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Wprowadzenie

Osi gni!cia in"ynierii, architektury i sztuk pla-

stycznych wypracowywane od po#owy wieku XIX 

w Europie i Ameryce Pó#nocnej stworzy#y j!zyk for-

malny, który ówczesn  architektur! modernistyczn  

identyÞ kowa# na tyle spójnie, "e w pocz tkach lat 

trzydziestych XX wieku mo"liwe by#o ukucie ter-

minu „styl mi!dzynarodowy”. W procesie tym swój 

udzia# mia#y utopijne wizje architektoniczne si!ga-

j ce korzeniami doby rewolucji francuskiej, ale rol! 

g#ówn  w porz dkowaniu j!zyka awangardy ode-

gra#o mi!dzy innymi usankcjonowanie zasad prze-

my$lanych i zinterpretowanych przez Le Corbusiera 

w postaci tak zwanych pi!ciu zasad architektury no-

woczesnej. J!zyk form architektonicznych wypraco-

wany wówczas w krajach europejskich wykorzysty-

wa# mo"liwo$ci, jakie dawa#y nowoczesne technolo-

gie i rozwi zania konstrukcyjne. Uwolnienie elewa-

cji od ci!"aru konstrukcji, pasmowe okna, wielkie 

przeszklenia czy wreszcie przestrzenie rekreacyjne 

na p#askich dachach, oprócz ukazania mo"liwo$ci 

nowych technologii mia#y na celu, popraw! nieko-

rzystnych warunków u"ytkowania pomieszcze% wy-

nikaj cych mi!dzy innymi z ich niedostatecznego 

nas#onecznienia. Stanowi#y te" pretekst dla osi g-
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ni!cia ekspresji form architektonicznych, charakte-

rystycznych dla kszta#tuj cego si! kanonu architek-

tury awangardowej.

Brazylia by#a pierwszym krajem strefy tropikal-

nej, który przyj # koncepcje architektury nowoczes-

nej z Europy. Rozwój architektury brazylijskiej po-

cz wszy od ko%ca lat dwudziestych XX wieku po-

d "a# za teoretycznymi za#o"eniami modernistycznej 

architektury europejskiej, wspartymi przyk#adami 

realizacji awangardowych idei w praktyce, które 

dociera#y do Rio de Janeiro i São Paulo za spraw  

emigruj cych na kontynent po#udniowoameryka%-

ski architektów europejskich i Brazylijczyków po-

wracaj cych po studiach na europejskich uczelniach 

architektonicznych1. Wed#ug s#ów Lucjana Korngol-

da, absolwenta Wydzia#u Architektury Politechniki 

Warszawskiej, architekta dzia#aj cego w Warszawie 

do 1939 roku, a od 1940 roku aktywnego zawodo-

wo w São Paulo: „&agodny klimat Brazylii przy-

czyni# si! do #atwiejszych realizacji naj$mielszych 

teorii Corbusiera, ni" to by#o mo"liwe w Europie, 

gdzie $niegi i mróz przyczyniaj  si! do powstania 

konstrukcyjnych problemów, które hamuj  niejeden 

$mia#y plastyczny pomys#”2.

Zaadaptowane przez m#odych modernistów naj-

bardziej typowe materia#y i faktury, jakie wykorzy-

stywa#a architektura portugalskiego baroku w kolo-

nialnej odmianie: bia#e tynki, azulejos, drewno – wy-

mieniaj c najwa"niejsze – zidentyÞ kowane zosta#y 

przez spo#ecze%stwo brazylijskie jako w#asne, lokal-

ne elementy „kosmopolitycznej” architektury nowo-

czesnej. W omawianym okresie by#o to ju" mo"li-

we, mimo "e dziedzictwo barokowej architektury 

i sztuki okresu kolonialnego po uzyskaniu niepod-

leg#o$ci w 1822 roku by#o przekre$lane i wypierane 

ze zbiorowej $wiadomo$ci Brazylijczyków (il. 1, 2). 

Dopiero po ponad stu latach dorobek baroku zosta# 
ponownie odkryty i zaakceptowany powszechnie 

jako spu$cizna minionych czasów, buduj ca poczu-

cie narodowej wspólnoty i identyÞ kacji.

Najbardziej istotny w rozwoju architektury brazy-

lijskiego modernizmu by# okres wyznaczony umow-

nie dat  opublikowania pierwszych manifestów 

modernistycznych w 1925 roku3, po spektakularne 

zwie%czenie dorobku ca#ego okresu zwanego hero-

icznym, now  stolic  kraju – Brasili  inaugurowan  

21 kwietnia 1960 roku. Przej!cie rz dów przez jun-

t! wojskow  cztery lata pó(niej w znacz cy sposób 

zahamowa#o dalszy rozwój architektury w formach 

rozpoznawanych na ca#ym $wiecie jako brazylijska 

odmiana modernizmu.

Ochrona przed s o!cem 

Ze wzgl!du na wielko$' i ró"norodno$' geogra-

Þ czn  kraju, warunki klimatyczne w Brazylii s  

bardzo zró"nicowane. St d istotnym wk#adem, jaki 

wnie$li architekci brazylijscy do my$lenia o archi-

tekturze nowoczesnej, by#o zastosowanie elementów 

zapobiegaj cych przegrzaniu i prze$wietleniu po-

mieszcze% oraz wprowadzanie rozwi za% wspoma-

gaj cych naturaln , ch#odz c  cyrkulacj! powietrza. 

W streÞ e podzwrotnikowej i równikowej dominuj -

cy jest wilgotny i gor cy klimat. W miastach zloka-

lizowanych wzd#u" atlantyckiego wybrze"a powy"ej 

zwrotnika Kozioro"ca w Rio de Janeiro, Salvador, 

Recife, Fortaleza, Belem wilgotno$' powietrza osi -

ga najwy"szy poziom. W metropoliach po#o"onych 

na p#askowy"u w g#!bi l du, w Brasilii, Belo Ho-

rizonte, São Paulo powietrze jest znacznie bardziej 

suche, i mimo intensywnej operacji s#onecznej, wa-

runki "ycia i zamieszkiwania s  korzystniejsze. Wa-

runki najbardziej zbli"one do europejskiego klima-

tu $ródziemnomorskiego panuj  wzd#u" wybrze"a 

w po#udniowej cz!$ci kraju, w stanach Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná.

Proponowane przez Le Corbusiera os#ony s#o-

neczne z ruchomymi elementami przes#aniaj cymi 

w jego teoretycznych projektach z pocz tku lat trzy-

dziestych zosta#y zastosowane po raz pierwszy przy 

realizacji gmachu Ministerstwa Edukacji i Zdrowia, 

staj c si! funkcjonalnym elementem kszta#tuj cym 

rysunek elewacji. W kolejnych, licznych realiza-

cjach omawianego okresu brise-soleil rozwi zywane 

by#y w formach pionowych albo poziomych paneli, 

montowanych na sta#e lub ruchomych. Mog#y by' 

1 Na europejskich uczelniach studiowali mi!dzy innymi (w ko-

lejno$ci alfabetycznej): Flavio de Carvalho, Attilio Corrêa Lima, 

Rino Levi, Olavo Redig de Campos.
2 J. Strachocki, Engenheiro Arquiteto, „Architektura”, R. 1957, 

nr 8, s. 294.
3 Jesieni  1925 roku ukaza#y si! w Brazylii dwa teksty opowia-

daj ce si! za architektur  modernistyczn , odrzucaj ce obowi -

zuj cy powszechnie eklektyzm. Gregori Warchavchik, emigrant 

z Rosji, wyda# manifest Acerca da arquitetura moderna (O no-

wej architekturze), a kilka dni wcze$niej, w jednej z gazet w São 

Paulo opublikowany zosta# list Rino Leviego, wówczas jeszcze 

studenta architektury w Rzymie. 
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1. Barokowa architektura wybrze"y Atlantyku - ko$ció# Nossa Senhora das Dores (XVII w.), Paraty (RJ); fot. autor

1. Baroque architecture of the Atlantic coast – Nossa Senhora das Dores church (17th century), Paraty (RJ); photo by the author

2. Zabudowa Paraty (RJ) – miasta portowego po#o"onego na szlaku transportu z#ota, wybudowanego w oparciu o sporz dzony uprzed-

nio racjonalny plan urbanistyczny (1660 r.); fot. autor

2. Architecture of Paraty (RJ) – a port town located on the route once used to transport gold. It was built with the use of rational urban 

planning (1660); photo by the author
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3. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo Edukacji i Zdro-

wia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), elewacja pó#nocna – skrzynkowe 

brise-soleil z ruchomymi przes#onami; fot. autor

3. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Education and 

Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), north facade – box brise-soleil with 

rotating panels; photo by the author

4. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo Edukacji i Zdro-

wia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), ruchome przes#ony widziane z wn!-

trza budynku; fot. autor

4. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Education and 

Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), the rotating panels as seen from the 

inside of the building; photo by the author
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one wykonane jako elementy "elbetowe, azbestoce-

mentowe, metalowe lub drewniane. W stosunku do 

takich elementów ze s#ownika architektury dawnej, 

jak "aluzje, markizy itp., os#ony s#oneczne stano-

wi ce integralny element elewacji zinterpretowa-

ne w nowy sposób przynale"  do cech architektury 

modernistycznej. Ich rysunek nadaj cy ca#o$ciowy 

charakter wzmacnia# jednocze$nie si#! wyrazu ele-

wacji. Zrywa# z tradycyjnie pojmowanym uk#adem 

morfologicznym fasady, sprzyjaj c równie" zacie-

raniu skali, co by#o charakterystyczne dla moderni-

stycznego my$lenia o architekturze. Regulacja k ta 

ustawienia os#on przez u"ytkowników pomieszcze%, 

stwarza#a mo"liwo$' zmiennych w czasie i genero-

wanych przypadkowo uk#adów kompozycyjnych 

elewacji. Takie rozwi zanie do dzi$ jest ch!tnie 

stosowane przez projektantów, równie" w rejonach 

o umiarkowanym klimacie.

Obiektem, który jako pierwszy w znacz cy spo-

sób ukaza# walory importowanej z Europy archi-

tektury nowoczesnej, wprowadzaj c przy tym roz-

wi zania wynikaj ce z lokalnych uwarunkowa% 

klimatycznych, kulturowych i historycznych, jest 

gmach Ministerstwa Edukacji i Zdrowia w Rio de 

Janeiro (il. 3-6). W zamierzeniach odpowiedzialne-

go za jego realizacj! Gustavo Capanemy, ministra 

w rz dzie prezydenta Getulio Vargasa, nowoczes-

na architektura z jej rozmachem, dos#own  i sym-

boliczn  transparentno$ci , mo"liwo$ciami nowych 

technologii legitymizowa' mia#a reformatorski, 

emancypacyjny program nowych w#adz. Prace nad 

projektem rozpocz!#y si! w 1936 roku. Lucio Costa 

kieruj cy zespo#em m#odych architektów, w sk#ad 

którego wchodzili: Oscar Niemeyer, Affonso Rei-

dy, Jorge Moreira, Carlos Leão, Ernani Vasconce-

los, zaprosi# do prac w charakterze konsultanta Le 

Corbusiera. Rozwi zania projektowe decyduj ce 

o Þ nalnym kszta#cie uko%czonego w 1943 roku bu-

dynku by#y jak na ówczesne czasy niezwykle $mia-

#e i nowatorskie. Dotyczy#o to zarówno usytuowa-

nia budynku na dzia#ce zrywaj cego z tradycyjn  

ekspozycj  reprezentacyjnej siedziby w#adzy, jak 

i rozwi za% architektonicznych takich, jak rozbicie 

bry#y i wyniesienie jej na s#upach ponad plac, a tak-

"e rozwi za% wi " cych awangardow  architektu-

r! z lokalnym kontekstem, tj. zastosowania os#on 

s#onecznych, wprowadzenia tropikalnej ro$linno-

$ci i tradycyjnych p#ytek azulejos do dekoracji po-

wierzchni $cian. 

O wyrazie plastycznym bry#y wie"owca gmachu 

Ministerstwa Edukacji i Zdrowia w Rio de Janei-

ro decyduje zró"nicowany charakter opracowania 

g#ównych elewacji budynku: pó#nocnej – rozrze(-

bionej $wiat#ocieniem jednorodnej siatki skrzynko-

wych os#on s#onecznych z ruchomymi elementami 

umo"liwiaj cymi ich regulacj! w zale"no$ci od k ta 

padania promieni s#onecznych (il. 3, 4) oraz po#u-

dniowej – p#askiej, w pe#ni przeszklonej $ciany os#o-

nowej, zastosowanej tu po raz pierwszy w tak du"ej 

skali (il. 5). 

Dekoracja $cian przyziemia glazurowanymi p#yt-

kami azulejos, której autorami byli Candido Portina-

ri i Paulo Rossi Osir, upowszechni#a tego typu roz-

wi zanie w$ród modernistów (il. 7-9). W pierwszym 

obiekcie sakralnym na terenie Brasilii, kaplicy Matki 

Boskiej Fatimskiej, wzniesionym w 1958 roku we-

d#ug projektu Oscara Niemeyera, azulejos pos#u"y#y 

do ca#o$ciowego opracowania zewn!trznych $cian 

obiektu (il. 10).

Spo$ród wielu ró"nych odmian os#on przeciw-

s#onecznych brise-soleil rozpowszechnionych 

w architekturze brazylijskiej cz!sto stosowany by# 
motyw o pionowym uk#adzie listew ustawianych 

prostopadle do kierunku najintensywniejszej ope-

racji s#onecznej. Rozwi zanie takie zastosowano 

w budynku Brazylijskiej Agencji Prasowej ABI, 

wzniesionym w latach 1936–1938 w Rio de Janei-

ro (il. 11). Obiekt powsta# na podstawie pierwsze-

go wykonanego wy# cznie przez Brazylijczyków 

projektu kieruj cego si! zasadami architektury 

nowoczesnej. Jego autorami byli bracia Marcelo 

i Milton Roberto. Budynek zlokalizowano na na-

ro"nej dzia#ce w zwartej, $ródmiejskiej zabudowie. 

G#ówny korpus wyniesiony zosta# na s#upach ponad 

teren i „doci "ony” masywem górnej cz!$ci budyn-

ku, zwie%czonej powy"ej dynamicznymi formami 

ostatniej kondygnacji. O charakterze elewacji de-

cyduj  horyzontalne pasy niezak#óconego na ca#ej 

d#ugo$ci, drobnego rytmu pionowych paneli. Za 

ustawionymi uko$nie wzgl!dem fasady nierucho-

mymi elementami przes#aniaj cymi, wzd#u" elewa-

cji biegnie galeria, której cienista, otwarta kubatura 

stanowi bufor mi!dzy nas#onecznion  zewn!trzn  

$cian  budynku, a do$wietlonymi po$rednim $wiat-

#em, pozbawionymi widoku bezpo$redniego na uli-

ce pomieszczeniami biurowymi znajduj cymi si! za 

przeszklon  $cian . Ca#o$ciowe opanowanie elewa-

cji z wykorzystaniem elementów brise-soleil spe#-
nia#o równie" corbusierowski postulat tzw. wolnej 

elewacji. Takie rozwi zanie zastosowa# Þ nalnie 

Oscar Niemeyer w projekcie budynku przedszko-

la, swojej pierwszej samodzielnej realizacji z 1937 
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5. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo Edukacji i Zdro-

wia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), elewacja po#udniowa – przeszklona 

$ciana os#onowa; fot. autor

5. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Education and 

Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), south facade – glass curtain wall; 

photo by the author

6. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo Edukacji i Zdro-

wia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), ogród na dachu ni"szej cz!$ci budyn-

ku (autor: Roberto Burle Marx); fot. autor

6. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Education and 

Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), midlevel roof garden designed by 

Roberto Burle Marx; photo by the author
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7. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo Edukacji i Zdrowia (1937–1943), Rio de Janeiro 

(RJ), widok kompozycji plastycznej w podcieniu gmachu z wykorzystaniem p#ytek azulejos (autorzy: Candido 

Portinari i Paulo Rossi Osir); fot. autor

7. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Education and Health (1937–1943), Rio de Janeiro 

(RJ), the design in blue azulejos by Candido Portinari and Paulo Rossi Osir in the arcade below the pilotis; 

photo by the author

8. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo 

Edukacji i Zdrowia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), fragment 

kompozycji plastycznej w podcieniu gmachu z wykorzystaniem 

p#ytek azulejos (autorzy: Candido Portinari i Paulo Rossi Osir); 

fot. autor

8. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Educa-

tion and Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), detail of the 

design in blue azulejos by Candido Portinari and Paulo Rossi 

Osir in the arcade below the pilotis; photo by the author

9. Lucio Costa, Oscar Niemeyer z zespo#em, Ministerstwo 

Edukacji i Zdrowia (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), fragment 

kompozycji plastycznej w podcieniu gmachu z wykorzystaniem 

p#ytek azulejos (autorzy: Candido Portinari i Paulo Rossi Osir); 

fot. autor

9. Lucio Costa, Oscar Niemeyer and others, Ministry of Educa-

tion and Health (1937–1943), Rio de Janeiro (RJ), detail of the 

design in blue azulejos by Candido Portinari and Paulo Rossi 

Osir in the arcade below the pilotis; photo by the author



64

10. Oscar Niemeyer, Kaplica Matki Boskiej Fatimskiej (1957–1958), Brasilia (DF), $ciany zewn!trzne licowane p#ytkami azulejos; 

fot. autor

10. Oscar Niemeyer, church of Our Lady of Fatima (1957–1958), Brasilia (DF), the outer walls covered in azulejos; 

photo by the author

11. Marcelo i Milton Roberto, siedziba Brazylijskiej Agencji Prasowej ABI (1936–1938), Rio de Janeiro (RJ); fot. autor

11. Marcelo and Milton Roberto, building of the Brazilian Press Association (ABI) (1936–1938), Rio de Janeiro (RJ); 

photo by the author
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roku4. Architektur! elewacji zachodniej budynku 

tworz  trzy wydzielone poziomy pionowych listew 

przes#aniaj cych. Mo"liwo$' regulacji k ta ustawie-

nia przes#on, a tak"e symboliczna rama-okno, nada-

j  urozmaicony charakter fasadzie opracowanej nie-

wielk  liczb  $rodków wyrazu. 

Równie prosty sposób skomponowania elewacji 

przyj # Alvaro Vital Brazil w projekcie EdiÞ cio Cle-

mente de Faria (Banco da Lavoura de Minas Gerais) 

w Belo Horizonte z lat 1946–1951. W dwudziesto-

trzykondygnacyjnym budynku efekty $wiat#ocienio-

we nas#onecznionej elewacji z#o"onej z horyzontal-

nych, ruchomych pasów brise-soleil, modulowane 

s  ich zmiennymi ustawieniami. Przyk#adem stoso-

wania tak opracowanych elewacji w pó(niejszych 

latach jest budynek fundacji „Pioneiras Sociais” 

w zespole szpitala Sary Kubitschek w Brasilii, pro-

jektu João Filgueirasa Limy z 1995 roku (il. 12).

Brazylijscy moderni$ci wprowadzali brise-soleil 
do s#ownika rodzimej architektury w miejsce trady-

cyjnie stosowanych "aluzji. Jednak reinterpretowane 

w my$l modernistycznych zasad kszta#towania ele-

wacji "aluzje ramkowe drewniane lub aluminiowe 

nadal by#y stosowane. W dwóch budynkach zespo#u 

mieszkaniowego Louveira wzniesionych w latach 

1946–1949, b!d cych jednymi z pierwszych w São 

Paulo modernistycznych budynków mieszkanio-

wych, João Vilanova Artigas zastosowa# "aluzje 

no"ycowe, które dzi!ki opracowaniu kolorystycz-

nemu elewacji, utworzy#y wyra(ne horyzontalne 

pasy kompozycyjne (il. 13). W budynku Lausanne 

projektu Adolfa F. Heepa wybudowanym w latach 

1953–1958 ramki ró"nokolorowych, przesuwnych 

w poziomie "aluzji o pe#nej wysoko$ci kondygnacji 

tworz  zmienny w czasie rysunek elewacji (il. 14).

Szczególn  odmian! os#on przeciws#onecznych 

stanowi  drobnowymiarowe, a"urowe przegrody 

wspó#tworz ce lico elewacji, murowane z kszta#tek 

ceramicznych lub betonowych zwanych cobogós. 

Redukuj c dochodz c  do wn!trza ilo$' $wiat#a s#o-

necznego cobogós k#ad  rytmiczny, zgeometryzowa-

ny rysunek cienia we wn!trzach, zapewniaj c natu-

raln  wentylacj! przes#anianych pomieszcze%. Roz-

wi zanie to wykorzystywane jest od wieków w archi-

tekturze arabskiej – okna zw. muszarabija o g!stym, 

Þ nezyjnym zazwyczaj wzorze, które oprócz ochrony 

przed nadmiarem $wiat#a s#onecznego, chroni#y wn!-

trze przed niepo" danym wzrokiem. Do kultury por-

tugalskiej przenikn!#y w czasie panowania Maurów 

na Pó#wyspie Iberyjskim pod nazw  muxarabis i pod 

t  nazw  przes#ony w formie drewnianych, g!stych 

krat s  znane równie" w Brazylii.

Tego rodzaju a"urow  elewacj! zastosowali Lu-

cio Costa i Oscar Niemeyer w projekcie pawilonu 

4 Pierwotny projekt zak#ada# system brise-soleil rozwi zanych 

na tej samej zasadzie jak w pawilonie brazylijskim na wystawie 

nowojorskiej 1939 roku. Pod nieobecno$' Niemeyera zrealizo-

wano elewacj!, która niestety nie dawa#a os#ony przed niskim, 

12. João Filgueiras Lima, budynek fundacji „Pioneiras Sociais” 

w zespole szpitala Sary Kubitschek (1995), Brasilia (DF); 

fot. autor

12. João Filgueiras Lima, building of the Pioneiras Sociais 

foundation in the Sarah Kubitschek hospital complex (1995), 

Brasilia (DF); photo by the author

13. João Vilanova Artigas, zespó# mieszkaniowy Louveira 

(1946–1949), São Paulo (SP); 

fot. autor

13. João Vilanova Artigas, Louveira residential complex 

(1946–1949), São Paulo (SP); 

photo by the author

zachodnim $wiat#em s#onecznym. Stwierdziwszy swój b# d, ar-

chitekt dokona# zmiany w projekcie i zap#aci# za nowy system 

os#on s#onecznych, wzorowanych na budynku ABI.
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brazylijskiego na wystaw! $wiatow  w Nowym 

Jorku w 1939 roku, ju" po realizacji pionierskiego 

obiektu, jakim by#a wie"a ci$nie% w Olinda (Per-

nambuco) z 1937 roku, projektowana przez Fer-

nando Saturnino de Brito i przedwcze$nie zmar-

#ego Luiza Nunesa. By#a to pierwsza prezentacja 

brazylijskiej odmiany architektury nowoczesnej, 

która zwróci#a uwag! architektów ameryka%skich 

i europejskich na indywidualny charakter nurtu roz-

wijaj cego si! w ramach stylu mi!dzynarodowego. 

Fragment elewacji frontowej pawilonu wykonany 

zosta# ze skrzynkowych "elbetowych elementów 

prefabrykowanych. Dziesi!' lat pó(niej Lucio Co-

sta zastosowa# cobogós w brawurowy sposób, jako 

przewodni motyw kszta#tuj cy charakter elewacji 

sze$ciu budynków zespo#u mieszkaniowego Parque 
Guinle w Rio de Janeiro z lat 1948–1954 (il. 15, 16). 

Wyra(nie zarysowane, prostok tne pola siatki po-

dzia#ów elewacji wype#nione s  przes#onami z cera-

14. Adolf Franz Heep, budynek mieszkalny Lausanne (1953–

1958), São Paulo (SP); fot. autor

14. Adolf Franz Heep, the Lausanne residential building (1953–

1958), São Paulo (SP); photo by the author

15. Lucio Costa, budynki w zespole mieszkaniowym Parque 

Guinle (1948–1954), Rio de Janeiro (RJ); fot. autor

15. Lucio Costa, buildings in the Parque Guinle residential 

complex (1948–1954), Rio de Janeiro (RJ); photo by the author

micznych kszta#tek cobogós o a"urowym ornamen-

cie lub tworz cymi g!sty rytm pionowymi listwami 

brise-soleil. Zespó#, który nale"y do najwi!kszych 

realizacji architektonicznych w dorobku Costy, spo-

pularyzowa# tego rodzaju rozwi zanie plastyczne 

przes#ony s#onecznej tak, "e wesz#o ono do katalogu 

$rodków wyrazu wykorzystywanych w projektach 

wielu brazylijskich modernistów. W podobny sposób 

Oscar Niemeyer wraz z Helio Uchoa zaprojektowa-

li fasad! „South American Hospital” (1952–1959) 

w Rio de Janeiro. W budownictwie mieszkaniowym 

przes#ony wykonane z cobogós cz!sto kry#y tarasy, 

które zgodnie z powszechnie przyj!tym wówczas 

standardem, by#y cz!$ci  ka"dego mieszkania5. Ta-

kie rozwi zanie przes#oni!cia tarasów zastosowa# 
Costa w budynkach zespo#u Parque Guinle, podob-

nie jak mia#o to miejsce w wielu ówczesnych realiza-

cjach, mi!dzy innymi w budynkach wielorodzinnych 

w jednostkach mieszkaniowych w Brasilii (il. 17, 18). 

5 Taras stanowi# centrum s#u"bowej strefy mieszkania. Dost!pny 

by# z kuchni, s#u"bówki i jej #azienki; bardzo cz!sto tam wycho-

dzi#y okna z pomieszcze% sanitarnych w mieszkaniu, a znajdu-

j cy si! obowi zkowo na wyposa"eniu betonowy lub kamienny 

zlew s#u"y# do prania.
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Przes#ony z cobogós i muxarabis mo"na odnale(' te" 

w wielu modernistycznych domach jednorodzinnych 

powsta#ych w omawianym okresie.

W krajach strefy tropikalnej istotnym elementem 

modernistycznej architektury sta#y si! te" "elbetowe 

przekrycia ci gów pieszych6. Oscar Niemeyer za-

stosowa# w projekcie parku Ibirapuera w São Paulo 

(1951–1955) "elbetow  p#yt! o Þ nezyjnym, mi!k-

kim rysunku jako os#on! ci gów pieszych # cz cych 

pawilony parkowe o funkcjach wystawowych (il. 

19). )elbetowa nawierzchnia $cie"ek, powtarzaj ca 

obrys przekrycia jest miejscem ch!tnie wykorzysty-

wanym do biernego lub czynnego wypoczynku (pik-

niki, jazda na rolkach i deskorolkach).

Modernistyczny rustykalizm

W architekturze powstaj cej poza wielkimi metro-

poliami, w domach weekendowych, rezydencjach, 

budynkach wznoszonych na terenach wielkich ma-

j tków ziemskich, a tak"e w obiektach infrastruktury 

turystycznej wyodr!bni# si! nurt architektury moder-

nistycznej o cechach lokalnych stosuj cy tradycyjne 

materia#y i dawne rzemios#o budowlane. Obiekty 

z tego nurtu charakteryzuje spotykane cz!sto # cze-

nie konstrukcji murowej i drewnianej. S#upy, belki, 

st!"enia konstrukcyjne czy widoczne elementy kon-

strukcji dachów cz!sto wykonywane by#y z okoro-

wanych tylko pni i "erdzi. Na wi!kszo$ci terytorium 

Brazylii drewno by#o zawsze #atwo dost!pnym ma-

teria#em budowlanym. Nigdy jednak nie zyska#o 

popularno$ci w architekturze brazylijskiej, zdomi-

nowanej g#ównie przez importowan  z europejskiej 

metropolii tradycj! wznoszenia konstrukcji muro-

wych. Zestawienie rustykalnych faktur: #amanego 

kamienia, r!cznie g#adzonych tynków i wst!pnie tyl-

ko obrobionych elementów drewnianych w konfron-

tacji z formami, których proporcje i zasady kompo-

zycyjne $wiadcz  jednoznacznie o modernistycznej 

proweniencji, nadaje tej architekturze szczególny 

16. Lucio Costa, budynki w zespole mieszkaniowym Parque Guinle (1948–1954), Rio de Janeiro (RJ), detal przes#on z drobnowymia-

rowych elementów cobogós; fot. autor

16. Lucio Costa, buildings in the Parque Guinle residential complex (1948–1954), Rio de Janeiro (RJ), detail from the cobogós; 

photo by the author

6 Jednym z najbardziej znanych przyk#adów s  kilkukilometro-

wej d#ugo$ci przekrycia na terenie kampusu uniwersyteckiego 

w Caracas (Ciudad Universitaria de Caracas, 1944–1970, proj. 

Carlos Raul Villanueva)
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17. Budynki wielorodzinne w jednym z zespo#ów mieszkaniowych, Superquadra Sul (ok. 1960 r.), Brasilia (DF); fot. autor

17. Multi-family houses in one of the residential complexes, Superquadra Sul (circa 1960), Brasilia (DF); photo by the author

18. Budynki wielorodzinne w jednym z zespo#ów mieszkaniowych, Superquadra Sul (ok. 1960 r.), Brasilia (DF); fot. autor

18. Multi-family houses in one of the residential complexes, Superquadra Sul (circa 1960), Brasilia (DF); photo by the author
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wyraz. KlasyÞ kowana wed#ug brazylijskich histo-

ryków architektura ta jako przynale"na do moderni-

stycznego rustykalizmu, lokuje si! w szerokim nur-

cie tzw. krytycznego regionalizmu realizuj c jego 

najistotniejsze postulaty. Jak pisze Jaros#aw Szew-

czyk, podsumowuj c pogl dy Douglasa Kelbaugh’a 

na ten temat: „Krytyczny regionalizm wyra"a po-

trzeb! osadzenia w przestrzeni, wyartyku#owania 

stosunku do natury, historii, rzemios#a i $wiadomo-

$ci ogranicze%”7. Wydaje si! zawiera' odpowied( na 

postawione przez Paula Ricour’a pytanie: „Jak by' 

nowoczesnym i kontynuowa' tradycj!, jak o"ywi' 

u$pion  star  cywilizacj! b!d c cz!$ci  cywilizacji 

uniwersalnej?”8

Architektem, który zapocz tkowa# zwrot ku tra-

dycji w celu wzbogacenia architektury importowa-

nej z Europy o elementy lokalnej tradycji by# Lu-

cio Costa, a pierwszym chronologicznie projektem 

powsta#ym w tym duchu by#o muzeum misji jezu-

ickich w São Miguel das Missões (Rio Grande do 

Sul) z 1937 roku, gdzie Costa po# czy# nowoczes-

ne rozwi zania materia#owe i technologiczne prze-

szklonych w pe#ni $cian z dawn  architektur  obiek-

tów misji. 

Kluczowe znaczenie dla spopularyzowania nurtu 

rustykalnego mia# hotel w Nova Friburgo (Rio de 

Janeiro) projektu Costy wzniesiony w latach 1940–

1944. Modernistyczna w duchu kompozycja bry#y 

budynku i funkcjonalistyczne rozwi zanie planu 

zrealizowane zosta#y z wykorzystaniem tradycyj-

nych materia#ów i technologii oraz ich rzemie$lni-

czej obróbki. 

Dom w#asny Carlosa Ferreiry wzniesiony w 1949 

roku w tej samej miejscowo$ci stanowi# by' mo"e 

najlepszy przyk#ad omawianej tendencji, w któ-

rym architekt znakomicie wydoby# walory lokal-

nej tradycji budowlanej. Za#o"enie modernistyczne 

w warstwie ideowej i w strukturze konstrukcyjno-

przestrzennej zrealizowane zosta#o z niskoprze-

tworzonych materia#ów przy u"yciu najprostszych 

technologii stosowanych w tym regionie. Modular-

ny szkielet konstrukcyjny z "erdzi zosta# cz!$ciowo 

wyeksponowany w przestrzeni, a na fragmentach 

wype#niony #amanym kamieniem lub ziemi  narzu-

can  na pleciony z ga#!zi ruszt (il. 20). Ze wzgl!du 

na walory architektoniczne i niskie koszty projekt 

zosta# nagrodzony na Panameryka%skim Kongresie 

Architektury odbywaj cym si! w 1950 roku w Ha-

19. Oscar Niemeyer z zespo#em, Park Ibirapuera (1951–1955), São Paulo (SP), "elbetowe przekrycia ci gów pieszych # cz cych pawi-

lony wystawowe; fot. autor

19. Oscar Niemeyer and others, Ibirapuera Park (1951–1955), São Paulo (SP), reinforced concrete canopy above pedestrian walkways 

leading to exhibition halls; photo by the author

7 J. Szewczyk, Regionalizm w teorii i praktyce architektonicznej, 
WAPB, Bia#ystok 2006.

8 Ibidem.
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wanie, w kategorii budynków wykorzystuj cych lo-

kalne materia#y. 

Szczególny obiekt spo$ród wzniesionych w ra-

mach modernistycznego rustykalizmu stanowi# pa-

wilon informacyjno-biurowy sprzeda"y nierucho-

mo$ci na terenie kondominium Samabaia w pobli-

"u Petropólis (Rio de Janeiro) z 1954 roku projektu 

Miltona Roberto. Dynamiczna forma obiektu dosko-

nale kontrastowa#a z rustykaln  faktur  nieobrobio-

nych kamiennych bloków budulca. Architektura bu-

dynku operuj ca rytmicznym uk#adem kamiennych 

$cian-tarczownic i zawieszonych pomi!dzy nimi 

przeszklonych modu#ów pomieszcze% interesuj co 

wpisywa#a si! w górski krajobraz okolicy.

Tropikalna ro"linno"#

Istotnym wk#adem Brazylii w dorobek ruchu no-

woczesnego by#o wprowadzenie ro$linno$ci jako 

integralnego elementu projektu architektonicznego. 

Miejscowe uwarunkowania klimatyczne powoduj , 

"e niezwykle bujna, ro$linno$' tropikalna towarzy-

szy nieod# cznie architekturze, otacza j  i wdziera 

si! na ka"dy niezagospodarowany skrawek terenu. 

Z jednej strony warunki takie wydaj  si! wymarzone 

dla architekta krajobrazu i projektanta zieleni, z dru-

giej jednak – okie#znanie tego "ywio#u stanowi du"e 

wyzwanie. Celem bowiem nie jest piel!gnowanie 

projektowanej zieleni urz dzonej, lecz kontrolowa-

nie nadmiernego wzrostu ro$linno$ci. Wysoka ran-

ga, jak  w Brazylii zyska#a architektura krajobrazu, 

jest w du"ej mierze zas#ug  Roberto Burle Marxa, 

stawianego na równi po$ród twórców fenomenu bra-

zylijskiej architektury modernistycznej, Costy, Nie-

meyera i innych czo#owych architektów. Jego licz-

ne projekty mi!kko rysowanych, chcia#oby si! po-

wiedzie' romantycznych, kompozycji ogrodowych 

i krajobrazowych #agodz  i uzupe#niaj  w organiczny 

sposób wyrazist  geometri! budynków. Podkre$laj  

przy tym kontrasty kolorystyczne ciemnej w walo-

rze, sk#!bionej zieleni z jasnymi bry#ami nowoczes-

nej architektury. Udzia# Roberto Burle Marxa w ze-

spole projektowym gmachu Ministerstwa Edukacji 

i Zdrowia i wprowadzenie tropikalnej ro$linno$ci 

by#o jednym z kluczowych elementów okre$laj cych 

prze#omowy charakter tej realizacji. Oprócz zieleni 

na placu wokó# bry#y auli, ro$linno$' wprowadzona 

zosta#a na dach ni"szej cz!$ci budynku (il. 6). Tak 

urz dzony ogród o Þ nezyjnej kompozycji dost!pny 

z g#ównego hallu i sali konferencyjnej, ogl dany jest 

z pomieszcze% biurowych na wy"szych kondygna-

cjach ukazuj c g#!boki sens formu#owanej przez Le 

Corbusiera idei „pi tej elewacji”. 

Oprócz licznych ogrodów rezydencji prywat-

nych nale"y wymieni' aran"acj! zieleni przy dwor-

cu lotniczym Santos Dumont Airport projektu braci 

Roberto z 1944 roku, kompozycj! ogrodowo-par-

kow  przy XVIII-wiecznej kaplicy Jaqueira w Re-

cife (Pernambuco) z 1954 roku czy najwi!ksz  pod 

wzgl!dem skali realizacj! – Parque Flamengo w Rio 

de Janeiro z lat 1953–1962, projektowan  pod kie-

runkiem Affonso Reidy’ego. Za#o"enie parku Fla-

mengo o powierzchni 120 hektarów, stanowi ce po-

$redni  stref! pomi!dzy intensywnie zabudowanym 

centrum miasta a brzegiem zatoki Guanabara, w wy-

daniu brazylijskim realizuje postulaty modernistycz-

nej urbanistyki. Na otwartych przestrzeniach zie-

lonych mi!kko poprowadzono ci gi spacerowe # -

cz ce pla"e, port jachtowy, place sportowe, obiekty 

gastronomiczne. W!z#owymi punktami wpisanymi 

w pejza" parku s  obiekty Muzeum Sztuki Wspó#-
czesnej projektu Affonso Reidy’ego z lat 1953–1968 

(il. 21) i pomnik poleg#ych w drugiej wojnie $wiato-

wej autorstwa Helio Ribasa i Marcosa Konder Neto, 

uko%czony w 1960 roku. Bezkolizyjnie rozwi zano 

prowadzenie ci gów pieszych k#adkami ponad lub 

tunelami pod korytarzami szerokich tras komunika-

cyjnych przecinaj cych obszar parku. Jednak domi-

nuj c  rol! odgrywa szata ro$linna, skomponowana 

przez Roberto Burle Marxa z gatunków ro$linno$ci 

tropikalnej.

20. *ciana budynku wzniesionego w tradycyjny sposób – ruszt 

z "erdzi wype#niony narzucan  ziemi , w górnej cz!$ci, pod 

okapem, niewype#niony szkielet zapewnia wentylacj!, wybrze-

"e Baía da Ilha Grande; fot. autor

20. Wall of a building constructed in a traditional manner – 

a grillage of wooden poles Þ lled with dirt; the grillage left un-

Þ lled in the upper part of the wall, under the ventilation hood, 

ensures air circulation; the coast of Baía da Ilha Grande; 

photo by the author
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Podsumowanie

Rezultatem przyj!cia formalnych i ideowych 

za#o"e% awangardowej architektury europej-

skiej w warunkach tropikalnego klimatu Brazylii 

i na gruncie lokalnej tradycji architektonicznej by#o 

uformowanie si! indywidualnego nurtu architek-

tury – fenomenu „stylu narodowego” rodz cego 

si! w ramach architektury nowoczesnej na ca#ym 

$wiecie. Henrique Mindlin, jeden ze wspó#autorów 

sukcesu brazylijskiej architektury nowoczesnej, do-

konuj c w 1956 roku na bie" co próby oceny jej 

osi gni!', wyró"ni# takie jej cechy, jak: „…emo-

cjonalna spontaniczno$', d "enie do zintegrowa-

nia z krajobrazem i klimatem, nowe zdeÞ niowanie 

j!zyka plastycznych $rodków wyrazu – wszystko 

w kontek$cie silnej dyscypliny intelektualnej”9. 
Z dala od g#ównych, europejskich o$rodków mo-

dernizmu powsta#y w omawianym czasie dzie#a 

pe#ne ekspresji, operuj ce bogatymi $rodkami wy-

razu, wywieraj ce wp#yw na architektur! w innych 

cz!$ciach $wiata.
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dr in$. arch. Grzegorz Rytel
Wydzia! Architektury Politechniki Warszawskiej

Introduction

The achievements of European and North 

American engineering, architecture and Þ ne arts in 

mid-19th century and onwards resulted in 1930s in the 

formation of a unique formal language which proved 

so potent in deÞ ning modernist architecture that it 

enabled coining the term “International Style”. An 

important input to the process was given by utopian 

architectural visions dating back as far as the French 

Revolution, but the principal drivers in structuring 

the fundamental principles of avant-garde were Le 

Corbusier’s Þ ve points of modern architecture. The 

language of architectural form developed in Europe 

made use of the possibilities offered by modern 

technologies and structural solutions. Free, non-

supporting facades, ribbon windows, large glazings 

and leisure areas on ß at rooftops were designed 

not only to illustrate what modern technology was 

capable of, but also to improve living conditions, 

particularly through increasing the availability of 

sunlight. At the same time, they offered a good 

reason to experiment with the forms of artistic 

expression that were a prominent characteristic of 

the emerging canon of avant-garde architecture.

Brazil was the Þ rst tropical country to embrace 

modern European architectural concepts. Starting 

from late 1920s, Brazilian architecture followed 
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