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Zadaniem architekta jest spe ni  wszyst-

kie oczekiwania inwestora – a przy tym 

nada  obiektowi wyj tkowy, niepowtarzal-

ny charakter stylistyczny. St d dobra ar-

chitektura to udana uk adanka, w której 

spotyka si wietna koncepcja projektanta 

z potrzebami i „otwart  g ow ” inwestora. 

Nowe, szlachetne materia y pozwalaj  ar-

chitektom powraca  do wybranych idei mo-

dernizmu. Wspó czesny trend stylistyczny, 

zwany minimalizmem, jest coraz cz ciej 

doceniany, a nawet staje si  modny. W dzi-

siejszej ha a liwej rzeczywisto ci coraz 

cz ciej d ymy do wyciszenia zb dnych 

bod ców, poszukuj c mistycznego spoko-

ju – jak w ogrodach Zen. Taka architektu-

ra wymaga jednak nie tylko konsekwencji 

projektowej, ale równie  wielkiej dyscypli-

ny wykonawczej zarówno samego budyn-

ku, jak i jego otoczenia. 

Architektura minimalistyczna jest na 

wiecie znana i ceniona jako architektura 

szczera i prosta. Mo na projektowa  j  tak, 

by by a komfortowa i przyjazna. Niemal 

nie istnieje w niej detal. Niezwykle wa -

na jest za to proporcja, materia  i wiat o.

Dobry przyk ad to dom, który powsta  pod 

Gda skiem. Ju  na pierwszy rzut oka wi-

da , e warunkiem niezb dnym dla udane-

go projektu by o tu zaufanie okazane archi-

tektowi (Pracownia 111). Przewodnia idea 

to dwie oddzielne bry y, tworz ce wspól-

n  kompozycj  – g ówna, strzelista forma 

wzd u  zachodniej granicy dzia ki oraz 

przysadziste, parterowe skrzyd o po stro-

nie wschodniej. Dwie bry y budynku -

czy przeszklony korytarz. Wej cie od pó -

nocy otwiera si  na drugie przeszklenie na 

jego ko cu. Korytarz zespala dom funkcjo-

nalnie, ale jednocze nie rozcina go kompo-

zycyjnie. S o ce i widok od po udnia przy-

ci gaj , zach caj  by i  w stron  tarasu. 

Architektura otwiera dla nas histori , która 

prowadzi przez budynek.

Tak funkcjonalne podej cie do ruchu na-

rzuci o konsekwentne rozwi zanie wygl -

du zewn trznego budynku. Dwie s siaduj -

ce bry y ró ni  si  od siebie materia em 

i kolorystyk  – co wzmacnia wra enie skle-

jenia osobnych elementów. Co istotne, obie 

cz ci domu, mimo swej odr bno ci, two-

rz  spójn  ca o : jedna forma „potrze-

buje” drugiej, by kompozycja mia a sens. 

Czytelno  tej kompozycji sta a si  rdze-

niem koncepcji i determinowa a wszelkie 

dalsze wybory.

Istotnym elementem projektu by a rów-

nie  geometria otoczenia domu – st d za-

interesowanie du ymi p ytami z betonu 

architektonicznego i ciekawymi formata-

mi. W skie, d ugie p yty Trawertyn (Libet 

Impressio) przez swój modernistyczny 

sznyt dobrze wspó gra y z wizj  architekto-

niczn  projektantów i w a ciwie wkompo-

nowa y powierzchnie utwardzone w archi-

tektur  domu. 

Dzi ki konsekwencji w dzia aniu, powsta

przyk ad dobrej, skromnej, wspó czesnej ar-

chitektury (niekoliduj cej z krajobrazem), 

a dom o klasycznej sylwetce prezentuje si

niesamowicie.
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