu. W narożniku budynku dach „zapada się” tworząc olbrzymi lej. 
Ukośnie ułożone panele elewacyjne potęgują wrażenie wykręcania, narożnik 
przypomina szklano-metalową trąbę powietrzną, która wygląda jakby miała zaraz 
ruszyć do przodu, pociągając za sobą budynek. Ekspresyjne zakończenie narożnika 
i dynamizm kompozycji przypominają formy znane z futurystycznych obrazów. 
Tematem prac Vittorio Corony byli sportowcy biorący udział w wyścigach: kolarskich, 
motocyklowych, samochodowych. W obrazie z 1926 roku pod tytułem Studium 
dynamizmu starał się ująć postać motocyklisty bądź kolarza w ruchu. Na obrazie 
widzimy rozmytą sylwetkę pochylonego człowieka, koła roweru bądź motoru oraz 
ukośne linie tła — pędzącej przestrzeni. Bryła centrum BMW Welt pełna jest 
dynamicznych lini, skręceń, fal, które miejscami ulegają rozerwaniu, rozciągnięciu. 
Kształty te budują wrażenie ruchu, projektanci zaprzeczyli statycznej naturze 
architektury, wypełnili formalne postulaty futurystów. 

Poza samochodami i motocyklami specjalne miejsce, na liście gloryfikowanych przez 
futurystów wynalazków, miał aeroplan. Marinetti pisał: „Będziemy opiewać tłumy 
wstrząsane pracą, rozkoszą lub buntem; będziemy opiewać różnobarwne polifoniczne 
przypływy rewolucji w nowoczesnych stolicach (…) lot ślizgowy aeroplanów, których 
śmigło łopoce na wietrze jak flaga i zdaje się klaskać jak rozentuzjazmowany tłum” . 174

Samolot w locie był jednym z częściej przedstawianych motywów drugiej fali 
futuryzmu. Powstał nawet termin określający malarstwo o tej tematyce — 
„aeropittura”. „[Malarstwo powietrzne] odwzorowywało zmienne perspektywy z lotu 
ptaka nie mające żadnego stałego punktu. Proces irradiacji semantycznej osiągnął więc 
swoje apogeum w przedstawianiu struktury absolutnie policentrycznej. Manifest 
aeromalarstwa (Manifesto d’aeropittura), który powstał z inspiracji F. T. Marinettiego, 
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opublikowali futuryści dopiero w 1929 roku. Praktyczną realizacją zawartych w nim 
haseł były abstrakcyjne kompozycje figur geometrycznych symbolizujące elementy 
pejzażu, oglądanego z lecącego samolotu” . Artyści, starali się zobrazować wrażenia 175

z lotu, malowali widoki z kabiny pędzącego samolotu, rozmyte powidoki krajobrazu 
bądź ekspresyjne perspektywy miast z widoku pikującego w ataku myśliwca. 
Fascynacja lotnictwem udzielała się wielu architektom począwszy od Le Corbusiera, 
a skończywszy na Normanie Fosterze. Foster, z zamiłowania pilot, jest wiodącym 
architektem wywodzącym się z nurtu hi-tech. Estetyka jego twórczości oscyluje wokół 
nowoczesnych materiałów i wykorzystywania najnowszych rozwiązań technicznych 
zapożyczanych także z obszarów poza architekturą, na przykład technologii lotniczych 
czy kosmicznych. Biuro Normana Fostera zaprojektowało terminal lotniska w Pekinie, 
który powstał, między innymi,  by obsłużyć pasażerów przybywających na olimpiadę 
w 2008 roku. Stał się największym i technologicznie najbardziej zaawansowanym 
terminalem lotniczym na świecie o powierzchni przekraczającej milion metrów 
kwadratowych. Smukła forma dachu przypomina wielkie skrzydła unoszące się do 
startu. Kolorystyka i faktura formy miała nawiązywać do chińskiego symbolu smoka. 
Z perspektywy nadlatujących samolotów dach lotniska ujawnia się jako dynamiczna, 
jaskrawa smuga — niczym rozciągnięty płomień. Przypomina widok z pejzażu Gerardo 
Dottori pod tytułem il Trittico della Velocità: Il Corsa z 1927, który przedstawia 
krajobraz przecięty dynamiczną formą — śladem przelatującego samolotu.  

Pierwsze dokonania futurystów znalazły wyraz w słowie, powstały manifesty 
zakreślające najważniejsze postulaty i wyznaczające teoretyczny kierunek działań 
artystycznych. Futuryści aktywnie angażowali się w propagowanie swoich idei, które 
szybko zyskały rozgłos w całej Europie. Jak pisze Reyner Banham: „Cechy, które 
uczyniły futuryzm punktem zwrotnym w rozwoju nowoczesnych teorii kształtowania 
formy miały przede wszystkim charakter ideologiczny i dotyczyły raczej postaw 
duchowych niż metod formalnych lub technicznych” . Futuryści pożądali czegoś 176

nowego oraz dążyli do niszczenia tego co znane, gloryfikowali agresję i wojnę. Głosili 
poglądy szokujące, niebezpieczne: „Nie ma już piękna poza walką. Twór, który nie ma 
charakteru agresywnego, nie może być arcydziełem. Poezja musi być pojmowana jako 
gwałtowne natarcie na siły nieznane, celem rzucenia ich pod nogi człowiekowi.  
(…) Chcemy sławić wojnę – jedyną higienę świata – militaryzm, patriotyzm, gest 
niszczycielski anarchistów, piękne idee, za które się umiera, oraz pogardę dla kobiet. 
Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkich rodzajów, chcemy zwalczyć 
moralizm, feminizm i wszelką oportunistyczną lub utylitarną podłość” . Fakt, że 177

wojna pobudza ludzkość do przyspieszonego rozwoju zauważył już Emmanuel Kant, 
a najlepszym tego przykładem jest technologiczny skok dokonany w „erze kosmicznej” 
od czasu drugiej wojny światowej. Zimnowojenny wyścig o podbój kosmosu 
wykorzystywany był w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim do celów 
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7.13. Gerardo Dottori, il Trittico della Velocità: Il Corsa, 1927  7.14. Norman Foster, lotnisko w Pekinie, 

2003-2008  7.15. Giacomo Balla, Linee di velocità, 1916  7.16. Norman Foster, Spaceport America, Nowy 

Meksyk, 2006-2014
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propagandowych, stał się tematem popkultury, znalazł także odzwierciedlenie 
w architekturze i wzornictwie lat 50 i 60 XX wielu. Futuryści zachwycali się autami, 
pociągami i samolotami, z kolei nowy „futuryzm” czerpał inspirację z satelitów, rakiet 
i promów kosmicznych bądź wyobrażeń o obcych cywilizacjach. Nowa stylistyka 
określona została jako „space age design”, „architektura Googie”, obecnie mówi się także 
o „retrofuturyzmie” i „neofuturyzmie”. Obok wielu kiczowatych budynków powstały 
także znakomite realizacje takie jak Theme Building w Los Angeles w kształcie spodka 
zawieszonego na dwóch krzyżujących się, smukłych, żelbetowych łukach bądź 
nowojorski terminal TWA projektu Eero Saarinena. 

W 2014 roku pracownia Normana Fostera wygrała konkurs na Spaceport America, 
pierwszy port przeznaczony do wykonywania komercyjnych lotów kosmicznych. 
Budowla powstała na pustyni w Nowym Meksyku. Architekci zaproponowali formę 
przypominającą wyobrażenia o statkach kosmicznych znane z filmów fantastycznych. 
„Faliste kształty wyrastającego z krajobrazu budynku i jego wnętrz mają na celu 
uchwycenie dramatyzmu i tajemniczości lotu kosmicznego, wyrażając dreszczyk 
emocji towarzyszący pierwszym turystom podróżującym w kosmos. Mając minimalny 
wpływ na środowisko, port będzie pierwszym tego typu kompleksem i modelem na 
przyszłość” . Aerodynamiczny dach, kształtem przypominający płaszczkę, przykrywa 178

hangar, centrum kontroli i pomieszczenia dla turystów. Obłe kształty budynku spływają 
na boki, płynnie łącząc się z pustynnym krajobrazem. Wejście do budynku prowadzi 
przez długi tunel rozcinający budynek przez środek. Norman Foster implementuje do 
architektury rozwiązania pojawiające się w naukach wykorzystujących najnowsze 
technologie. Architekt wyjaśnia; „Stymuluje mnie nie tylko sama eksploracja kosmosu, 
ale także budowle i przestrzenie, które się z tym wiążą, takie jak budynek wertykalnej 
montowni na Cape Canaveral. Również prom kosmiczny, zamontowany na 
przerobionym transportowym Boeingu 747 jumbo jet, to przykład nieprawdopodobnego 
piękna i możliwości jakie dają nowe materiały, które stworzyli podwykonawcy 
programu kosmicznego.” . Falista forma portu zaprojektowanego przez Fostera jest 179

dalece bardziej futurystyczna od statków, które przy nim stacjonują, maszyny mające 
w przyszłości kursować na orbitę, wyglądają w zestawieniu z budynkiem jak relikty 
przeszłości. 

W latach dwudziestych część futurystów skierowała twórcze działa w wyrażanie 
transcendentalnych wartości, związanych także z wizjami rozwoju cywilizacji 
pozaziemskich. Enrico Prampolini próbował uchwycić wyobrażenia abstrakcyjnej 
przestrzeni, pracował nad stworzeniem „sztuki kosmicznej”. Namalował wiele obrazów 
o tej tematyce, na przykład: Kosmiczni pasażerowie, Pilot nieskończoności, Czwarty 
wymiar, Macierzyństwo kosmiczne. Futuryści utopijnie wierzyli w cywilizacyjny 
rozwój, postulowali odwagę i bezprecedensowość w podporządkowaniu sobie 
świata. Niewątpliwie byli pod silnym wpływem nietzcheańskiej ideologii wynoszącej 
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7.17. Enrico Prampolini , Paesaggi cosmici, 1930  7.18. Foster+Partners, Lunar Habitation, 2012
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na piedestał człowieka silnego, heroicznego, brawurowo kroczącego naprzód, jak 
figura wyrzeźbiona przez Boccioniego. Nietzsche pisał: „Bo, wierzcie mi! —
tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, 
zwie się: żyć niebezpiecznie! Budujcie miasta swe na Wezuwiuszu! Wysyłajcie swe 
statki na niezbadane morza!” . Plany budowania kolonii poza Ziemią wydają się 180

coraz bliższe realizacji, a architekci podejmują wyzwanie zaprojektowania ludzkich 
osad na księżycu i Marsie. W 2012 roku biuro Foster+Partners dołączyło do 
konsorcjum pod auspicjami Europejskiej Agencji Kosmicznej powołanego do badań 
nad możliwościami wykorzystania drukowania 3D w celu budowy mieszkalnej bazy 
na księżycu — Lunar Habitation. Jako budulec do jej powstania wykorzystany ma 
być regolit, który pokrywa powierzchnię księżyca. Pracownia przedstawiła projekt 
bazy zbudowanej z nadmuchiwanych kopuł, na które drukarka 3D natryskiwać ma 
mieszankę „tuszu” i rygolitu w formie pianki tworzącej powłokę chroniącą 
astronautów przed temperaturą i promieniowaniem. Półtoratonowy model testowy 
został wykonany w warunkach imitujących księżycową atmosferę. W 2015 roku 
doświadczenia pozyskane w projekcie Lunar Habitation wykorzystano w konkursie 
Mars Habitation zorganizowanym przez NASA. Baza, złożona z podobnych do 
księżycowych modułów, pokrytych mieszanką z użyciem marsjańskiego rygolitu 
miałaby być zbudowana za pomocą zautomatyzowanych robotów, przed przybyciem 
na czerwoną planetę pierwszych ludzi. Nad podobnymi projektami pracują także inne 
firmy, koncepcję marsjańskiego miasta przygotowała na przykład pracownia BIG 
Bjarke Ingelsa. Sant’Elia w 1914 roku pisał:  „Chodzi natomiast o to, żeby dom 
futurystyczny stworzyć na nowo, budować go za pomocą wszelkich środków nauki 
i techniki, zaspokajać hojnie wszelkie roszczenia naszych zwyczajów i umysłu, 
rozdeptać wszystko, co groteskowe i nam przeciwne (tradycja, styl, estetyka, 
proporcje), by w ten sposób stworzyć prawdziwie nowe linie, nową harmonię profili 
i brył, a zatem architekturę, która swą rację bytu czerpie wyłącznie i jedynie ze 
specyficznie nowoczesnych warunków życia, a swą wartość estetyczną z naszej tylko 
wrażliwości” . Kosmiczne „domy” będą niewątpliwie realizacją marzeń futurystów 181

o prawdziwie nowej architekturze, które na powszechną skalę nie doczekały się 
realizacji w ziemskich warunkach. 

Podbój kosmosu wynika z dążenia człowieka do ciągłego poszerzania znanej mu 
rzeczywistości, dążenia do nieznanego. To metafizyczne pragnienie w poetycki sposób 
zilustrował Stanley Kubrick w Odysei Kosmicznej 2001. Przedstawił przeciwstawne 
dążenia towarzyszące człowiekowi: potrzebę wzniosłości, doznania czegoś 
transcendentnego oraz tęsknotę za spotkaniem inteligencji podobnej do nas samych . 182

Kubrick zobrazował także nietzcheańską metaforę „skoku” — z człowieka 
prehistorycznego do współczesnego oraz wizję skoku do „nadczłowieka” w następstwie 
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podboju kosmosu i stworzenia sztucznej inteligencji. Wyobrażenia rozwoju cywilizacji 
artystycznie eksplorowały neoawangardowe grupy; Ant Farm, Archigram, Gruppo 9999 
bądź Haus-Rucker-Co, które kontynuowały przewrotne idee futurystów w duchu żartu 
i ironii. Instalacje z pogranicza techniki, sztuki i architektury antycypowały zagadnienia, 
które stały się ważnymi nurtami współczesnej sztuki: posthumanizm, transhumanizm, 
bioart. Po czasach fascynacji epoką maszyn i epoką kosmosu przyszedł czas fascynacji 
genetyką, biotechnologią, robotyką, sztuczną inteligencją i dążeniem stworzenia nowego 
człowieka. „Bioinżynierowie zamierzają wziąć stare, znane ciało homo sapiens i celowo 
przerobić mu kod genetyczny, pozmieniać połączenia w mózgu, znaleźć inną równowagę 
biochemiczną, a nawet wyhodować zupełnie nowe kończyny. (…) Śmielsze podejście 
głosi, że będzie można się obyć bez żadnych elementów organicznych i konstruować 
istoty całkowicie nieorganiczne. Sieci neuronów zastąpi inteligentne oprogramowanie, 
które będzie mogło surfować zarówno w świecie wirtualnym, jak i niewirtualnym, wolne 
od ograniczeń chemii organicznej” . Automatyzacja i robotyzacja coraz bardziej 183

uwidacznia się w architekturze — komputery i roboty coraz częściej zastępują pracę ludzi 
przy projektowaniu, produkowaniu materiałów, a nawet wznoszeniu budynków. Coop 
himmelb(l)au eksperymentowało z robotyzacją procesu budowania podczas budowy 
muzeum MOCAPE w Shenzen. Roboty produkowały elementy budynku i miały być 
także wykorzystane do ich mocowania na budowie. Wolf D. Prix tłumaczy zamysł; 
„Myślę, że będzie to pierwszy budynek zbudowany przez roboty, tylko roboty. Od 
produkcji elementów w fabryce, po budowę prawdziwego budynku, tylko przez roboty. 
Jeśli nastąpi to w skali globalnej, wywoła rewolucję w branży, która pozostała w dużej 
mierze taka sama od 5000 lat” .  184

Realistyczną i przejmującą wizję zhumanizowanych robotów przedstawił w pokazie 
wiosna/lato 1999, Alexander McQueen. Modelka, na obracającym się podeście, wdała się 
w pełen napięcia taniec z dwoma robotami. Maszyny ostrożnie „badały” dziewczynę, by 
niespodziewanie przystąpić do ataku, opryskując białą sukienkę fluorescencyjną farbą. 
Pokaz, rejestrowany kamerą o specyficznym kadrze, przypominającym sztuczne „oko” 
superkomputera Hal9000, utrzymany był klimacie niepewności jaką budzi 
posthumanistyczny konflikt człowieka i maszyny.  Idealnym miejscem na futurystyczny 
pokaz mody jest zaprojektowany przez Zahę Hadid pawilon wystawowy. Poza 
architekturą, Hadid zajmowała się także designem i projektowaniem mody i biżuterii, 
zaprojektowała także scenografię pokazu mody domu mody Chanel. W 2008 roku biuro 
ZHA zaprojektowało dla Chanel mobilny pawilon o futurystycznej białej, blobowatej 
formie. Bryła pokryta jest wygiętymi, błyszczącymi panelami z wyraźną siatką 
zakrzywionych łączeń, które jeszcze bardziej dynamizują obiekt. Obłe kształty i łukowate 
linie są jakby „wyjęte” z abstrakcyjnych kompozycji Giacomo Balli. Forma wnętrza jest 
płynną kontynuacją powłoki, bryła i przestrzeń są jednością, przywodząc na myśl 
skojarzenia z brukselskim pawilonem Le Corbusiera i Xenakisa. Pawilon zaprojektowany 
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przez Hadid jest dziełem architektury, ale podróżuje po świecie i jest „wystawiany” 
w największych miastach, jakby był rzeźbą. Zawiera w sobie przestrzeń, ale prezentuje 
głownie swoją formę która uderza dynamizmem linii i futurystyczną, lśniąco białą 
powłoką. 

Hal Foster w artykule pod tytułem Neo-futurism: Architecture and Technology opisał 
problemy architektury w „erze informacji”, która wymusza adaptację do zmian 
społecznych związanych z powstaniem nowych środków komunikacji. Użył w nim 
pojęcia „neofuturyzm” tak wyjaśniając jego znaczenie: „Neo-futuryzm nie odnosi się 
do stylu ani szkoły. Mam na myśli jedynie przekazanie potrzeby odpowiedzi na nowy 
przełom w technologii (elektroniczna redefinicja czasu i przestrzeni, genetyczne 
przemiany życia i śmierci). (…) Krótko mówiąc, termin neo-futuryzm sygnalizuje 
potrzebę periodyzacji nowoczesnego stosunku do technologii” . Termin neofuturyzm 185

używany jest potocznie do określania współczesnych realizacji architektonicznych, 
których forma wygląda jakby wyprzedzała swoją epokę, projekty Zahy Hadid zaliczane 
są do tego grona. Przy okazji wystawy pod tytułem Planetary Architecure Two Zaha 
Hadid napisała esej, który brzmi jak zaktualizowana wersja futurystycznych 
manifestów: „Triumf technologii w XX wieku oraz nasz coraz szybszy i nieustannie 
zmieniający się styl życia stworzyły zupełnie nowe warunki. Zmiany te, mimo pewnych 
trudności, niosą ze sobą również euforię, która musi znaleźć odbicie w architekturze. 
Zmiana, absolutna konieczność pomysłowości, wyobraźni i interpretacji podnoszą 
rangę naszej roli w architekturze. Nie możemy dłużej wypełniać naszych obowiązków 
jako architekci, jeśli zachowujemy się, jakbyśmy dekorowali ciastka. Nasza rola jest 
znacznie poważniejsza. My, twórcy architektury, musimy podjąć się zadania 
ponownego zbadania nowoczesności” . Znakomitym przykładem dążenia Zahy Hadid 186

do uzyskania nowoczesnego wyrazu w architekturze jest willa, która powstała niedaleko 
Moskwy. Rezydencja pełna jest ekspresyjnych skosów, dynamicznych zaokrągleń, tak 
jakby architekt podążała za wskazówkami zawartymi w Manifeście architektury 
futurystycznej. Sant’Elia oświadczał: „skośne i elipsoidalne linie są dynamiczne i z natury 
swej zawierają moc emocjonalną tysiąckrotnie wyższą od mocy linii pionowych 
i poziomych, tak że bez tych pierwszych nie może istnieć architektura naprawdę 
integralna i dynamiczna” . Dom zaprojektowano na dwóch poziomach. Na wieży 187

umieszczonej 22 metry nad ziemią znajduje się główna sypialnia z tarasem. Wzniesienie 
wysoko ponad teren umożliwiło uzyskanie widoku ponad koronami drzew. Z informacji 
podanych przez architektów wynika, że koncepcja miała na celu stworzenie przestrzeni, 
które „wyrastać” będą z terenu, przenosić jego topografię do wnętrz, generować nowy 
wewnętrzny „krajobraz”. Dolna część rezydencji załamuje się schodowo zgodnie 
z terenem, ale forma budynku znacząco wyróżnia się z otaczającego krajobrazu. Dom 
wygląda jak futurystyczny statek, startujący ze zbocza góry. 

 H. Foster, Neo-futurism: Architecture and Technology, AA Files No. 14 Spring 1987, p. 26185
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7.17. Giacomo Balla, Vortice, Spazio, Forme, 1914  7.18. Zaha Hadid, Chanel Mobile Art Pavilion, 2008-2010 

7.19. Tullio Crali, Le forze della curva, 1930   7.20. Studio Fuksas, destylarnia Nardini, Bassano del Grappa , 

2002-2004  7.21. Mino Delle Site, Velocita, 1936  7.22. Zaha Hadid, Capital Hill Residence, Moskwa, 
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Inny przykład „kosmicznej” formy architektonicznej znajduje się w miejscowości 
Bassano del Grappa w północnych Włoszech. W 2004 roku otwarto centrum 
edukacyjno-wystawiennicze destylarni Nardini zaprojektowane przez Studio Fuksas. 
Część budynku przybrała kształt szklanych „bąbli” lewitujących nad terenem, niczym 
lądujące statki kosmitów. Przeźroczyste eliptyczne formy zbudowane są zakrzywionych 
kratownic pokrytych zielonym szkłem i zawieszone na cienkich słupach. „Cienkie 
kolumny o różnych nachyleniach tworzą dynamiczne napięcie wraz ze skośną strukturą 
windy. Zwiedzający mają do czynienia z sekwencją ciągle zmieniających się widoków 
generowanych przez starannie zmierzoną symetrię różnych cech architektonicznych: 
dwóch nachylonych i zachodzących na siebie elipsoid, pochyłej windy kontrastującej 
z lekkimi schodami i obrotową formą rampy wejściowej. Powierzchnia bąbli składa się 
z całkowicie przezroczystej podwójnej skóry, dzięki której otrzymujemy panoramiczny 
kadr o 360 stopniach, na wspaniały górski krajobraz Montegrappy.”  Obłe szklane 188

formy odbijają się w tafli wody znajdującej się pod nimi. Pod powierzchnią wody 
znajduje się audytorium wykończone surowym, architektonicznym betonem, połączone  
z nadziemną częścią transparentnymi schodami i ukośną windą.  

Wyobrażenia przyszłości są ważną częścią kultury i sztuki: literatury, filmu, teatru, 
w architekturze mają znaczenie szczególne, są wzorcem i drogowskazem. Bywa, że 
techno-utopie przeradzają się w rzeczywistość, przyszłość staje się teraźniejszością. Tak 
stało się na przykład z wizjami Metropolis Sant’Elii i innymi wyobrażeniami artystów 
i reżyserów które na początku XX wieku należały do „science-fiction”. Idee futurystów 
z początku XX wieku: fascynacja nowoczesnością i sięganie wyobraźnią wprzód, 
kontynuowane są ponad wiek później. Do określania najnowszych śmiałych realizacji 
architektonicznych, niemających jeszcze swego stylowego określnika potocznie używa 
się przymiotników; „awangardowy”, „futurystyczny” i „neofuturystyczny”. Dokonania 
współczesnej nauki: neurobiologia, genetyka, świat wirtualny, dostarczają nowych 
bodźców i treści działających na wyobraźnię twórców. Pogoń za innowacyjną, 
oryginalną formą nakierowuje architektów na czerpanie inspiracji z nowoczesnej 
technologii, wizji kolonizacji kosmosu, idei transhumanizmu i posthumanizmu. 
Wyobrażenie o nowoczesności uwidaczniania się w formie współczesnych budynków 
pełnych ekspresyjnych form i „latających” dachów. Architekci stosują zabiegi formalne 
znane ze sztuki futurystów; ostre zbiegi, dynamiczne horyzontalne linie, łuki, 
wyoblenia. Przez ponad 100 lat w architekturze zmieniły się obiekty inspiracji, 
zmieniły się materiały, możliwości projektowe i konstrukcyjne, lecz wciąż zdarza się, 
że najnowocześniejsze budynki przypominają formą obrazy, rzeźby i projekty 
architektoniczne z czasów pierwszej awangardy. 

 Studio Fuksas, opis autorski, www.fuksas.com188
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IV   Podsumowanie 

1. Geneza nowej architektury przełomu XX i XXI wieku 

Nowe tendencje w architekturze, które trwają po dziś dzień, zaczęły krystalizować się 
w latach 80. i 90. XX wieku. Jednym z powodów poszukiwania nowych form było 
znudzenie stylistyką modernizmu i postmodernizmu. Frank Gehry tłumaczył: „Nie 
podobało mi się ciągłe odwoływanie się do greckich świątyń (…) nie sądziłem, że tą 
drogą dojdziemy do czegoś nowego. Poszukiwałem czegoś nieznanego” . Podobne 189

podejście prezentowali architekci z biura Coop Himmelb(l)au, w 1980 roku pisali: „Jak 
złe były lata 70., najłatwiej zrozumieć, kiedy patrzy się na napiętą ponad miarę 
architekturę, która wówczas powstawała. (…) Jesteśmy zmęczeni oglądaniem Palladia 
i innych historycznych masek. Nie chcemy architektury, która eliminuje wszystko, co 
wzbudza niepokój. Chcemy od architektury czegoś więcej” . Antytradycjonalistyczne 190

nastawienie architektów było bliskie rewolucyjnym postulatom awangardy, 
w szczególności futurystów. W Manifeście malarzy futurystów młodzi włoscy artyści 
postulowali: „1. Zniszczyć kult przeszłości, obsesję antyku, pedantyzm i formalizm 
akademicki. 2. Otoczyć powszechną pogardą naśladownictwo we wszystkich jego 
postaciach. 3. Podnieść z uznaniem każdą formę oryginalności, również zuchwałą, 
również najbardziej gwałtowną.” . W latach osiemdziesiątych w podobnym tonie 191

wypowiadali się młodzi architekci zawiedzeni tradycjonalistycznym kierunkiem, 
w którym podążała architektura postmodernistyczna. Zaha Hadid, używając zbliżonego 
do futurystów, agresywnego, militarnego języka, pisała: „Atmosfera totalnej wrogości, 
w której spoglądanie w przyszłość było — i wciąż jest — postrzegane niemal jako 
przestępstwo, utwierdza nas w przekonaniu, że jest tylko jedna droga — iść naprzód 
ścieżką wybrukowaną eksperymentami wczesnych modernistów. Ich wysiłki zostały 
odrzucone, a projekty niezrealizowane. Naszym zadaniem nie jest ich wskrzeszanie, 
lecz dalsze rozwijanie. To zadanie realizacji właściwej roli architektury nie tylko 
estetycznie, ale także programowo odsłoni przed nami nowe terytoria. W przypadku 
każdego projektu pojawiają się nowe terytoria, które musimy zaatakować, oraz takie, 
które trzeba zdobyć: a to przecież zawsze dopiero początek pracy nad nowym 

 F. Gehry w: A. Lemonier, F. Migayrou, Frank Gehry…, op. cit., s. 59189

 Coop Himmelb(l)au, Architektura musi płonąć, 1980 [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie…, op. cit., s.313190

 U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G.Balla, G. Severini, [A. Bonzagini, R. Romani], Manifest malarzy  191

      futurystów, 1910 [w:] Ch. Baumgarth, Futuryzm…, op. cit., s. 76
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zadaniem” . Hadid postulując rozwijanie niezrealizowanych eksperymentów 192

wczesnych modernistów wyznaczyła kierunek, który obrała w swojej twórczości. 
W 2006 roku przyznała: „Moja twórczość wyewoluowała z pewnych wczesnych 
precedensów w nowoczesnej architekturze. Moim pierwotnym zamiarem było 
wstrzyknięcie idei suprematyzmu w architekturę. (…) Kompozycje Malewicza były 
określone lub skończone, ale funkcjonowały również jako rama — gdyby mogły się 
poruszyć, mogłyby stanowić ramę dla czegoś innego” . Pierwszym nowym, 193

zidentyfikowanym i nazwanym ruchem po postmodernizmie był dekonstruktywizm, 
który posiadał wiele innowacyjnych cech, ale równocześnie czerpał z tradycji między 
innymi konstruktywizmu. Mark Wigley, kurator wystawy Deconstructivist Architecture 
w MOMA, wyjaśniał: „Architektura dekonstrukcji, nawet jeśli zagraża najbardziej 
podstawowym właściwościom obiektów architektonicznych, nie tworzy awangardy. 
Nie jest retoryką nowego. Raczej wydobywa to, co nieznane i ukryte wewnątrz tradycji. 
Jest wstrząsaniem starym” . Obok dekonstruktywizmu na przełomie XX i XXI wieku 194

pojawiły się w architekturze także inne tendencje odwołujące się do awangardowej 
tradycji. Architekci zaczęli twórczo eksplorować dziedzictwo awangardy, które stało się 
bogatym źródłem nowych idei. Inspiracją stały się dzieła sztuki ale także 
niezrealizowane wizje architektów: ekspresjonistów, futurystów, konstruktywistów, 
które dzięki rozwojowi architektury mogły się współcześnie ziścić. 

 Z. Hadid, Osiemdziesiąt dziewięć stopni, esej do wystawy Planetary Architecture Two, 1983 [w:] Ch. Jencks,  192

     K. Kropf, Teorie…, op. cit., s.320

 Zaha Hadid w wywiadzie dla A. Boyarsky’ego [w:] G. Celant i inni, Zaha Hadid, Guggenheim Museum  193

     Publications, New York 2006, s. 45

 M. Wigley, Architektura Dekonstrukcji, esej z katalogu wystawy Deconstructivist Architecture w MOMA,  194

     1988 [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie… op. cit., s.328
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2. Ikoniczność współczesnej architektury 

Wraz z ekspansją ekspresyjnej architektury w XX wieku, od opery w Sydney po 
muzeum Guggenheima w Bilbao, powstała nowa kategoria semiotyczna, którą Charles 
Jencks nazywa „ikonicznością” architektury. „W ostatniej dekadzie pojawił się nowy 
typ architektury, napędzamy społecznymi siłami, potrzebą natychmiastowej sławy 
i wzrostu ekonomicznego, ekspresyjny znak w przestrzeni rzucający wyzwanie 
tradycyjnym monumentom architektury” . Kształt ikonicznego budynku nie musi 195

odnosić się do funkcji, ma na celu kreowanie czegoś niezwykłego, ciekawego, 
rozpoznawalnego, zapadającego w pamięć, jednocześnie trafiającego do szerokiej 
publiczności. Architektura stała się elementem marketingu, Jencks pisze o „efekcie 
Bilbao” — stawianiu architektom wymagania stworzenia spektakularnego budynku, 
który ma zyskać natychmiastową sławę. Forma architektoniczna ma być 
niepowtarzalnym, unikatowym, autoreferencyjnym znakiem. „Współczesne 
powinowactwa sztuki i architektury leżą w ich zainteresowaniu obrazem i wyglądem. 
(…) to, co się liczy to szybka identyfikacja i komunikatywna wartość budynku, 
rozumiana jako wehikuł przekazu, nie ograniczonego do użyteczności i funkcji, 
zamieszkania i życia, ale do reklamy i promocji, polityki i instytucjonalnego 
inwestowania. Obecnie myśl architektoniczna zdefiniowana jest priorytetem 
przykładanym raczej do zewnętrznych niż wewnętrznych właściwości, do powierzchni 
zamiast struktury. (…) To, co zdarzyło się w ostatnich 20 latach historii architektury to 
pojawienie się niezwykłych zjaw; w Wenecji — Teatro del Mondo Aldo Rossiego 
(1979), w Bilbao — muzeum Guggenheima Franka Gehry’ego (1991-97), w Berlinie 
muzeum — Żydowskie Daniela Libeskinda (1988-99), w Seatle — biblioteka publiczna 
Rema Koolhaasa (2004), w Grazu — Kunsthaus Petera Cooka (2004)” . Ikoniczne 196

budynki powstają zazwyczaj w prestiżowych lokalizacjach, często na wzgórzu, wśród 
zieleni, w parku bądź nad brzegiem rzeki lub innego akwenu. Potrzebują miejsca, 
proscenium, które odpowiednio wyeksponuje dzieło. Otoczenie ma wyróżnić, nadać 
specjalnego znaczenia, nowe ikony lokowane są podobnie jak niegdyś zamki czy 
pałace. Celem ikonicznej budowli jest zaskoczenie oryginalną formą, jak w przypadku 
dzieł pierwszej awangardy. Architektura stała się modnym towarem, narzędziem 
konsumpcyjnego kapitalizmu. Budynki o ekspresyjnej formie zyskały status ikon 
globalnej popkultury i nowych mediów, stały się atrakcjami turystycznymi, 
popularnymi miejscami spotkań i wydarzeń, wizerunkowymi symbolami miast. Także 
bogate korporacje zaczęły inwestować w rozpoznawalną architekturę, budując własne 
siedziby, muzea, galerie sztuki. Wyrafinowana sztuka i architektura dodaje 
dodatkowego prestiżu, jest środkiem do generowania uwagi i budowania luksusowego 

 Ch. Jencks, The iconic building, Rizzoli, Now Jork 2005, s. 7195

 G. Celant, Architecture & Arts…, op.cit., s. 3196
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wizerunku, jak mawiał Andy Warhol: „dobry biznes to największa sztuka”. Żeby 
dobrze się sprzedać, wyróżnić na globalnym targowisku próżności, nowe budowle 
potrzebują oryginalnego opakowania i znanego nazwiska — sukces gwarantuje 
zatrudnienie jednej ze współczesnych gwiazd architektury. Wielokrotnie wieszczono 
zmierzch spektakularnej architektury, która bywa krytykowana, uważana za przesadnie 
drogą, niefunkcjonalną bądź nieprzystającą do kontekstu, ale jak pokazuje historia, 
potrzeba wznoszenia wyjątkowych budowli trwa. Architekci wciąż przedstawiają nowe 
błyskotliwe pomysły i formy. Ikoniczna architektura jest jak Haute couture — powstaje 
po to, by się pokazać i zabawić, zbudować kolejny Fun Palace. 
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3. Architektura po sztuce — relacja sztuki i architektury w XXI wieku 

Źródła sztuki awangardowej sięgają XIX wieku. Czas protoawangardy to koniec 
wielkich stylów w sztuce, początek wielości i różnorodności ruchów, nurtów i tendencji 
artystycznych . „Dzieje sztuki są historią poszukiwań nowości. Wyznaczają je 197

przełomy tworzące style, kierunki, maniery. Wśród nich, a niekiedy poza nimi, jest 
także miejsce dla twórczości jednostek wybitnych, których działalność nie mieści się 
w głównych nurtach. Z czasem łagodne przemiany sztuk zastąpiła epidemia 
oryginalności, która wybuchła ze szczególną mocą w końcu ubiegłego stulecia, i trwa 
do dziś” . Zapowiedzi zmian, które dokonały się w awangardzie można doszukać się 198

już w pismach Hegla. Filozof obserwował początki zmian w sztuce, przewidział 
rozwiązanie związku formy z treścią, odejście od naśladownictwa, reguł, kunsztu 
i rzemiosła, brak powszechnego zrozumienia dzieł sztuki. Prorokował zastąpienie 
dotychczasowych kategorii estetycznych: piękna i mimesis pojęciem ekspresji, 
indywidualnym manifestowaniem geniuszu i wizji artystycznej, oraz porzucenie 
uniwersalistycznego przedstawiania świata . Można, stosując daleką interpretację jego 199

filozofii, przypisać mu nawet zapowiedź nadejścia sztuki konceptualnej, wyjście sztuki 
w stronę refleksji nad swoim pojęciem. Hegel sądził jednak, że lepszym od sztuki 
medium do opisania nowej rzeczywistości będzie filozofia, zapowiadał nadejście ery 
„filozofii po sztuce”. Joseph Kosuth w eseju Sztuka po filozofii odwrócił koncepcję 
Hegla i stwierdził, że ostatecznie to sztuka konceptualna zajęła miejsce filozofii.  
Konceptualizm był kolejnym krokiem w intelektualizacji sztuki, której tworzywem 
stały się pojęcia. Według Kosutha to konceptualizm i neoawangarda, a nie awangarda, 
zrewolucjonizowały sztukę: „Sztuka formalistyczna (malarstwo i rzeźba) stanowi straż 
przednią dekoracji i, ściśle rzecz biorąc, uzasadnione byłoby twierdzenie, iż jej 
warunek artystyczności jest tak minimalny, że z uwagi na cele funkcjonalne nie jest 
w ogóle sztuką, lecz czystym ćwiczeniem estetycznym” . Konceptualizm zmienił 200

paradygmat sztuki, artyści porzucili zainteresowanie formą. Niedługo później 
architektura zaczęła na tym polu rozszerzać swoje działania. „Architektura, po kilku 
dekadach samodzielnie narzuconej autonomii, niedawno wkroczyła na znacznie szersze 
pola. W sprzeciwie do neoracjonalizmu, czystej teorii języka i gorączki 
postmodernistycznego cytowania, architektura — jak kilka dekad wcześniej rzeźba 
— odnalazła nowe formalne i programowe inspiracje w różnych dyscyplinach 
i technologiach (…) Bloby, roje, kryształy i sieci rozpowszechniają się jako 
paradygmaty budowania formy, podczas gdy oprogramowanie zdynamizowało 

 S. Morawski, Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo literackie, Kraków 1985197

 D. Kozłowski, Projekty i budynki 1982–1992. Figuratywność…, op. cit., s. 7198

  J. Roberts, Revolutionary Time and the Avant-Garde, Verso, London, 2015 s.10-11199

 J. Kosuth, Sztuka po filozofii, tł. U. Niklas, [w:] S. Morawski [red.], Zmierzch… op. cit., s. 244200
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i zastąpiło tradycyjne zasady reprezentacji” . Architektura obrała kurs odrębny 201

w stosunku do sztuki, oryginalność formalna, eksperymentowanie z ukształtowaniem 
bryły stało się pierwszoplanowym aspektem. Powstały dzieła o coraz bardziej 
abstrakcyjnych formach, często dzięki oddzieleniu zewnętrznej powłoki budynku od 
jego głównej struktury konstrukcyjnej i rozplanowania wnętrza. Istota architektury 
uległa przeobrażeniu, ale ogólna tożsamość pojęcia została zachowana. Można mówić 
o rozciągnięciu granic pojęcia architektury, lecz nie o zmianie paradygmatu.  

Eksperymentowanie formą i wytwarzanie dzieł o takim charakterze nie ma już 
w sztukach plastycznych takiego znaczenia jak jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. 
Coraz bardziej dziwaczne studia nad formą możemy za to podziwiać na przykładzie 
wytworów współczesnych architektów: modeli, szkiców, wizualizacji, zapisów 
koncepcji architektonicznych w postaci rzeźb, obrazów, reliefów — rzeczy 
przynależnych sztukom plastycznym. „Wielu współczesnych architektów nie stroni od 
prezentacji swoich koncepcji przestrzeni w formie malarstwa (Zaha Hadid), instalacji 
(Daniel Libeskind) czy rzeźby (Frank O. Gehry), a przyczyną takiej sytuacji może być 
narastający sceptycyzm wobec społecznej funkcji architektury czy też znaczenia 
technicznych aspektów budynków” . Muzea sztuki współczesnej poświęcają wystawy 202

twórczości architektów współczesnych, uzupełniają kolekcje sztuki o ich szkice, 
modele koncepcyjne. Architektura wkroczyła na opuszczone przez sztuki plastyczne 
miejsce, przejęła dominującą rolę w ekspresji formalnej, parafrazując Kosutha można 
stwierdzić, iż nastąpił czas „architektury po sztuce”.  

Sztuki użytkowe zyskały prawo do wolności w formalnej ekspresji na równych 
prawach co sztuki plastyczne, pośród nich to architektura wydaje się mieć na tym polu 
największe możliwości ze względu na jednostkowość i niepowtarzalność dzieł oraz 
długi czas pracy nad koncepcją. Wymóg ikoniczności stawiany współczesnym 
budynkom oraz ich skala sprawiają, że dzieła architektury są jeszcze bardziej 
spektakularne. Nowe możliwości projektowe i konstrukcyjne znoszą dawne 
ograniczenia i umożliwiają budowę najbardziej abstrakcyjnych kształtów. 
Paradoksalnie dziedzina sztuki, która niegdyś była najbardziej ograniczona 
funkcjonalnością, statyką i ekonomią stała się przestrzenią eksperymentów 
z kształtowaniem form. Jak pisze Tomasz Kozłowski: „Najnowsze tendencje 
ekspresjonistyczne w architekturze, zgodnie z pragnieniami awangardystów z początku 
XX wieku, i podążając za innymi sztukami: malarstwem, rzeźb, poezją, muzyką — 
informują, że sztuka budowania przestrzeni wyzwala się z niewoli dogmatu równowagi 
forma-funkcja-konstrukcja. Tym samym stwierdzenie, że architektura jest najmniej 
bezinteresowna ze sztuk staje się obelgą bez uzasadnienia” .  Kanony stylów zastąpiła 203

kreatywność i poszukiwanie nowości, odważne, rzeźbiarskie formy zdominowały 
architektoniczny obieg medialny. Nowa ekspresyjna architektura jest formalistyczna, 

 A. Vidler, Architecture's expanded field, Artforum International Magazine, 2004201

 G. Świtek, Gry sztuki z architekturą, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 221202

 T. Kozłowski, Tendencje…, op. cit., s. 6203
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najważniejszą warstwą jest warstwa formalna, wiele elementów budynku powstaje dla 
samej formy. Patric Schumacher uzasadnia: „Formalista pracuje nad formą dla samej 
formy, bez odniesienia do jej funkcji, zainteresowany jest tylko formalnymi 
właściwościami i sprawą wyglądu zewnętrznego (…) W głośnym artykule z 1976 r. pod 
tytułem Postfunkcjonalizm Peter Eisenman argumentuje, że architektura pozostaje 
w tyle za abstrakcyjną sztuką i absolutną muzyką i musi odrzucić troskę o funkcję, aby 
się wyzwolić i stać się naprawdę nowoczesną” .  204

Architektura współczesna nie mówi wspólnym językiem, ale operuje środkami 
i formami dobrze znanymi z historii architektury i rzeźby. Odbiór estetyczny budynków 
zaczyna przypominać odbiór dzieł sztuki, oparty jest na percepcji wizualnej i wejściu 
w przeżycie estetyczne z dystansu. Ocena architektury odbywa się w oparciu o język 
i kryteria znane ze sztuk plastycznych. Ikoniczna architektura eksploruje dążenie do 
oryginalności w skrajny sposób, kategoria „typologii” w odniesieniu do formy 
architektonicznej przestaje mieć rację bytu, gdyż kształt budynków nie denotuje ich 
funkcji. Architektura staje się bliższa sztuce abstrakcyjnej, Steven Holl stwierdza: 
„Podczas gdy droga artysty biegnie od tego co realne do abstrakcji, architekci podążają 
od abstrakcji do realności” . Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiła dynamiczna 205

ewolucja formy architektonicznej. Celem gwiazd współczesnej architektury jest 
stworzenie zaskakującej formy architektonicznej, podobnie jak miało to miejsce 
w sztuce w czasach Wielkiej Awangardy. Współczesne budynki mają być oryginalne, 
wzniosłe, wzbudzać zachwyt bądź szokować swoim kształtem. Architekci 
z rzemieślników podążających za tradycją zamienili się w artystów-eksperymentatorów. 

 P. Schumacher, Formalism and Formal Research, [w:] ARKETIPO #104, 2016204

 S. Holl, What is Architecture? (Art?), The Brooklyn Rail, Sep. 01, 2013, www.stevenholl.com205
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4. Tradycja awangardy w architekturze — systematyzacja pojęć 

Ze względu na złożoność i różnorodność architektury w XX i XXI wieku jej 
systematyzacja jest trudnym zadaniem. Architektura awangardowa należała do nurtów 
niszowych, ekstrawaganckich, egzystowała obok wyłaniającego się stylu 
— modernizmu. Niekiedy dzieła architektury z kręgów awangardy zaliczane bywają do 
szerokiego nurtu modernistycznego. Podobnie ma się rzecz z rozróżnieniem 
eksperymentów neoawangardowych w architekturze od szeroko pojmowanego 
postmodernizmu. Pojęcia modernizmu i postmodernizmu jako stylu, mają określoną 
konotację — modernizm kojarzy się głównie z funkcjonalizmem, stylem 
międzynarodowym i brutalizmem, postmodernizm — z powrotem do motywów 
historycznych i regionalnych, żartem i kiczem. Oba style posiadają cechy odnoszące się  
do klasycznej architektury. Modernizm utrwalał witruwiańską triadę piękna, trwałości 
i celowości. Doprowadził do odrzucenia tradycyjnej ornamentyki, ale wciąż można 
było dostrzec kontynuację dawnej architektury w kompozycji elementów 
architektonicznych, statyce formy i grze brył. „Nawet tak wojowniczy antysecesjonista 
jak Adolf Loos pozostawał w głębi duszy klasycystą” pisze Reyner Banham, 
„a futuryści wydają się być osamotnieni w swoim poglądzie, że platońska 
i klasycyzująca estetyka była niedopasowana do ich uwielbienia mechaniki i nie mogła 
przystosować się w pozytywny i owocny sposób do nowej technologii” . Dawniej 206

formę budynku, w zależności od przeznaczenia, determinowała konstrukcja oraz 
warstwa znaczeniowa złożona z symboli i archetypów, istniała typologia budowli 
z określonymi rozwiązaniami budowlanymi i stylistycznymi. Awangarda 
zakwestionowała tradycyjną typologię i semiotykę architektury. Charakteryzowała się 
radykalnym antytradycjonalizmem — pogardą dla historyzmu, sprzeciwem wobec 
klasycyzmowi i stylom. Awangarda traktowała architekturę jak sztukę, zamazywała 
granice. Cechowały ją eksperymenty formalne, sięganie po inspiracje z odległych 
dziedzin, dążenie do abstrakcji,  i radykalnego nowatorstwa.  

Neoawangarda kontynuowała tę tradycję na innych płaszczyznach, kwestionowała 
pojęcie sztuki, podejmowała problemy związane z bytnością człowieka w świecie, 
cielesnością, tożsamością, seksualnością itp. Tematy te były  także przedmiotem działań 
neoawangardowych grup w architekturze — eksperymentowano z pojęciem 
architektury, relacją człowieka do nowych technologii, powstawały futurystyczne 
instalacje antycypujące przekraczanie przez człowieka ziemskich i biologicznych 
ograniczeń. Podobnie jak w czasach pierwszej awangardy, neoawangardowe projekty 
architektoniczne były tak wizjonerskie, że pozostały w większości utopijnymi 
konceptami. Awangardowa architektura znacząco odróżnia się od reszty architektury 

 R. Banham, Rewolucja…, op. cit.,  s. 124206
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stanowiącej historyczną i stylistyczną ciągłość, stanowi odrębną tradycję. Można 
dokonać dystynkcji na style będące kontynuacją klasycznej tożsamości — modernizm 
i postmodernizm a tendencje awangardowe, które cechuje antytradycjonalizm, 
podążanie w stronę sztuki, ekspresji i eksperymentatorstwa.  

Współczesna architektura bywa określana mianem „awangardowej” bądź nazwami 
poszczególnych ruchów awangardowych, co bywa mylące, zważywszy na fakt, że 
określenia te przynależą do zamkniętego okresu w sztuce XX wieku. Bardziej 
precyzyjne jest określanie współczesnych trendów, nawiązujących do awangardowych 
ruchów, mianem tendencji: ekspresjonistycznych, neokonstruktywistycznych, 
neofuturystycznych itp. Architektura po modernizmie bywa także określana 
„postfunkcjonalizmem”, jest to pojęcie szersze wobec postmodernizmu, który 
w kojarzony jest zazwyczaj z wąsko pojmowanym stylem. Jeśli z architektury 
określanej „postfunkcjonalistyczną” odjąć wątki minimalistyczne, neomodernistyczne, 
postmodernistyczne, zostawiając architekturę czerpiącą formalnie ze sztuki 
awangardowej, uzyskamy podzbiór architektury, który nazwać można 
— „postawangardą”. Jak pisze Tadeusz Szkołut: „Konstrukcje słowne typu post-…izm 
wydają się nader przydatne do opisu sytuacji w epokach przejściowych, w których 
panuje pewna dezorientacja historyczna” . Przedrostek „post” zawiera w sobie 207

zarazem cząstkę kontynuacji, jak i reakcji — postmodernizm wyrażał sprzeciw wobec 
modernizmu, jednocześnie nie negował wszystkich modernistycznych idei.  

Pojęcie „postawangardy” pojawia się w książce Teoria Awangardy Petera Bürgera 
z 1974 roku. Bürger zdefiniował postawangardę jako sztukę, która akceptuje porażkę 
awangardowych idei, między innymi godzi się na bycie zinstytucjonalizowaną. 
„Współczesnej estetyce nie wolno nie dostrzegać istotnych zmian, jakie historyczne 
prądy awangardowe wniosły do dziedziny sztuki; podobnie nie wolno jej nie dostrzegać 
faktu, że sztuka już dawno weszła w fazę postawangardową. Faza ta posiada dwie 
cechy charakterystyczne. Po pierwsze, dokonano restauracji kategorii dzieła, po drugie, 
procedurami, które awangarda postrzegała jako antyartystyczne, posłużono się w celach 
artystycznych. Nie należy widzieć w tym zdrady wobec celów przyświecających 
prądom awangardowym (zniesienie społecznej instytucji sztuki, zjednoczenie sztuki 
i życia), lecz rezultat pewnego procesu historycznego. Można go ogólnie 
scharakteryzować w następujący sposób: po nieudanym ataku na instytucję sztuki ze 
strony historycznych prądów awangardowych, tzn. gdy nie powiodła się próba 
przeniesienia sztuki do praktyki życiowej, instytucja sztuki, rozumiana jako wyniesiona 
ponad praktykę życiową, istnieje nadal” . Z kolei Charles Jencks w 1987 roku 208

określał postawangardę następująco;  „Nowy etap instytucji wyraźnie różni się od 
poprzednich trzech — Heroicznej, Purystycznej i radykalnej awangardy — ponieważ 
nie próbuje podbijać już nowych terytoriów (…) Postawangarda przychodzi po 
poprzednikach (…) nie w linii frontu, ale w drugim rzucie, nie jako elitarne jednostki 

 T. Szkołut, Awangarda Neoawangarda Postawangarda, Wyd. UMCS, Lublin 1999 s.207

 P. Bürger, Teoria…, op. cit, s.  71208
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ale ci, którzy przychodzą posprzątać po bitwie. (…) nie istnieje jako awangarda, 
ponieważ jest wszędzie i nigdzie, rozproszona po całym świecie jako zbiór jednostek, 
luźno podzielony ruch kulturowy tych, którzy przychodzą po poprzednich bitwach” . 209

Pojęcie postawangardy odnosi się do awangardy, dystansując jednocześnie nowe 
działania od związków tożsamościowych i istotowych z pierwszą awangardą.  

W uproszczeniu można stwierdzić, iż w architekturze XX i XXI wieku trwają 
równolegle dwie tradycje: klasyczna i awangardowa. Pierwszą można podzielić na 
modernizm, postmodernizm i neomodernizm, drugą na: awangardę, neoawangardę 
i postawangardę. Architektura, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, odnosi 
się do dziedzictwa antytradycjonalistycznej, awangardowej sztuki i architektury, sama 
nie będąc już awangardą. 

 Ch. Jencks, The Post-Avant-Garde, [w:] A. C. Papadakis, The Post-Avant-Garde Painting in the eighties, An 209
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5. Architektura postawangardowa 

Postawangardową działalność artystyczną cechuje formalne inspirowanie się sztuką 
awangardową, eksplorowanie dorobku awangardy, kopiowanie i realizowanie 
pomysłów awangardystów. Ponad sto lat od powstania, sztuka awangardowa wciąż jest 
aktualnym źródłem inspiracji dla artystów i architektów. „Poza zniknięciem awangardy 
jako możliwości twórczej po jej zniszczeniu przez połączone kontr-rewolucyjne siły 
faszyzmu i stalinizmu pod koniec lat trzydziestych, od 1945 r. pozostaje ona biegunem 
przyciągającym artystów i ich nieodłącznym źródłem artystycznych adaptacji                 
i re-teoretyzacji” . Powinowactwa ze sztuką awangardową widoczne są w twórczości 210

najwybitniejszych architektów początku XXI wieku. Do inspiracji awangardą przyznają 
się: Zaha Hadid, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Santiago Calatrava. Angażowali się 
oni w badanie sztuki poprzez prace naukowe, organizowanie wystaw bądź przez własną 
działalność artystyczną. Wpływ na ich twórczość widać od pierwszych dzieł — 
obrazów, projektów koncepcyjnych po późniejsze realizacje architektoniczne. Nowe 
gwiazdy architektury XXI wieku: Ma Yasong, Bjarke Ingels, Caroline Bos i Ben Van 
Berkel i inni, wchodzą na światową scenę kontynuując tendencje wykreowane przez 
poprzedników. Tworzą budynki o spektakularnych, ekspresyjnych kształtach: 
kryształów, pofałdowanych skorup, płynnych obłości i biomofricznych blobów. 
Podobieństwa do awangardowych form, metod twórczych i dążeń są jasno widoczne. 
Jak mawiał T. S. Eliot: „Sztuka nigdy się nie doskonali, ale (…) materia sztuki nigdy 
nie jest taka sama” .   211

Współczesna architektura różni się od awangardy w kilku znaczących obszarach. 
Awangarda, przeciwstawiając się historyzmowi, w miejsce klasycznych stylów 
wprowadziła nowe kierunki, wokół których grupowali się artyści. Współcześni 
architekci nie tworzą grup, ruchów, jednolitych kierunków artystycznych, nie wyrażają 
jednolitych poglądów teoretycznych. Panuje wolność twórcza i rywalizacja, architekci 
swobodnie czerpią inspirację z różnych źródeł, tworząc indywidualne stylistyki. 
„Wydaje się, że nie ma już kierunków architektury, jest tylko oryginalność wielkich 
twórców. Każdy z nich czyni architekturę na swój sposób i nie widać jakiejś jednej 
teorii architektury, czy nawet prób porozumienia się w tym zakresie. Nie ma 
zrozumienia między mówiącymi różnymi językami — zdezorientowani pozostają także 
naśladowcy. Naczelną wartością stała się nie tyle sama sztuka, zwana architekturą, ile 
konwencja umożliwiająca przychylne zaakceptowanie nowych kształtów i ich 
przyjazny odbiór. Jeżeli widz zaakceptuje konwencję, dalsza zabawa staje się 

 J. Roberts, Revolutionary Time and the Avant-Garde, Verso, London 2015, s. 1210

 T. S. Eliot, [za:] T. Kozłowski, Architektura…, op. cit., s.137-139211
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przyjemnością, lecz do końca nie jesteśmy pewni — opera seria to, czy — buffo” . 212

Świat współczesnej architektury jest eklektyczny pod względem form oraz 
preferowanych przez twórców technik budowania i materiałów. Tendencje 
personalizujące, eksponowanie indywidualnego procesu twórczego uważa się za cechę 
charakterystyczną postawangardowej kondycji.  

Sztukę i architekturę pierwszej i drugiej awangardy wyróżniał rewolucyjny, 
ideologiczny charakter. W dużej mierze chodziło o społeczno-polityczną funkcję sztuki 
i architektury. Jest to jedna z różnic pomiędzy awangardą a architekturą współczesną, 
która się nią inspiruje. Współcześni architekci zazwyczaj nie podnoszą postulatów 
społecznych, nie piszą manifestów, tak jak miało to miejsce na początku XX wieku. Jak 
pisze Tadeusz Szkołut: „sztuka naszych czasów bez widocznego żalu wyrzeka się swej 
misji cywilizacyjnej, rezygnuje z radykalizmu estetycznego i społeczno-politycznego, 
charakterystycznego dla awangard XX wieku. I jeśli chcielibyśmy koniecznie wskazać 
jakieś cechy wspólne dla twórców artystycznej doby obecnej, to należałoby je 
upatrywać właśnie w braku wyraźnie określonych kierunków, tendencji i stylów” . 213

Zdarza się, że wypowiedzi architektów brzmią podobnie do buntowniczych postulatów 
awangardystów, lecz zazwyczaj dotyczą jedynie kwestii estetycznych. Architekci 
współcześni akceptują warunki społeczno-polityczne w jakich tworzą, wykorzystują 
możliwości, jakie daje rozwój technologii w projektowaniu i budowaniu, korzystają 
z warunków ekonomicznych, w których można realizować drogie i skomplikowane 
budynki. Patrik Schumacher mówi: „Myślę, że musisz zrozumieć naszą podstawową 
kompetencję jako architekta. Jako awangardowi architekci musimy wprowadzać 
innowacje i rozwijać dyscyplinę zgodnie z ogólnym postępem naszej cywilizacji” . 214

Architekci głównego nurtu nie są rewolucjonistami, nie dążą do radykalnej zmiany 
architektury bądź dokonania zmian społecznych za jej pomocą. 

Ruchy awangardowe były zgrupowaniami wybitnych jednostek, awangarda nigdy nie 
wypełniła postulatu przeniesienia sztuki do codziennego życia, sztuka pozostała 
elitarystyczna. „Bezkompromisowość awangardy sprawiała, że nie mogła ona być i nie 
była nigdy ruchem masowym. Tworzyły ją jednostki, kilkuosobowe ekipy, które 
przeciwstawiały się szerszym, dopuszczającym w zasadzie wszystkich 
zbiorowościom…” . Pojawienie się nowatorskich rozwiązań i form, tak 215

w awangardowej sztuce, jak i współczesnej architekturze, zawdzięcza się nielicznym 
twórcom, którzy wnieśli w dorobek kultury swoje innowacyjne pomysły. Maria 
Misiągiewicz pisze: „Oryginalność nade wszystko miała związek z kultem geniusza 
wynoszącym twory sztuki na szczyt hierarchii wartości artystycznych, nadającym 

 D. Kozłowski, O naturze betonu…, op. cit., s.10212

 T.  Szkołut, Awangarda… op. cit., s. 89213

 P. Schumacher conversation with Maro Coppola,  On Styles, Society, and Architecture’s Communicative  214
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rzeczom wartość wyjątkową, niepowtarzalną, uznawaną za efekt twórczej 
indywidualności. Określenie oryginalna architektura kieruje więc uwagę na jej 
innowacyjny, zadziwiający walorami kształt, zaskakujący wyraz plastyczny 
(…) Przyznawane jej uznanie oznacza świadomość tego, że modelowanie kształtu 
wymagało wysiłku wolnej wyobraźni, porzucenia rutyny, wykluczenia z pamięci 
obrazów rzeczy znanych czy widzianych. Oryginalność bez talentu jest trudno 
osiągalna. To też wybitni twórcy mieli zawsze największą siłę oddziaływania, 
wyznaczali tropy myślenia o architekturze. Przedtem i teraz odkrywając nieznane 
terytoria wrażliwości, inspirują kontynuatorów” . 216

Jednym z postulatów awangardy na początku XX wieku było przekraczanie granic 
między dyscyplinami. Awangardowi architekci tworzyli projekty zgodne z ideologią 
i estetyką ruchów artystycznych, do których należeli. Nie doszło do zniesienia granic 
pomiędzy dziedzinami sztuki, ani do zniesienia instytucji sztuki, ale wzmacnia się 
interdyscyplinarność. Współcześni architekci chętnie współpracują z artystami, tak jak 
miało to miejsce w czasach awangardy. 

XXI-wieczna architektura wypełnia część postulatów awangardy, architekci powielają 
awangardowe dążenia i metody: poszukują nowych, oryginalnych form, inspirują się 
techniką, nauką, kreują wizje przyszłości. Panuje dowolność stosowania chwytów 
artystycznych, twórcy architektury używają podobnych do awangardystów technik: 
szoku, ekspresji, kolażu, kontrastu. Powstanie awangardowej sztuki łączyło się 
z dowolnym użyciem środków artystycznych, co znaczy odrzucenie systemów norm 
stylistycznych oraz dowolne użycie środków znanych z historii: „awangardy 
doprowadziły do tego, choć nie było to ich intencją, co później scharakteryzowano jako 
postmodernizm: możliwość ponownego wykorzystania wszystkich dawnych 
materiałów artystycznych” . Inspirowanie się we współczesnej architekturze sztuką 217

historycznej awangardy, tak jak postmodernistyczne cytowanie klasycyzmu, jest 
efektem procesu zapoczątkowanego w sztuce awangardowej.  

Powinowactwo z awangardą najbliższe jest na polu formalnym: inspiracjach, 
transpozycjach, adaptacjach, dążeniu do abstrakcji, dekompozycji, dynamiki, ekspresji. 
Sztuka awangardowa jest traktowana przez współczesnych architektów instrumentalnie, 
jako źródło pomysłów formalnych do tworzenia nowej architektury. Cytaty bywają tak 
oczywiste, że w niektórych realizacjach wprost można doszukać się ich formalnych 
odpowiedników wśród projektów, rzeźb lub obrazów z początków minionego wieku. 
„T.S. Eliot pisał na początku naszego stulecia, że istniejące zabytki kultury tworzą 
pewien ład idealny, pewną strukturę, która zostaje naruszona przez wprowadzenie weń 
prawdziwie nowego dzieła. Elementy układu ulegają wówczas przegrupowaniu i aby 
ład naszej europejskiej kultury mógł dalej trwać, cała struktura musi ulec pewnej 

 M. Misiągiewicz, Meandry zadziwiania w architekturze nowoczesnej, Czasopismo Techniczne. Architektura,  216

     R. 104, z. 6-A, Wydawnictwo PK,  Kraków 2007, s. 103

 P. Bürger, Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of Theory of the Avant- 217

     Garde, [w:] New Literary History Vol. 41, No. 4, What Is an Avant-Garde?, 2010 s. 706 

148



zmianie, polegającej na ponownym dopasowaniu się elementów, na harmonizacji 
starego i nowego. (Zdaniem Eliota, dzieło absolutnie oryginalne byłoby, przez 
niemożność wpasowania się w tradycję , dziełem bezwartościowym.) Tworzenie zatem 
polega na wprowadzaniu w obręb kultury dzieł sprawiających, że tradycja odsłania nam 
swój nowy sens, że przeszłość zostaje zmieniona przez teraźniejszość” . Dzieła 218

gwiazd współczesnej architektury odnoszą się do „tekstów” XX wiecznej sztuki 
i architektury, wzbogacając współczesną architekturę o szeroki kontekst teoretyczny 
i historyczny. 

Na przełomie XX i XXI wieku budynki znanych architektów zaczęły przybierać coraz 
bardziej dziwaczne i spektakularne kształty. „Spełniło się hasło all right Roberta 
Venturiego ogłoszone w Complexity and Contradiction in Architecture (1966) w skali 
szerszej niż zamierzał to pomysłodawca. (…) Przestrzeń nowoczesnej architektury jest 
jednocześnie konstruowana i dekonstruowana, zdarzają się w niej nieoczekiwane 
sąsiedztwa form, metafory stają się dosłownością, fikcje wkraczają w realność. Żadne 
układy przeciwstawne jak wydaje się nie roszczą już sobie prawa do budowania 
systematyzującego mianownika. Ów nieporządek można uznać za szczególny 
przypadek porządku” . Architektura współczesna, tak jak i cała kultura i sztuka, 219

wyróżnia się bogactwem i różnorodnością form i treści. Kompozytor John Cage 
powiedział; „Sądzę, że żyjemy w czasach nie głównego nurtu, ale wielu nurtów, być 
może, zostając przy metaforze rzeki czasu, dotarliśmy do delty, może poza deltę do 
oceanu, który zmierza z powrotem do gwiazd” . Nowe ekspresyjne budynki-rzeźby 220

mają swoje źródło w zapoczątkowanym na początku XX wieku demontażu języka 
klasycznej architektury, czerpią z dziedzictwa awangardowej sztuki i utopijnej 
„papierowej architektury”. W ciągu stu lat od powstania awangardy dokonano 
ogromnego postępu, który sprawił, że niektóre futurystyczne, utopijne wizje 
awangardowych architektów, uaktualnione do technicznych realiów nowej epoki, stały 
się rzeczywistością. Awangarda była tak twórcza i innowacyjna, że pozostaje inspiracją 
dla artystów i architektów po dziś dzień. Współcześni architekci tworzą formy 
niezwykłe, zadziwiające skomplikowanymi i oryginalnymi kształtami. Choć trudno 
wyobrazić sobie, by sztuki plastyczne i architektura mogły zrobić kolejny krok, 
zaproponować coś radykalnie nowego, to możliwości wyobraźni pozostają 
nieograniczone, a zasób formalnych inspiracji, także z muzeum sztuki awangardowej, 
wydaje się wciąż daleki od wyczerpania. 

 K. Wilkoszewska (red.), Eseje…, op. cit., s. 7-8218

 M. Misiągiewicz, Meandry…, op.cit., s. 106219

 R. Shepherd, Who You Callin' „Post-Avant”?,  February 6th, 2008, www.poetryfoundation.org220
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Streszczenie 

Przedmiotem dysertacji jest analiza wpływu sztuki awangardowej na architekturę 
współczesną. Zakres pracy obejmuje przykłady dzieł architektury o ekspresyjnej 
formie, powstałych na przełomie XX i XXI wieku. Punktem odniesienia są dzieła 
sztuki awangardowej, z czasów Wielkiej Awangardy i jej następców, w większości 
powstałe w latach 1900-1950. Praca podzielona została na trzy części. Część pierwsza 
— wprowadzenie składa się z zarysu definicji awangardy, cech awangardowego dzieła 
sztuki oraz tła historycznego — wpływu sztuki awangardowej na architekturę w XX 
wieku. Druga, główna część pracy, stanowi analizę wybranych dzieł architektury, 
których forma ujawnia związki ze sztuką awangardową. Podział systematyczny oparty 
został o cztery nurty sztuki awangardowej: kubizm, futuryzm, konstruktywizm 
i ekspresjonizm, ponieważ kierunki te odegrały w czasach awangardy pierwszoplanowe 
role, wywarły także największy wpływ na formę ikonicznych dzieł architektury 
współczesnej. W opracowaniu wyodrębniona została także sztuka kinetyczna oraz 
twórczość awangardowych szkół artystycznych na czele z Bauhausem. W części 
trzeciej zawarto wnioski dotyczące wpływu sztuki awangardowej na współczesną 
architekturę, próbę usystematyzowania pojęć adekwatnych do jej opisu oraz rozważenie 
miejsca architektury w kontekście sztuki i estetyki. 

Nowe tendencje w architekturze, które trwają po dziś dzień, zaczęły krystalizować się 
w latach 80. i 90, XX wieku, pośród nich są takie, które ujawniają związki ze sztuką 
awangardową. Dekonstruktywizm, pierwszy nowy, zidentyfikowany ruch po 
postmodernizmie, silnie czerpał z tradycji konstruktywizmu i suprematyzmu. 
Architekci zaczęli twórczo eksplorować dziedzictwo awangardy, które stało się 
bogatym źródłem inspiracji i pomysłów formalnych do tworzenia nowej architektury. 
Cytaty bywają tak oczywiste, że w niektórych realizacjach wprost można doszukać się 
ich formalnych odpowiedników wśród projektów, rzeźb lub obrazów z początków 
minionego wieku. Inspiracją stały się także niezrealizowane wizje architektów: 
ekspresjonistów, futurystów, konstruktywistów, które dzięki nowym możliwościom 
projektowym i konstrukcyjnym mogły ziścić się w uwspółcześnionej formie. Do 
czerpania z awangardy przyznają się  najwybitniejsi architekci przełomu XX i XXI 
wieku, między innymi: Zaha Hadid, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Santiago 
Calatrava. Wpływ awangardy na ich twórczość widać w ich dziełach: obrazach, 
rzeźbach, modelach koncepcyjnych i realizacjach architektonicznych. Nowe gwiazdy 
współczesnej architektury: Caroline Bos i Ben Van Berkel, Ma Yasong, Bjarke Ingels, 
wchodzą na scenę światowej architektury kontynuując tendencje wykreowane przez 
poprzedników. Tworzą budynki o spektakularnych, ekspresyjnych formach: kryształów, 
pofałdowanych skorup i biomofricznych blobów. Architekci w XXI wieku powielają 
awangardowe dążenia i metody: poszukują nowych form, inspirują się techniką, nauką, 
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kreują wizje przyszłości. Panuje dowolność stosowania chwytów artystycznych, twórcy 
architektury używają podobnych do awangardystów technik: szoku, ekspresji, kolażu, 
kontrastu. Powinowactwo z awangardą najbliższe jest na polu formalnym: inspiracjach, 
transpozycjach, adaptacjach, dążeniu do abstrakcji, dekompozycji, dynamiki, ekspresji. 
Celem gwiazd współczesnej architektury stało się stworzenie architektury, która będzie 
zaskakiwać formą, podobnie jak miało to miejsce w sztuce w czasach Wielkiej 
Awangardy. Budynki mają być oryginalne, wzniosłe, wzbudzać zachwyt bądź 
szokować swoim kształtem. 

Współczesna architektura bywa określana mianem „awangardy” bądź nazwami 
poszczególnych ruchów awangardowych, co bywa mylące, ponieważ określenia te 
przynależą do zamkniętego okresu w sztuce XX wieku. Bardziej precyzyjne jest 
określenie współczesnych trendów nawiązujących do awangardowych ruchów mianem 
tendencji: ekspresjonistycznych, neokonstruktywistycznych, neofuturystycznych. 
Współcześni twórcy wykorzystują twórczość awangardy, jednocześnie godząc się 
z porażką wielu ważnych idei, które postulowali awangardyści. Definiując ten stan 
rzeczy, teoretycy sztuki i architektury, na przykład Peter Bürger i Charles Jencks, 
używali pojęcia „postawangarda”. Postawangardową działalność artystyczną cechuje 
formalne inspirowanie się sztuką awangardową, eksplorowanie jej dorobku, 
kopiowanie i realizowanie pomysłów awangardystów. Świat współczesnej architektury 
jest eklektyczny pod względem form, ale także preferowanych przez twórców technik 
budowania i użytych materiałów. Tendencje personalizujące, eksponowanie 
indywidualnego procesu twórczego uważa się za cechę charakterystyczną 
postawangardowej kondycji. Ponad sto lat od powstania, sztuka awangardowa wciąż 
jest aktualnym źrodłem inspiracji dla artystów i architektów. Architektura współczesna, 
będąca przedmiotem niniejszego opracowania, odnosi się do dziedzictwa 
antytradycjonalistycznej, awangardowej sztuki i architektury, sama nie będąc już 
awangardą. 

słowa kluczowe: architektura współczesna, awangarda, postawangarda, ekspresjonizm, 
neoekspresjonizm, kubizm, konstruktywizm, dekonstruktywizm, futuryzm, neofuturyzm 
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Summary 

The dissertation is an analysis of the influence of avant-garde art on the contemporary 
architecture. The scope of work includes examples of architecture of expressionist 
form, created at the turn of the 20th and 21st centuries. The point of reference are works 
of avant-garde art from the time of the Great Avant-garde and its successors, mainly 
between  the year 1900 and 1950. The dissertation is devided into three main parts. First 
part — the introduction consists of an outline of the definition of avant-garde, the 
features of an avant-garde work of art and the historical background of the influence of 
avant-garde art on architecture in the 20th century. Second, the main part of the 
dyssertation is the analysis of selected works of architecture whose form reveals 
relationships with avant-garde art. The systematic division was based on four 
movements of avant-garde art: cubism, futurism, constructivism and expressionism, 
because these movements played a leading role in the time of avant-garde, also made 
the greatest influence on the form of the iconic contemporary architecture. Kinetic art 
and the work of avant-garde art schools, including Bauhaus, were also distinguished in 
the study. The third part of the dissertation contains conclusions regarding the impact of 
the avant-garde art on contemporary architecture, an attempt to systematize terms 
relevant to its description, and an attempt to place architecture in the context of art and 
aesthetics. 

New trends in architecture which continue to this day began to crystallize in the 1980s 
and 1990s, among them are those that reveal relationships with avant-garde art. 
Deconstructivism, the first new, identified movement after postmodenism, strongly 
drew on the traditions of constructivism and suprematism. Architects began to 
creatively explore the avant-garde heritage, which has become a rich source of 
inspiration and formal ideas for creating new architecture. The quotes are so obvious 
that in some contemporary buildings one can find their formal counterparts among 
designs, sculptures or paintings from the beginning of the last century. The unrealized 
visions of avant-garde architects: expressionists, futurists, constructivists, also became 
an inspiration, which thanks to new design and construction possibilities of our times, 
could finally be build. Many of the greatest contemporary architects admit to drew 
inspiration from the avant-garde, among them:  Zaha Hadid, Frank Gehry, Daniel 
Libeskind, Santiago Calatra. The influence of the avant-garde on their work can be seen 
in their works: paintings, sculptures, conceptual designs as and architectural 
realizations. New stars of 21st century architecture: Caroline Bos and Ben Van Berkel, 
Ma Yasong, Bjarke Ingels, enter the scene of world architecture, continuing the 
tendencies created by their predecessors. They create buildings with spectacular, 
expressive forms; crystals, wavy shells and biomophric blobs. Architects in the 21st 
century copy avant-garde aspirations and methods: they look for a new forms, they are 
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inspired by technology, science, and create visions of the future. There is freedom to 
use artistic tricks, contemporary architects use avant-garde-like techniques; shock, 
expression, collage, contrast. Affinity with the avant-garde is closest in the formal field; 
inspirations, transpositions, adaptations; striving for abstraction, decomposition, 
dynamics, expression. The goal of modern stararchitects has become to create 
architecture surprising with a new forms, as it used to be in art of the the Great Avant-
garde. Contemporary buildings are to be original, arouse admiration, shock, provoke. 

Term „avant-garde”, as well as the names of avant-garde movements, often with the 
prefix „neo”, are used to describe modern architecture. It can be misleading because 
these terms belong to a closed periods in 20th-century art. To define contemporary 
architecture referring to avant-garde movements it is more precise to use terms as: 
expressionist, neo-constructivist, neofuturistic. Contemporary artists and architects use 
avant-garde art in their work and at the same time they accept the failure of many 
important ideas that avant-gardists postulated. To define this, art and architecture 
theorist, for example Peter Bürger and Charles Jencks, used the term „post-avant-
garde”. Post-avant-garde artistic activity is characterized by formal inspiration from 
avant-garde art, exploring its achievements, copying and implementing the ideas of 
avant-garde artists. The world of modern architecture is eclectic in terms of forms, but 
also materials and the building techniques preferred by the architects. Personalizing 
tendencies, displaying the individual creative process are considered a characteristic 
feature of post-avant-garde condition. More than a hundred years after its creation, 
avant-garde art still is a source of inspiration for artists and architects. The 
contemporary architecture which is the subject of this dyssertation, no longer being an 
avant-garde itself, refers to the heritage of anti-traditional avant-garde art and 
architecture. 

keywords: contemporary architecture, avant-garde, post-avant-garde, expressionism, 
neo-expressionism, cubism, constructivism, deconstructivism, futurism, neo-futurism 
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Zusammenfassung 

Gegenstand dieser Dissertation ist die Analyse des Einflusses der Avantgardekunst auf 
die zeitgenössische Architektur. Die Arbeit umfasst Beispiele ausdrucksstarker 
architektonischer Werke, die an der Wende zum 21. Jahrhundert entstanden sind. Den 
Bezugspunkt bilden die Werke der Avantgardekunst aus der Zeit der Großen Avantgarde 
und ihrer Nachfolger, die meist in den Jahren 1900-1950 geschaffen wurden. Die Arbeit 
ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil - die Einleitung - besteht aus einem Überblick 
über die Definition der Avantgarde, Merkmale des avantgardistischen Kunstwerks und 
den historischen Hintergrund - den Einfluss der Avantgardekunst auf die Architektur im 
20. Jahrhundert. Der zweite Teil, der Hauptteil der Arbeit, ist eine Analyse ausgewählter 
Werke der Architektur, deren Form Verbindungen zur Avantgardekunst erkennen lässt. 
Die systematische Einteilung basiert auf vier Strömungen der Avantgardekunst: 
Kubismus, Futurismus, Konstruktivismus und Expressionismus, da diese Strömungen 
in der Zeit der Avantgarde eine führende Rolle spielten und die Form der ikonischen 
Werke der zeitgenössischen Architektur am stärksten beeinflussten. Die Studie 
beleuchtet auch die kinetische Kunst und die Arbeit der avantgardistischen 
Kunstschulen, geleitet von Bauhaus. Der dritte Teil enthält Schlussfolgerungen zum 
Einfluss der Avantgardekunst auf die zeitgenössische Architektur, den Versuch einer 
Systematisierung von Begriffen, die für ihre Beschreibung relevant sind, und 
Überlegung der Position der Architektur im Kontext der Kunst und Ästhetik. 

In den 1980er und 1990er Jahren kristallisierten sich in der Architektur neue Tendenzen 
heraus, die bis heute anhalten, darunter solche, die Verbindungen zur Avantgardekunst 
aufweisen. Der Dekonstruktivismus, die erste neue, identifizierte Bewegung nach der 
Postmoderne, knüpfte stark an die Tradition des Konstruktivismus und des 
Suprematismus an. Die Architekten begannen sich kreativ mit dem Erbe der Avantgarde 
auseinanderzusetzen, das zu einer reichen Quelle der Inspiration und formalen Ideen für 
die Entwicklung neuer Architektur geworden ist. Zitate sind so offensichtlich, dass man 
bei einigen Projekten ihre formalen Entsprechungen unter Projekten, Skulpturen oder 
Gemälden vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts finden kann. Als Inspiration 
galten auch die nicht realisierten Visionen von Architekten: Expressionisten, Futuristen, 
Konstruktivisten, die dank neuer Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten in einer 
modernen Form verwirklicht werden konnten. Die bedeutendsten Architekten von der 
Wende zum 21. Jahrhundert geben zu, aus der Avantgarde zu schöpfen: Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Daniel Libeskind, Santiago Calatrava. Der Einfluss der Avantgarde auf 
ihre Arbeit äußert sich in ihren Werken: Gemälde, Skulpturen, konzeptuelle Modelle 
und architektonische Umsetzungen. Die neuen Stars der zeitgenössischen Architektur: 
Caroline Bos und Ben Van Berkel, Ma Yasong, Bjarke Ingels, treten in die weltweite 
Architekturszene ein und setzen die von ihren Vorgängern kreierten Trends fort. Sie 
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schaffen Gebäude mit spektakulären, ausdrucksstarken Formen: Kristalle, gewellte 
Hüllen und biomorphische Blobs. Die Architekten des 21. Jahrhunderts duplizieren die 
Bestrebungen und Methoden der Avantgarde: sie erforschen neue Formen, inspiriert 
von der Technologie, der Wissenschaft und schaffen Zukunftsvisionen. Bei der 
Anwendung von künstlerischen Tricks herrscht Freiheit, die Architekten verwenden 
Techniken, die der Avantgarde ähneln: Schock, Ausdruck, Collage, Kontrast. Die 
Affinität mit der Avantgarde ist im formalen Bereich am größten: Inspirationen, 
Transpositionen, Adaptionen, Streben nach Abstraktion, Dekomposition, Dynamik, 
Ausdruck. Das Ziel der Stars der zeitgenössischen Architektur ist es, eine Architektur 
zu schaffen, die mit ihrer Form überrascht, so wie die Kunst der großen Avantgardezeit. 
Gebäude sollen durch ihre Form originell, erhaben, ehrfurchtgebietend oder 
schockierend sein. 

Die zeitgenössische Architektur wird manchmal als "Avantgarde" bezeichnet oder mit 
den Bezeichnungen für die einzelnen Avantgardebewegungen beschrieben, was 
irreführend sein kann, da diese Begriffe zu einer schon geschlossenen Periode in der 
Kunst des 20. Jahrhundert gehören. Viel präziser ist es, zeitgenössische Tendenzen, die 
sich auf Avantgardebewegungen beziehen, als expressionistisch, neo-konstruktivistisch, 
neo-futuristisch zu definieren. Zeitgenössische Künstler nutzen das Werk der 
Avantgarde und akzeptieren gleichzeitig das Scheitern vieler wichtiger Ideen, die von 
den Avantgardisten postuliert wurden. Um diesen Sachverhalt zu definieren 
verwendeten die Kunst- und Architekturtheoretiker wie Peter Bürger und Charles 
Jencks den Begriff "Postavantgarde". Die künstlerische Arbeit nach der Avantgarde 
zeichnet sich durch formale Inspiration durch die Avantgardekunst, Erforschung ihrer 
Errungenschaften, Kopieren und Verwirklichung der Ideen von Avantgardekünstlern 
aus. Die Welt der zeitgenössischen Architektur ist eklektisch in Bezug auf die Formen, 
aber auch in Bezug auf die von Künstlern bevorzugten Bautechniken und Materialien. 
Die Personalisierungstendenzen, die Exposition des individuellen kreativen Prozesses 
gilt als charakteristisches Merkmal des avantgardistischen Zustands. Mehr als hundert 
Jahre nach ihrer Entstehung ist die avantgardistische Kunst immer noch eine aktuelle 
Inspirationsquelle für Künstler und Architekten. Die zeitgenössische Architektur, die 
Gegenstand der vorliegenden Studie ist, bezieht sich auf das Erbe der anti-
traditionalistischen, avantgardistischen Kunst und Architektur, die nicht mehr die 
Avantgarde selbst ist. 

Schlüsselwörter: zeitgenössische Architektur, Avantgarde, Postavantgarde, 
Express ionismus , Neoexpress ionismus , Kubismus , Kons truk t iv i smus , 
Dekonstruktivismus, Futurismus, Neo-Futurismus 
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Resumen 

El objeto de la presente disertación es el análisis de la influencia del vanguardismo en la 
arquitectura contemporánea. El trabajo aborda diferentes ejemplos de obras 
arquitectónicas de forma expresiva, creadas en el tránsito de los siglos XX y XXI. El 
punto de referencia son las obras vanguardistas de la época de la Gran Vanguardia y sus 
sucesores, creadas en su mayoría entre los años 1900-1950. El trabajo se ha dividido en 
tres partes. La primera parte - una introducción compuesta por un esbozo de la 
definición de vanguardismo, las características de sus obras y antecedentes históricos - 
la influencia del vanguardismo en la arquitectura del siglo XX. La segunda, la parte 
principal de la obra, consiste en un análisis de distintas obras arquitectónicas, cuya 
forma revela vínculos con el vanguardismo. Su división sistemática se ha basado en 
cuatro tendencias del vanguardismo: el cubismo, el futurismo, el constructivismo y el 
expresionismo, ya que dichas tendencias desempeñaron un papel prominente dentro del 
vanguardismo y tuvieron un mayor impacto en la forma de obras icónicas de la 
arquitectura contemporánea. El estudio también distingue el arte cinético y el trabajo 
vanguardista de las escuelas de arte encabezadas por la Bauhaus. La tercera parte 
contiene una serie de conclusiones sobre la influencia del vanguardismo en la 
arquitectura contemporánea, un intento de sistematizar conceptos adecuados a su 
descripción y la consideración del lugar de la arquitectura en el contexto del arte y la 
estética. 

Las nuevas tendencias arquitectónicas, que continúan hasta el día de hoy, comenzaron a 
cristalizar en los años 80 y 90 del siglo XX, entre ellas algunas que revelan vínculos 
con el vanguardismo. El deconstructivismo, primer nuevo movimiento identificado tras 
el postmodernismo, hundía profundamente sus raíces en la tradición del 
constructivismo y el suprematismo. Los arquitectos comenzaron a explorar 
creativamente la herencia del vanguardismo, que se convirtió en una rica fuente de 
inspiración y de ideas formales para crear una nueva arquitectura. Las citas son tan 
obvias que en algunos proyectos pueden rastrearse sus equivalentes formales entre 
proyectos, esculturas o pinturas de principios del siglo pasado. También se inspiraban 
en visiones no realizadas de sus arquitectos: expresionistas, futuristas, constructivistas, 
que gracias a las nuevas posibilidades de diseño y construcción podían hacerse realidad 
en una forma contemporánea. Los arquitectos más eminentes del cambio de siglo XX-
XXI que admiten hundir sus raíces en el vanguardismo son, entre otros: Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Daniel Libeskind, Santiago Calatrava. La influencia de las vanguardias en 
su obra puede observarse en sus creaciones: pinturas, esculturas, modelos conceptuales 
y realizaciones arquitectónicas. Nuevas estrellas de la arquitectura contemporánea: 
Caroline Bos y Ben Van Berkel, Ma Yasong, Bjarke Ingels, entran en la escena de la 
arquitectura mundial, continuando las tendencias creadas por sus predecesores. Crean 
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edificios de formas espectaculares y expresivas: cristales, conchas onduladas y glóbulos 
biomórficos. En el siglo XXI, los arquitectos reproducen las aspiraciones y los métodos 
vanguardistas: exploran nuevas formas, se inspiran en la técnica, la ciencia, creando 
visiones del futuro. Existe una libertad de uso de artificios artísticos, los arquitectos 
utilizan técnicas similares a las de los vanguardistas: la sorpresa, la expresión, el collage 
y el contraste. La mayor afinidad con el vanguardismo se encuentra en el campo formal: 
inspiraciones, transposiciones, adaptaciones, búsqueda de la abstracción, la 
descomposición, la dinámica y la expresión. El objetivo de las estrellas de la 
arquitectura contemporánea se ha convertido en crear una arquitectura que sorprenda 
por su forma, al igual que hiciera el arte en los tiempos de la Gran Vanguardia. Los 
edificios deben ser originales, sublimes, que despierten admiración o conmoción por su 
forma. 

En ocasiones se hace referencia a la arquitectura contemporánea como "vanguardista" 
o bajo la denominación de distintos movimientos vanguardistas, algo que puede ser 
engañoso, ya que dichos términos pertenecen a un período artístico determinado del 
siglo XX. Es más preciso definir las tendencias contemporáneas referidas a los 
movimientos de vanguardia como: expresionistas, neo-constructivistas o neo-futuristas. 
Los artistas contemporáneos utilizan la obra del vanguardismo, al tiempo que aceptan el 
fracaso de numerosas ideas importantes postuladas por la vanguardia. Para definir este 
estado de cosas, teóricos del arte y de la arquitectura como Peter Bürger y Charles 
Jencks, utilizaron el término "postvanguardismo". La actividad artística 
postvanguardista se caracteriza por la inspiración formal en el arte del vanguardismo, la 
exploración de sus logros, la copia y la realización de las ideas de los artistas 
vanguardistas. El mundo de la arquitectura contemporánea es ecléctico en cuanto a las 
formas, aunque también en cuanto a las técnicas constructivas y los materiales 
utilizados. La personalización de las tendencias, la exposición de un proceso creativo 
individual se considera un rasgo característico de la condición del postvanguardismo. 
Más de un siglo después de su creación, el arte del vanguardismo sigue siendo una 
fuente actual de inspiración para artistas y arquitectos. La arquitectura contemporánea, 
tema del presente estudio, se remonta a la herencia del arte y la arquitectura 
antitradicional y vanguardista, que ya no es la vanguardia en sí misma. 

palabras clave: arquitectura contemporánea, vanguardismo, postvanguardismo, 
expresionismo, neo-expresionismo, cubismo, constructivismo, deconstructivismo, 
futurismo, neofuturismo 
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