
Kolejne, coraz bardziej wizjo-
nerskie eksperymenty z for-
mą architektoniczną najsil-

niej są związane z rozwojem sta-
tyki i nowych materiałów konstruk-
cyjnych, niemniej jednak nie moż-
na pominąć także ważnego hu-
manistycznego aspektu poszuki-
wań, które następują pod wpły-

wem zmian społecznych. W ich 
centrum znalazł się człowiek, je-
go kondycja i miejsce w świecie 
materialnym i naturalnym. Wi-
doczne są olbrzymie zmiany 
w kształtowaniu form budownic-
twa, jakie nastąpiły w XX i na po-
czątku XXI wieku pod wpływem 

nowych możliwości technologicz-
nych, jak również reorientacji 
w doktrynie ochrony środowiska 
naturalnego. Twórcy, do których 
zaliczają się także architekci, po-
dejmują się coraz śmielszych wy-
zwań, a współczesne realizacje 
pokazują, jak liczne oraz różne, 
technicznie i konstrukcyjnie, są 

próby poszukiwania nowych form, 
nawet jeśli uwzględnić bardzo 
wiele wymagań stawianych obec-
nie architekturze, np. w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji. Ana-
liza tych rozwiązań pozwala na 
wyodrębnienie reguł kształtowa-
nia zupełnie nowych, nieznanych 

dotąd form i układów konstrukcyj-
nych na tle problematyki związa-
nej z projektowaniem, procesem 
projektowym i realizacyjnym, 
choć większość z najbardziej no-
watorskich wizji pozostaje wciąż 
w fazie projektowej. Reguły te są 
często inspirowane różnymi wąt-
kami przewodnimi, np. wzorami 

i kształtami występującymi 
w przyrodzie, plastycznością form 
i procesów życia, abstrakcyjną 
złożonością i celowym zniekształ-
ceniem, sugerującym odejście od 
intuicyjnych zasad statycznych, 
rytmami i geometrią oderwaną od 
wcześniejszych konwencji. Po-

szukiwania te są prowadzone 
w różnych, nawet odległych od 
siebie wątkach projektowania ar-
chitektury, nasuwają się jednak 
pytania, w jakim zakresie budow-
nictwo nowych form, oryginalnych 
i niepowtarzalnych, opartych na 
nieznanych dotąd zasadach kon-
struowania, jest atrakcyjne i uza-

sadnione w kontekście proble-
mów ochrony środowiska, jakie 
są obecnie możliwości takiego 
budownictwa i czy są one w pełni 
wykorzystywane, a także jakie są 
perspektywy kształtowania nowa-
torskich form w architektury 
współczesnej.

Każda forma ma swój motyw przewodni. Inspiracje w architekturze, nowy cykl na 
łamach „Buildera”, to rozważania o twórczym poszukiwaniu i kształtowaniu form 
architektonicznych oraz form konstrukcyjnych.

Inspiracje 
w architekturze
Część 1. Poszukiwanie formy

dr inż. arch. Alicja Maciejko

Poszukiwanie formy fasady
Rys. arch. Mirosław Strzelecki

Poszukiwanie formy budynku
Rys. arch. Mirosław Strzelecki
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leżności sił rozciągających zarów-
no w kategoriach fizjologicznych, 
jak i wizualnych, słowem pełne wy-
korzystanie możliwości materiału”. 
U Calatravy dążenie do jasności 
i abstrakcji prowadzi do konfigura-
cji, które odarto ze wszystkiego, co 
peryferyjne, pozostawiając jedynie 
szkielet. Sam Calatrava, pisze: 
„Zgromadziłem przewodnie zasa-
dy w koncepcji moich budowli, za-
sady, które opierają się na we-
wnętrznej organizacji. Zawsze wy-
korzystuję je do maksimum (…) 
zawsze staram się pracować 
w sposób, który jest jasny i uczci-
wy a zamierzenia są przejrzyste 
i czytelne. Ale także czuję, że jako 
architekt mogę używać mojej pro-
fesji, by tworzyć wartości estetycz-
ne w ten sam sposób, jak czynią 
to malarze czy rzeźbiarze” [7]. Po-
dobne zamiłowanie do konstrukcji, 
szczerości i doskonałości formy 
można zauważyć w wielu realiza-
cjach innych znanych architektów. 
Pokazanie przebiegu sił, zdaniem 
Tadao Ando [8], w architekturze 
drewnianej ma znaczenie symbo-
liczne. „Podstawę architektury 
drewnianej stanowi estetyka ma-
sywnych konstrukcji nośnych, 
a zasady działania każdego czło-
nu przenoszącego naprężenia na 

inny człon powinny być widoczne”. 
Wojciech Zabłocki pisze: „Prawa 
ciążenia oraz wynikłe z nich we-
wnętrzne siły, którym podlega każ-
da konstrukcja obiektu architekto-
nicznego, wpływają na systemy 
konstruowania i wykształcają swo-
istą estetykę celowej i pięknej kon-

Konstrukcja środkiem 
architektonicznego 
wyrazu
Wiek XX w historii architektury to 

okres zainteresowania systemami 
konstrukcyjnymi i nowe podejście 
do dynamicznego kreowania form 
architektonicznych, co potwierdza-
ją bardzo liczne realizacje. Archi-
tekci wykorzystują konstrukcję dla 
architektonicznych efektów. Budo-
wa form jest paralelna do dystry-
bucji sił i odkształceń oraz służy 
wykorzystaniu możliwości materia-
łowych i technicznych. Dokonania 
architektów i inżynierów XX wieku, 
takich jak Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Wright, Gropius, Saari-
nen, Utzon, Calatrava, Nervi, Nie-
meyer, Fuller, Otto, Aalto, Piano, 
Ando, Rogers, Tschumi, Foster, Ito, 
Isozaki, Grimshaw, Nowicki, Per-
rault, Moneo, Pei, Nouvell, Libe-
skind, Zaha Hadid, Koolhaas, 
Gehry i wielu innych [2, 3, 4, 5], po-
kazują, że konstrukcja, wcześniej 
ukrywana pod ozdobną fasadą, 
w XX i XXI wieku stała się jednym 
z podstawowych środków archi-
tektonicznego wyrazu. Ben van 
Berkel pisze o dziełach Santiago 
Calatravy [6]: „nie odrzuca on 
technicznej biegłości na rzecz 
większej swobody wyboru, wyko-

rzystuje natomiast wszystkie do-
stępne własności mechaniki i two-
rzy teatralny efekt, posługując się 
wariacjami, które rządzą siłami sta-
tycznymi”, „działając bardziej jako 
koordynator niż matematyk, Cala-
trava jest «rzeźbiarzem sił». Dąże-
niem Calatravy jest wyrażenie za-

strukcji. Estetyka ta podlega cią-
głej ewolucji – w miarę postępu 
w dziedzinie wytwarzania materia-
łów budowlanych, opracowywania 
nowych systemów statycznych, 
a także coraz doskonalszych obli-
czeń. Muzami współczesnych kon-
struktorów są lekkość i siła” [9]. Le 
Corbusier: „Nie możemy wyrzucać 
pieniędzy na budowę historycz-
nych pamiątek. Musimy obmyć ar-
chitekturę z dekoracji. Pomogą 
nam w tym inżynierowie, i to oni 
będą naszymi budowniczymi” [2]. 
Wprowadzenie szkieletowej kon-
strukcji żelbetowej i stalowej, a tak-
że zastosowanie nowych materia-
łów budowlanych (lekkie betony, 
stal, konstrukcje z drewna klejone-
go, a w latach 60. – lekkie systemy 
dwukrzywiznowe i cięgnowe) w ra-
dykalny sposób zmieniło sposób 
myślenia o formie architektonicz-
nej. „Rozpoznanie związku pomię-
dzy formą konstrukcji a grą sił for-
motwórczych pozwala przyjąć gra-
ficzne parametry projektu architek-
tury” [10]. Specyfika obiektów pre-
stiżowych pozwala na zastosowa-
nie układów konstrukcyjnych, któ-
re poprzez swoją dużą skalę i zdol-
ność do ujawniania „ekspresji sił” 
tworzą atrakcyjne formy architek-
toniczne. „Budowle o dużych roz-

piętościach, łącznie z budowlami 
wysokimi, tworzą grupę specyficz-
nych obiektów o, z reguły, dużym 
znaczeniu w rozwoju cywilizacyj-
nym poszczególnych społe-
czeństw”. (…) Pod względem es-
tetycznym obiekty tej grupy cha-
rakteryzują się stosowaniem pro-

ALICJA MACIEJKO
Dr inż. architekt. Wraz z arch. Miro-

sławem Strzeleckim prowadzi pracow-
nię architektoniczną Strzelecki&Ma-
ciejko. Adiunkt na wyższych uczel-
niach architektonicznych. Prowadzi za-
jęcia z projektowania architektoniczne-
go, projektowania wnętrz, geometrii, 
ergonomii, grafiki i rysunku. W 2011 r. 
obroniła pracę doktorską pt. „Analiza 
przydatności konstrukcji z drewna kle-
jonego o dużych rozpiętościach do 
konstruowania form architektury 
współczesnej” pod kierunkiem profe-
sora Jerzego Jasieńko na Politechnice 
Wrocławskiej. Poza pracą zawodową 
komponuje i gra na fortepianie, tworzy 
obrazy i grafiki. Wraz z arch. Mirosła-
wem Strzeleckim zdobyła GRAND 
PRIX oraz nagrodę w kategorii „Nowy 
bądź rewaloryzowany obiekt lub ze-
spół obiektów podkreślający walory 
krajobrazu” dolnośląskiego festiwalu 
architektury DOFA 2014 organizowane-
go przez SARP za projekt małej infra-
struktury technicznej obszaru Parku 
Narodowego Gór Stołowych.

„Realizuję swoje marzenia o budo-
waniu i poszukiwaniu form, a w trakcie 
projektowania płyną melodie i dźwięki, 
bo umysł jednak szuka dróg do wyjścia 
«poza formę», na drugą stronę, lub po-
szukuje (posłużę się tu słowami Cze-
sława Miłosza z «Ars Poetica»): «formy 
najbardziej pojemnej, która nie będzie 
zanadto poezją ani zanadto prozą».

O tym właśnie będą te teksty. O mo-
tywach przewodnich, rytmach, zasa-
dach geometrii i statyki, o tworzeniu, 
o natchnieniu, o inspiracjach formami 
życia, które twórcy transponują do 
sztuki budowania”.

Poszukiwanie formy budynku
Rys. arch. Alicja Maciejko



ginalne i niepowtarzalne formy 
obiektów podlegają ogranicze-
niom, jednak nowe formy wciąż fa-
scynują architektów i inżynierów, 
co widać na przykładach unikato-
wych budowli, które powstały 
w ostatnich latach. Z drugiej strony 
widoczna jest tendencja do indy-
widualizowania dzieł architektury. 

Wzrasta też zainteresowanie roz-
wiązaniami proekologicznymi, co 
świadczy o tym, że trzeba analizo-
wać i wzbogacać możliwości tech-
niczne materiałów naturalnych.

Ciąg dalszy nastąpi
Poszukiwania nowych form bu-

downictwa rozgrywają się na tle 

współczesnych tendencji archi-
tektonicznych, technicznych, kon-
strukcyjnych i ekologicznych. Ja-
kie uwarunkowania mają najwięk-
szy wpływ na sposób kształtowa-
nia form architektury współcze-
snej? Jakie czynniki powodują, że 
zastosowanie nowych form jest 
atrakcyjne dla twórców architektu-
ry i technicznie uzasadnione? Jaki 
jest zakres modelowania elemen-
tów konstrukcyjnych i kreowania 
nowatorskich układów przestrzen-
nych pod kątem pełnego wyko-
rzystania możliwości produkcyj-
nych, a także uwzględnienia wyni-
ków najnowszych badań nauko-
wych oraz osiągnięć konstrukcyj-
nych i technicznych? Jakie jest 
znaczenie pozatechnicznych wła-
sności materiałów, które prowa-
dzą do projektowania plastyczne-
go i symbolicznego, co szczegól-
nie widać w formach inspirowa-
nych naturą? Odpowiedzi na te 
i inne pytania zostaną zawarte 
w kolejnych częściach cyklu.  n

pojawiły się materiały i technolo-
gie, które umożliwiły pokonywanie 
nawet kilkusetmetrowych rozpięto-
ści: konstrukcje stalowe, żelbeto-
we, stalowo-żelbetowe, cięgnowe, 
prętowo-cięgnowe, pneumatycz-
ne i inne, także drewniane czy 
drewniano-stalowe. Zbudowano 
między innymi kilkadziesiąt obiek-

tów o rozpiętości powyżej 200 m. 
Trwa wyścig osiągania jak najwięk-
szych wysokości. Współcześnie, 
choć obiekty te nie stanowią już 
wizji „lepszej przyszłości”, pozo-
stają jednak nadal najbardziej roz-
wijającą się dziedziną budownic-
twa. Przesłanki pragmatyczne 
i ekonomiczne powodują, że ory-

stych i spoistych form architekto-
nicznych z czytelnymi elementami 
symetrii w całości lub częściach 
takiego założenia” [11].

Potencjał materiałów
Pomimo olbrzymiego rozwoju 

technologii materiałowej wciąż 
dominujące dla budownictwa są 
takie materiały jak stal, drewno 
czy beton, ale nawet te pozornie 
tradycyjne materiały przy ukła-
dach hybrydowych i kompozyto-
wych z materiałami sztucznymi 
zaawansowanych technologii 
o dużo lepszych parametrach wy-
kazują najwięcej i wciąż coraz 
więcej potencjału w zakresie inno-
wacyjnego kształtowania form ar-
chitektonicznych oraz są częściej 
stosowane w realizacji współcze-
snych obiektów.

Dążenie do oryginalności, 
zwiększania wysokości budynków 
oraz pokonywania dużych rozpię-
tości było tematem wielu działań 
architektonicznych. W XX wieku 
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Poszukiwania nowych form nie są jeszcze 
skończone. Budownictwo rozwija się z jednej strony 
– w kierunku innowacji technologicznych, 
a z drugiej strony – w kierunku artystycznych 
i rzeźbiarskich działań projektantów.

Poszukiwanie formy budynku.
Rys. arch. Mirosław Strzelecki

Poszukiwanie 
formy wnętrza 
budynku. 
Rys. arch. 
Alicja Maciejko

Wnętrze Sali konferencyjnej – siedziby UNESCO w Paryżu 
– Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi, Bernard Zehrfuss, 
1953‑1958. Rys. arch. Alicja Maciejko

CIPEA No.4 House / AZL architects. 
Rys. Alicja Maciejko

ABC Museum, Illustration and Design 
Center / Aranguren & Gallegos 
Architects. Rys. Alicja Maciejko
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