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Słynny duński architekt, znany z wielu nowatorskich projektów, mówi o swojej pracy i roli architekta jako
artysty, prezentuje poglądy na temat zadań, jakie stoją przed współczesną architekturą. Film,
dokumentujący znane obiekty architektoniczne, nawiązuje także do wypadków z życia Ingelsa, które
przeszkodziły mu w realizacji jego największych dzieł ‒ wieżowca Manhattan W57 i Two World Trade
Center. Dowiadujemy się nie tylko o pracach artysty, Ingels określa, na czym polega fenomen słynnych
budowli oraz snuje refleksje egzystencjalne, przywołując wspomnienia wielkich współczesnych twórców
architektury.
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ZAWÓD: ARCHITEKT… NA CZYM POLEGA TWORZENIE ŚWIATA
WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY?

Temat lekcji
Zawód: architekt… Na czym polega tworzenie świata współczesnej architektury?

Czas trwania lekcji
45 min

Cele lekcji
Podczas lekcji uczeń:
→ określa, na czym polega praca architekta;
→ charakteryzuje kierunki w architekturze współczesnej;
→ wskazuje cechy wskazanych dzieł współczesnej architektury;
→ prezentuje fenomen artystyczny Bjarke Ingelsa;
→ doskonali umiejętność analizy budowli;
→ dostrzega przydatność filmu jako źródła wiedzy o sztuce;
→ posługuje się pojęciami z zakresu architektury;
→ wykonuje pracę twórczą związaną z architekturą.

Powiązanie z podstawą programową
I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów
powstawania dzieła. Uczeń:
6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.
II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki
lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne
dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:
6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;
7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form
wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

Metody i formy pracy
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem:

→ lekcja odwrócona;
→ burza mózgów;
→ rozmowa kierowana;
→ praca zespołowa;
→ praca w grupach.

Środki dydaktyczne
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne:

→ film „Wielka architektura” w reż. Kaspara Astrupa Schrödera;
→ film prezentujący projekt 2WTC: https://vimeo.com/130206124;
→ karty pracy z tekstami źródłowymi;
→ karty pracy z materiałem ilustracyjnym;
→ arkusz papieru i flamastry.
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Przygotowanie do lekcji
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu „Wielka architektura” w reż. Kaspara Astrupa Schrödera.
Przed lekcją nauczyciel prosi uczniów, aby w domu zapoznali się z tekstem źródłowym (Karta pracy nr 1)
i przygotowali się do wypowiedzi na temat fenomenu Bjarke Ingelsa i jego projektów.

PRZEBIEG LEKCJI

Wprowadzenie
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, następnie prosi uczniów o zaprezentowanie pracy domowej
i określenie, na czym polega fenomen Bjarke Ingelsa i jego projektów (Karta pracy nr 1) – burza mózgów.

Przewidywane przykładowe odpowiedzi
1. Architekt odszedł od obowiązujących w przeszłości reguł, projektował według własnych zasad.
2. Projekty pracowni Bjarke Ingels Group wyróżniały się dostosowaniem do potrzeb ludzi w każdym
wieku, projektami zespolonymi z zielenią, zapewniającymi rozrywkę, połączeniem przestrzeni mieszkalnej
z budynkami użyteczności publicznej.
3. Przekraczanie granic polegało na łączeniu w projektach elementów do siebie niepasujących,
nowatorskich rozwiązań kompozycyjnych, zaskakujących zestawień poszczególnych elementów
ze względu na ich konstrukcje i funkcje (np. stok narciarski na dachu), a jednocześnie bardzo
funkcjonalnych.

Realizacja tematu
Nauczyciel wyświetla ilustrację Opera House w Sydney (Karta pracy nr 2), która według Bjarke Ingelsa
jest szczytowym osiągnięciem współczesnej architektury i marzeniem architektów. Wymienia cechy
budynku wskazane przez architekta:
→ symbol kontynentu;
→ rozpoznawalność;
→ bezkompromisowa nowoczesność;
→ zapożyczenia z architektury dawnej (nawiązanie do gotyckich sklepień, chińskich pagód

i azteckich świątyń, zastosowanie organicznych komponentów) i reinterpretacja dawnych stylów.
Dodatkowo nauczyciel informuje, że architekci zastosowali koncepcję przestrzeni pomocniczej, typowej
dla późnego funkcjonalizmu, mieszczącej wokół cokołu kuchnie, biura, niezbędne dla innych
przestrzenie, m.in. piesze ciągi, sale koncertowe. Zwraca także uwagę na żelbetową konstrukcję
wewnątrz cokołu pokrytego granitowymi płytami i kontrastujące wobec pozornie lekkich, choć odlanych
z betonu łupin, których otwarte przestrzenie zostały przeszklone oraz na wykorzystanie przez Jørna
Utzona systemu modularnego, pozwalającego na rozbudowę obiektu poprzez dodawanie pokrewnych
elementów.

Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, które wykonują zadania zamieszczone w Karcie pracy nr 3.
Młodzież prezentuje efekty pracy, omawiając cechy stylów w odniesieniu do budynków. Uczniowie
sporządzają notatkę w formie mapy myśli, zawierającą wykaz kierunków we współczesnej architekturze,
mogą rozbudowywać mapę, dopisując przykłady architektury, jej cechy.
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Przewidywane odpowiedzi

Nauczyciel wyświetla Kartę pracy nr 4 i prosi uczniów o przypomnienie, na czym, według Bjarke Ingelsa,
polega praca architekta i jakie są cechy dobrego projektu. Uczniowie zapoznają się także z wypowiedzią
artysty.

Przewidywane odpowiedzi
np. praca architekta: inwestor z budżetem, który chce zainwestować w projekt i obiekt, wizja
artystyczna, sporządzenie projektu (szkicu) z uwzględnieniem warunków otoczenia, wykonanie projektu,
formalności (np. ubezpieczenie); cechy dobrego projektu: oryginalność, niepowtarzalność,
niekopiowanie tego, co już było, zaskoczenie.

Podsumowanie tematu
Nauczyciel prezentuje film z wizualizacją projektu 2 World Trade Center: https://vimeo.com/130206124
lub https://big.dk/#projects-2wtc i wyświetla ilustrację (Załącznik nr 5). Określa cechy budowli:
wpisanie w obszar zabudowań, interesujący profil, konstrukcja oparta na pionowym układzie kwadratów,
atrakcyjność projektu ze wszystkich stron.

Praca domowa
Do wyboru:
1. Wykonaj projekt architektonicznego zagospodarowania dowolnej przestrzeni twojego miejsca
zamieszkania.
2. Scharakteryzuj zagospodarowanie przestrzenne swojego miejsca zamieszkania i zaprojektuj budynek,
który Twoim zdaniem mógłby się w niej znaleźć – sporządź jego szkic.
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KARTY PRACY

Karta pracy nr 1 – w domu przed lekcją

Zapoznaj się z fragmentami artykułu i przygotuj wypowiedź na temat fenomenu Bjarke Ingelsa i jego
projektów. W sformułowaniu odpowiedzi możesz skorzystać z pytań pomocniczych zamieszczonych
pod tekstem źródłowym.

Mistrz autopromocji czy wizjoner? Kolejny starchitekt1 czy bezkompromisowy innowator,
niebojący się przeciwstawiać architektonicznym trendom. ]…] Zaraz po studiach praktykował u Rema
Koolhaasa, a Złotego Lwa na Biennale Architektury w Wenecji otrzymał, mając zaledwie 30 lat. Nie stroni
od mediów i występów publicznych: poświęcono mu jeden z odcinków serialu „Abstrakt: sztuka
designu” dostępnego na Netflixie, pojawił się jako statysta w „Grze o tron”, ale potrafi odnaleźć się
również w formule akademickiej; wykładał na najlepszych uczelniach, takich jak Harvard, Yale
czy Columbia.

W przeciwieństwie do wielu, być może włącznie z nim samym, nie uważam Bjarke
Ingelsa za reinkarnację tego czy innego architekta z przeszłości. Według mnie jest on idealnym
odzwierciedleniem współczesnego zeitgeistu2. Bjarke jest pierwszym ważnym architektem, który uwolnił
profesję od strachu. Wyrzucił balast i poszybował. Dzięki temu można go postawić w jednej linii
z badaczami z Doliny Krzemowej, którzy chcą sprawić, by świat był lepszym miejscem do życia –
komentował Rem Koolhaas w 2016 roku, gdy magazyn „TIME” uznał Ingelsa za jedną ze stu najbardziej
wpływowych osób świata. Projekty pracowni Bjarke Ingels Group, wbrew opiniom o gwiazdorstwie jej
założyciela, cechuje bardzo egalitarne podejście do architektury. Już w pierwszych osiedlach
mieszkaniowych w Kopenhadze, takich jak VM, The Mountain czy The 8 House, Bjarke Ingels proponował
zestandaryzowane lokale i dopracowane przestrzenie wspólne, odpowiadające potrzebom ludzi na
wszystkich etapach życia: młodszych i starszych, rodzin i osób samotnych. Co to oznacza w praktyce? Taki
sam dostęp do światła i atrakcyjnego widoku dla wszystkich, bez podziału na lepsze i gorsze mieszkania.
Mieszkaniówki Bjarke Ingelsa często mają więc formę kaskadową. Ważną rolę odgrywa też zieleń
i wkomponowanie budynków w otaczającą przestrzeń. Przykładowo, The 8 House charakteryzują dwa
spadziste, zielone dachy, które mają zmniejszyć efekt „miejskiej wyspy ciepła” i nawiązują do sąsiednich
pól uprawnych. W serialu dokumentalnym „Abstrakt: sztuka designu”, spacerując po The 8 House, Ingels
opowiada: Pięćset mieszkań, sklepy, biura, przedszkole. Dach stanowi coś na kształt potężnej ścieżki
górskiej, dostępnej dla niepełnosprawnych. Architektura jest sztuką nadawania ram naszemu życiu –
można budować tak, by otwierać nowe możliwości, albo tak, by utrudniać kontakty. Ósemka stała się
spójną społecznością, mieszkańcy się znają i wykazują prospołeczną inicjatywę.

Założyciel studia BIG Architects lubi tworzyć wizjonerskie projekty, przekraczać kolejne
granice i łączyć rzeczy pozornie do siebie niepasujące, by wymienić tylko spalarnię śmieci Amager Bakke
Copenhill w Kopenhadze. To ekologiczna elektrociepłownia, która nie emituje żadnych zanieczyszczeń.
Dzięki temu, że powietrze w okolicy jest czyste jak w górach, architekci wpadli na pomysł, aby na dachu
budynku stworzyć… stok narciarski. Najbliższe góry położone są w Szwecji, 6 godzin drogi autobusem
od Kopenhagi, dlatego Duńczykom bardzo spodobała się koncepcja. Mam pięciomiesięcznego syna,
który będzie dorastał, nie wiedząc nawet, że były takie czasy, kiedy nie można było jeździć na nartach na
dachu elektrowni. Jeśli jego generacja startuje z takiego poziomu, to wyobraźcie sobie, gdzie może
dojść. – mówił Bjarke Ingels podczas wykładu TED.

W równie niekonwencjonalny sposób architekt podszedł do projektu ochrony
Manhattanu przed powodziami, do którego został zaproszony przez władze Nowego Jorku po przejściu
huraganu Sandy w 2012 roku. Celem było zbudowanie 16-kilometrowego odcinka wałów
przeciwpowodziowych. Ingels zaproponował, aby zabezpieczenia pełniły też funkcję prospołeczną, i

2 [autor] zeitgeist – niemieckie wyrażenie odnoszące się do intelektualnego i kulturalnego klimatu epoki, „duch
czasu”, „duch epoki”.

1 [autor] starchitekt – określenie architektów, których sława i uznanie krytyków uczyniły z nich idoli świata
architektury.
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stworzył projekt parku na nadbrzeżu rzeki. Dryline, bo taka jest jego nazwa, nie odwraca się od wody, ale
niejako ją oswaja, a nawet ułatwia do niej dostęp. Zakłada powstanie wysokich na 4,5 metra nasypów
porośniętych zielenią, a oddzielających od wody 6-pasmową autostradę. Istnieją też plany, aby
istniejące stare przystanie rybackie i dzikie baseny przekształcić w kąpieliska sportowe w duchu
kopenhaskim.

Źródło: Bjarke Ingels – na czym polega popularność duńskiego architekta?
https://architektura.muratorplus.pl/krytyka/bjarke-ingels-na-czym-polega-popularnosc-dunskiego-archit
ekta_10089.html, dostęp 18.03.2021

1. Wyjaśnij, jak rozumiesz sformułowanie uwolnił profesję od strachu.

2. Czym wyróżniały się projekty pracowni Bjarke Ingels Group?

3. Na czym polega przekraczanie granic przez Bjarke Ingelsa?
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Karta pracy nr 2 – ilustracja do wyświetlenia

Opera House, Sydney, Australia, 1959–1973, proj. Jørn Utzon
źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/SydneyOperaHouse_sunny_view_from_west.jp
eg
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Karta pracy nr 3 – dla grup

Grupa I
Opiszcie cechy Norweskiej Opery Narodowej i Baletu oraz kierunku, który reprezentuje obiekt.
Wykorzystajcie informacje zawarte pod ilustracją.

Gmach Norweskiej Opery Narodowej i Baletu, Oslo, Norwegia, 2003–2007, proj. Snøhetta
źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Full_Opera_by_night.jpg/1920px-Full_
Opera_by_night.jpg

W budowli, ze względu na śnieżnobiałą bryłę nawiązującą do surowego krajobrazu Norwegii, pojawiają
się cechy regionalizmu, kierunku, w którym projekty budowlane nawiązywały do miejsca, w którym się
znajdują (np. historycznie, geograficznie, kulturowo).
Cechy budynku:
→ nawiązanie do niskiego terenu i krajobrazu norweskich fiordów;
→ platforma widokowa (taras mieści się na dachu budynku, ale rozpoczyna się od podłoża);
→ balustrada;
→ szklana ściana kurtynowa przymocowana do konstrukcji budynku i go osłaniająca (nie pełni

funkcji nośnej);
→ nachylona podpora (jest elementem konstrukcyjnym, pełni funkcję nośną);
→ marmurowe płyty o zróżnicowanym kształcie i fakturze.
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Grupa II
Opiszcie cechy Seagram Building oraz kierunku, który reprezentuje obiekt. Wykorzystajcie informacje
zawarte pod ilustracją.

Seagram Building, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, 1958, proj. Ludwig Mies van der Rohe,
źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/NewYorkSeagram_04.30.2008.JPG

Seagram Building to drapacz chmur, przykład połączenia elementów schyłkowego stylu
międzynarodowego, stylu w architekturze ukształtowanego w latach 20. XX wieku, opartego na prostych
formach geometrycznych, wertykalno-horyzontalnych liniach, doborze szlachetnych materiałów i
funkcjonalizmu, zakładającego przekonanie, że forma wywodzi się z funkcji.
Cechy budynku:
→ w projekcie wykorzystano kosztowne, wysokiej jakości materiały, w tym brąz, trawertyn

i marmur;
→ szklana ściana kurtynowa – nie pełni funkcji nośnej, osłania konstrukcję budynku;
→ pas międzykondygnacyjny (między oknami poszczególnych kondygnacji) – ograniczenie

rozprzestrzeniania się ognia;
→ zadaszenie;
→ słupy podporowe.
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Grupa III
Opiszcie cechy The Ray and Maria Stata Center oraz kierunku, który reprezentuje obiekt. Wykorzystajcie
informacje zawarte pod ilustracją.

The Ray and Maria Stata Center, Cambridge, Stany Zjednoczone, 2000–2004, proj. Frank Gehry
źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Ray_and_Maria_Stata_Center_-_MIT%2C_Cam
bridge_%2816868722144%29.jpg

The Ray and Maria Stata Center to typowy przykład dekonstruktywizmu, kierunku ukształtowanego
pod koniec lat 80. XX wieku, w którym architekci, poszukując nowych środków wyrazu, odeszli od logiki,
doprowadzili do rozbicia formy, zaskakując asymetrią, zachwianiem geometrii, krzywiznami
w konstrukcji.
Cechy budynku:
→ aluminiowa okładzina;
→ pochyła ściana;
→ formy dekonstruktywistyczne (krzywoliniowe, nieprostokątne, rozczłonkowane, o nachylonych

płaszczyznach);
→ okno wysunięte przed ścianę;
→ wysunięte zadaszenia.
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Grupa IV
Opiszcie cechy Torre Agbar oraz kierunku, który reprezentuje obiekt. Wykorzystajcie informacje zawarte
pod ilustracją.

Torre Agbar, Barcelona, Hiszpania, 2001–2004, proj. Jean Nouvel
źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Torre_Agbar_-_Barcelona%2C_Spain_-_
Jan_2007.jpg/800px-Torre_Agbar_-_Barcelona%2C_Spain_-_Jan_2007.jpg

Torre Agbar trudno klasyfikować w obrębie jednego stylu, Jean Nouvel połączył cechy technicyzmu, stylu
opartego na nowatorskich rozwiązaniach technicznych, regionalizmu, polegającego na nawiązaniu
do kultury katalońskiej i związku z wartościami narodowymi, i ekologizmu, kierunku charakteryzującego
się dbałością o środowisko naturalne;
Cechy obiektu:
→ inspiracja pracami hiszpańskiego architekta Antoniego Gaudiego, nawiązanie do wież kościoła

Sagrada Familia;
→ brak zastosowania materiałów szkodliwych dla środowiska, zawierających formaldehyd, azbest

czy ołów w farbach;
→ aluminiowa okładzina;
→ nieregularny układ okien;
→ dwa koncentryczne cylindry (zewnętrzny zwieńczony kopułą przykrywa mniejszy)
→ fasada z efektami iluminacyjnymi;
→ wyposażenie w szklane żaluzje z czujnikami temperatury, zmniejszające zużycie energii

potrzebnej do klimatyzacji;
→ wentylacja, pozwalająca na wykorzystanie naturalnego światła.
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Karta pracy nr 4
Na podstawie filmu i wypowiedzi Bjarke Ingelsa, na czym polega praca architekta.

Kadr z filmu „Wielka architektura”
źródło ilustracji: strona dystrybutora filmu
https://s3.amazonaws.com/cdn.filmtrackonline.com/mongrelmedia/starcm_vault_root/images/%7Be0f4
665a-fd56-4a00-a4e5-bacfac3dd990%7D/BIG%20TIME%203_%7Bef9590b6-00e8-4377-bbe6-45cd4ada5
9c7%7D.jpg

Najlepsze w zawodzie architekta jest budowanie budynków. Nie ma nic bardziej niezwykłego. Najpierw
tworzymy wizję, wyobrażamy sobie kształt miasta i świata, w którym chcielibyśmy żyć, a potem
budujemy je cegła po cegle. […] Gdy abstrakcyjna wizja przeradza się w rzeczywistość, o to chodzi w tej
pracy. Tworząc budynek, można stworzyć coś, co do tej pory nie istniało w naszym świecie. Można
tworzyć niezwykłe kombinacje, oprzeć o elektrownię stok narciarski. Gdy zrobimy coś takiego, staje się
to elementem świata. […] Nim projekt zostanie ukończony, architekt musi wygrać tysiąc bitew. Dopiero
po ich stoczeniu i wygraniu da się zrealizować projekt. Wystarczy jedna porażka, by pogrzebać cały
projekt.

Źródło cytatu: Bjarke Ingels, cytat z filmu „Wielka architektura”
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Karta pracy nr 5

Wizualizacja 2 World Trade Center
źródło ilustracji:
https://images.adsttc.com/media/images/5577/0a6e/e58e/cef4/6900/0127/large_jpg/019_2WTC_Belo
wBoxes_Image_by_DBOX_original.jpg?1433864797
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