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 ledz!c tendencje rozwoju wspó"czesnych szkó" 
architektury, trudno oprze# si$ wra%eniu, %e ci!%! 
one ku znacznemu rozszerzeniu spektrum rozwa-

%anych zagadnie&. Tworz!c programy czerpiemy 

z otoczenia spo"ecznego, geograÞ cznego, in%ynie-

ryjnego, programistycznego. Wykorzystujemy pla-

styczne cyfrowe medium, aby pozyskiwa# i prze-

twarza# informacje. Organizuj!c zaj$cia pod!%amy 

'ladem efektywnych rozwi!za&, poznawanych dzi$-
ki globalnej sieci powi!za&. 

Kiedy na Wydziale Architektury Politechniki 

Warszawskiej powstawa" program nowej specjalno-

'ci magisterskiej Architecture for Society of Know-

ledge1, doszli'my do przekonania, %e w nurcie zaj$# 

Architectural practice, based on canon and proportion, inter-

prets reality in a idealistic way. Communicates meanings based 

on codes recognizable in the context of tradition. Shapes spatial 

forms – corresponding to conventions and proven in long-term 

processes of use.

Based on the assumptions of Anglo-Saxon empiricism, the 

paper seeks to identify the classic experiment and examine if 

it is an effective tool of architecture. It looks for answers to 

the question of whether the experimental method supports the 

creative activities and whether this has changed in the context 

of information age. Case study contains examples of modern 

buildings and selected student works expressing ASK program 

speciÞ city.

Keywords: architectural education, simulation, experiment, par-

ametric modeling

EXPERIMENT, SIMULATION – DESIGN TECHNIQUES AND EDUCATIONAL CHALLENGES

ABSTRACT

Architektura, dziedzina oparta na kanonie i proporcji, interpre-

tuje rzeczywisto'# w sposób idealistyczny. Przenosi znaczenia 

i kody rozpoznawalne dzi$ki zanurzeniu w tradycji. Kszta"tuje 

uformowania przestrzenne odpowiadaj!ce konwencjom oraz 

sprawdzone w d"ugotrwa"ych procesach u%ytkowania. 

Wychodz!c z za"o%e& anglosaskiego empiryzmu, artyku" stara 

si$ okre'li# klasyczny eksperyment oraz zbada#, czy jest on 

efektywnym narz$dziem architektury. Poszukuje odpowiedzi na 

pytanie, czy metoda do'wiadczalna wspomaga dzia"ania twór-

cze i czy proces ten zmieni" si$ w kontek'cie upowszechnienia 

technologii informacyjnej. T"em rozwa%a& s! przyk"ady wspó"-
czesnych budowli oraz wybrane prace studenckie realizowane 

w ramach studiów ASK na Wydziale Architektury Politechniki 

Warszawskiej. 

S"owa kluczowe: edukacja architektoniczna, symulacja, ekspe-

ryment, modelowanie parametryczne

EKSPERYMENT, SYMULACJA 

– TECHNIKI PROJEKTOWE I WYZWANIA EDUKACYJNE

JAN S(YK

STRESZCZENIE

1 Architecture for Society of Knowledge [ASK]; angloj$zycz-

na specjalno'# studiów magisterskich na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej; tematyka studiów obejmuje zagad-

nienia zwi!zane z rozwojem spo"ecze&stwa wiedzy, rozwija 

'wiadomo'# narz$dzi cyfrowych, dzi$ki którym mo%liwa jest 

integracja wiedzy oraz wspó"praca interdyscyplinarna oraz for-

malizacja docieka& teoretycznych.
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projektowych brakuje otwartego przedmiotu, s"u-

%!cego pog"$bieniu metod rozumowania i rozwija-

niu narz$dzi wspomagaj!cych twórczo'#. Tak zro-

dzi"a si$ koncepcja projektów eksperymentalnych 

– kursów warsztatowych opartych na wykorzysta-

niu wspó"czesnej technologii. Uczestnicz!cy w nich 

studenci pracuj! w zespo"ach. Konstruuj! prototypy 

i modele rozwi!za& przestrzennych, które nast$pnie 

poddaj! testom. Celem nie jest poszukiwanie jed-

noznacznych rozstrzygni$#, lecz budowanie wiedzy 

drog! starannie zaplanowanych do'wiadcze&. D!%!c 

do uzyskania formu"y dydaktycznej korzystaj!cej 

z dorobku nauk przyrodniczych zastanawiali'my si$, 
jak dalece mo%na tej metodzie zaufa#. Dzi' równie% 
zaczynam od pytania: czy architektura umie ekspe-

rymentowa#? Czy architektura jest jak chemia?

Staro%ytni nie ufali do'wiadczalnym )ród"om 

wiedzy. Rozwój 'cis"ych metod rozumowania 

(g"ównie logiki i matematyki) otwiera" drog$ fa-

scynuj!cym, wcze'niej niedost$pnym narz$dziom 

teorii poznania. Architekci, twórcy nacechowani 

genetyczn! sk"onno'ci! do idealizowania, poko-

chali struktur$ rozumowania plato&skiego. Ponad 

analityczny opis spostrze%e& przedk"adali operowa-

nie modelami stanowi!cymi zarazem uproszczenie 

i syntez$. Dziedzin!, która dostarcza"a modeli naj-

bardziej uniwersalnych, okaza"a si$ przede wszyst-

kim geometria. Jak pisa" Platon: „B$dziemy zajmo-

wa# si$ astronomi! tak, jak geometri!, to za' co jest 

na niebie pozostawimy na uboczu, je'li mamy upra-

wia# prawdziw! astronomi$.”
Szacunek dla geometrii oraz dla pary idealnych 

Þ gur plato&skich, linii i okr$gu, przeszczepi" na 

grunt architektury Witruwiusz2. Wszystko, czym 

zajmuje si$ wed"ug niego architekt, to kszta"ty mo%-
liwe do wyznaczenia przy u%yciu linijki i cyrkla. Po 

dodaniu komponentu wspó"miernej proporcjonal-

no'ci, harmonii pochodz!cych od Pitagorejczyków, 

otrzymywa" deÞ nicj$ kanonu – podstawowego in-

strumentu klasycznej architektury. Kanony towarzy-

sz! nam do dzi'. Zmieniamy ich formu"$ i podstawy 

ideowe. Wci!% bardziej wierz c ustalonej formali-

zacji, ni% prawdziwie testuj c percepcyjne skutki 

dzia"a& przestrzennych.

Wybór techniki reprezentowania opartej na mo-

delach geometrycznych wiedzie architektur$ ku 

idealizmowi i arbitralno'ci. A przecie% z tego sa-

mego plato&skiego pnia wyrasta optyka Roberta 

Grosseteste’a. Jest to, w istocie, prototyp geometrii 

wykre'lnej, zaawansowanej geometrii linijki i cyr-

kla, któr! uwa%a si$ za istotny sk"adnik wiedzy 

chartryjskiej. Od Grosseteste’a pozostaje ju% tylko 

krok ku dzie"u Francisa Bacona, tworz!cemu funda-

ment wspó"czesnych nauk przyrodniczych. Novum 

Organum z pochwa"! indukcji i krytyk! sylogizmu 

otwiera drog$ poznaniu do'wiadczalnemu. W my-

'li Bacona zyskujemy podstawy dla deÞ nicji ekspe-

rymentu – techniki s"u%!cej eliminacji z"udze& po-

strzegania, wspomagaj!cej indukcj$. Trzeba do tego 

doda# aparat poj$ciowy i praktyczny zmys" Locke’a 

ka%!cy u%ywa# spostrze%e& (dane dla idei prostych) 

do weryÞ kacji teorii (idee z"o%one). A wreszcie, 

dzi$ki wykorzystaniu my'li Hume’a, uporz!dkowa# 
obraz poznania, uwzgl$dniaj!c, zarówno pierwiastki 

teoretyczne (matematyka, logika), jak i empiryczne 

(nauki przyrodnicze, spo"eczne). Wyposa%eni w na-

rz$dzia kontroli czterech kana"ów informacyjnych 

(bod)ce, odczucia, pami$#, wyobra)nia) gotowi 

jeste'my budowa# naukowo uzasadniony obraz 

'wiata. 

Eksperyment, w uj$ciu metodycznym, któ-

ry przenie'# mo%na na grunt architektury, oznacza 

uporz!dkowany zestaw czynno'ci zmierzaj!cych do 

weryÞ kacji hipotezy. Eksperyment jest zawsze pla-

nowany. Bacon pisze, %e kiedy do'wiadczenie przy-

chodzi mimochodem – jest wy"!cznie wypadkiem, 

dopiero gdy go poszukujemy mo%e zosta# uznane 

za eksperyment. Wynika st!d istotna konsekwen-

cja: eksperymentuj!c spodziewamy si$ wyników, 

których szczegó"owa analiza przyniesie wiedz$. 
Galileusz mierzy" czas swobodnego spadku, Lavo-

isier sprawdza" masy i obj$to'ci substancji. Dzi', 
w tunelach aerodynamicznych, analizujemy dyna-

mik$ op"ywu, a z obrazu spektrum promieniowania 

gwiazd wywodzimy wnioski o ich sk"adzie chemicz-

nym. Efektywnym eksperymentem jest tylko taki, 

którego przebieg w pe"ni kontrolujemy, ewentualnie 

– znamy dok"adne granice kontroli. Najlepiej, je'li 
warunki laboratoryjne pozwalaj! ograniczy# anali-

z$ do dwóch zmiennych procesu. Jedn! regulujemy 

zgodnie z planem do'wiadczenia, druga za' pod-

lega pomiarom, co umo%liwia ustalenie zale%no'ci 

i ewentualne sprawdzenie w serii powtórze&. Chc!c 

sformu"owa# deÞ nicj$ eksperymentu w 'wietle do-

robku empiryzmu u%y# musimy czterech kryteriów, 

którymi s!:

2 Witruwiusz, O architekturze ksi g dziesi!", Warszawa 1956, 

s. 15.
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– cel poznawczy (weryÞ kacja hipotezy),

– intencyjno'# i planowo'#, 
– osadzenie w kontrolowanej sytuacji (laboratoryj-

nej),

– skuteczno'# (mo%liwo'# uzyskania interpreto-

walnych wyników).

Dodanie okre'lenia eksperymentalne u"atwia in-

terpretacj$ dzie" architektonicznych, które nie przy-

staj! do konwencji. Tymczasem, deÞ nicja ekspe-

rymentu, przynajmniej w kontek'cie nowo%ytnej 

tradycji metodycznej, wydaje si$ stosunkowo ja-

sna. Ulegamy pokusie nazywania eksperymentaln! 
ka%dej dzia"alno'ci przekraczaj!cej próg percepcji 

lub zdolno'# aparatu opisuj!cego. Eksperymen-

talnymi staj! si$ w pierwszym rz$dzie utopie: re-

nesansowe miasta idealne, monumenty Boulle’go, 

wizje Garniera, konstruktywistów, Archigramu, su-

perstruktury, transarchitektura i oczywi'cie 'wiaty 

form wirtualnych. Z "atwo'ci! przykleimy etykiet$ 
eksperymentu projektom nowatorskim, cho# reali-

zowanym w wyniku przekonania o s"uszno'ci, nie 

za' z potrzeby sprawdzania czegokolwiek do'wiad-

czeniem. Takimi by"y w wi$kszo'ci dzie"a moder-

nizmu, strukturalizmu, spu'cizna HiTech-u i wspó"-
czesnych nurtów optymalizacyjnych. 

Prawdziwie eksperymentalna architektura musia-

"aby tworzy# laboratoria przystosowane do testów 

zwi!zanych z procesem budowy, u%ytkowania, sta-

rzenia si$ budynków. W testach tych uczestniczy-

liby ludzie, w 'wiadomy sposób skazywani na do-

'wiadczanie sytuacji granicznych, pozwalaj!cych 

ostatecznie rozstrzygn!# o przydatno'ci rozwi!za&. 

Dlatego w"a'nie nie ma architektury eksperymental-

nej. Je'li jest, to realizuje si$ w totalitarnym sys-

temie, dzi$ki wspó"dzia"aniu nieetycznych architek-

tów. Istniej! wy"!cznie wycinkowe eksperymenty, 

osadzone w kontek'cie architektonicznym.

Fascynuj!ce budowle monachijskiego komplek-

su olimpijskiego powsta"y dzi$ki precyzyjnie przy-

gotowanym testom przeprowadzonym przez zespó" 
Freia Otto. Techniki obliczeniowe nie pozwala-

"y uj!# wp"ywu wiatru na wielkoskalowe wisz!ce 

struktury. Opracowano wi$c metod$ bada& mode-

li w tunelu aerodynamicznym. Szczegó"owe opisy 

materia"ów stosowanych do ich budowy, procedury 

obci!%ania op"ywem, mierzenia reakcji, u'redniania 

wyników, weryÞ kacji danych w seriach prób, fascy-

nuj! do dzi'. 
Projekty kuchni dla jednostki podbudowa" Le 

Corbusier studiami nad ergonomi!, które prowadzi" 
ju% w okresie mi$dzywojennym. I znów – trudno 

nazwa# je w pe"ni poprawnymi eksperymentami. 

Nikogo nie zmuszano do wykonywania d"ugotrwa-

"ych powtarzalnych czynno'ci. Mapowanie ruchów 

technologicznych oparto na rzeczywistych sytu-

acjach, jednak z wy"!czeniem zmiennych zak"ócaj!-
cych – np. poprzez modularyzacj$. Je'li szanujemy 

ludzk! wolno'# i prywatno'#, architektoniczny eks-

peryment musi by# ograniczony.

Czy zawsze?

D!%!c do uniezale%nienia eksperymentu od ob-

ci!%e& etycznych, które skutecznie kr$puj! swobod$, 
musimy zast!pi# realn! architektur$ mo%liwie repre-

zentatywn! kopi!. Modele strukturalne s! doskona-

"ym przyk"adem tej metody. Makiet$ przygotowan! 
przez Brunelleschiego dla ß orenckiej rady Opera 

del Duomo trudno nazwa# ca"kowicie izomorÞ czn!. 
Mia"a ilustrowa# proces wznoszenia i pracy statycz-

nej dwuwarstwowej "upiny nazywanej nies"usznie 

kopu"!. Je'li hipoteza wymaga sprawdzenia ju% na 

wczesnym etapie kreacji, zastosowa# mo%na model 

zapewniaj!cy znaczn! swobod$ modyÞ kacji. Tak 

pracowa" Gaudi tworz!c niezrealizowane sklepienia 

ko'cio"a Santa Coloma de Cervello. Worki z pia-

skiem wyst!pi"y w roli zmiennej kontrolowanej, 

a paj$czyna sznurków tworzy"a rejestrowany ob-

raz sieci przestrzennej w funkcji obci!%e& i stopnia 

swobody punktów. 

Reprezentatywny model odzwierciedla równo-

cze'nie wiele cech pierwowzoru. Gwarantuje nie 

tylko adekwatno'# form i detali. PotraÞ  na'ladowa# 
interaktywne procesy rozgrywaj!ce si$ w czasie, 

zale%ne od parametrów zewn$trznych. Taki model 

trudno skonstruowa# z tektury i gipsu. Trzeba u%y# 
znacznie plastyczniejszego tworzywa – najlepiej 

czystej informacji. Cyfrowy model budynku wkrad" 
si$ do warsztatu architekta mimochodem. William 

Mitchell pisze o tym, jak o nieplanowanym i nie-

uniknionym skutku popularyzacji oprogramowania 

CAD3. Pocz!tkowe usprawnienia kre'larskie dostar-

cza"y rosn!cej liczby informacji. Organizowano je 

w bazach danych reprezentuj!cych tradycyjn! do-

kumentacj$ techniczn!. Gdy rysunki uzyska"y trzeci 

3 W. Mitchell, Antitectonics: The Poetics of Virtuality, [w:] 

The Virtual Dimension: Architecture, Representation and Crash 

Culture, J. Beckmann (red.), New York 1998, s. 203.
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wymiar okaza"o si$, %e rekordy bazy koresponduj! 
ju% nie tylko z abstrakcyjnymi adresami. Mo%na je 

by"o przypisa# do pozycji w trójosiowym uk"adzie 

wspó"rz$dnych, innymi s"owy – do lokalizacji ar-

chitektonicznych. Tak narodzi"a si$ technika zwana 

dzisiaj BIM (ang: Building Information Modeling), 

za pomoc! której konstruujemy z"o%one, wielopo-

staciowe zbiory informacji o budynku. 

Do'wiadczenia z u%yciem modeli informacyj-

nych przewy%szaj! wszystkie inne eksperymenty 

architektoniczne. Dzieje si$ tak, gdy% cyfrowe me-

dium przekazu zapewnia mo%liwo'# symulowania 

procesów z niespotykan! wierno'ci!. Reprezenta-

cja numeryczna, modularno'#, automatyzacja, wa-

riacyjno'# i zdolno'# transkodowania4 s! g"ówny-

mi cechami wyró%niaj!cymi 'rodowisko nowych 

mediów. Dzi$ki nim, eksperymenty architekto-

niczne obejmuj! sfer$ kreacji generatywnej, symu-

lacji, optymalizacji, teleobecno'ci – wszystko to 

z uwzgl$dnieniem interakcji cz"owiek/u%ytkownik 

– model informacyjny.

Pomimo %e dostosowanie do warunków oto-

czenia przyrodniczego uzna# mo%na za naturaln! 
sk"onno'# architektury, proces ten nie poddawa" si$ 
nigdy 'cis"ej formalizacji. Skomplikowane zjawiska 

Þ zyczne, geologiczne, meteorologiczne trudno jest 

modelowa#, a jeszcze trudniej ustali# warunki dla 

eksperymentu na styku architektury i 'rodowiska 

naturalnego. Rzecz zmienia si$, gdy u%yjemy znacz-

nie wydajniejszych technik obliczeniowych i gdy 

model tradycyjny zast!pimy modelem cyfrowym. 

Cyfrowe techniki symulacyjne s"u%! dzi' do te-

stowania rozwi!za&, które traÞ aj! na plac budowy. 

Gaussowska analiza krzywizn pozwoli"a Frankowi 

Gehry’emu kontrolowa# techniczne warunki realiza-

cji muzeum w Bilbao. Opracowano algorytm doko-

nuj!cy podzia"u tytanowego pokrycia na produkcyj-

ne formaty arkuszy. Estetyczne decyzje architekta, 

wyra%ane w j$zyku cyfrowego modelu (CATIA), 

tworzy"y zestaw danych wej'ciowych. Efektem by"a 

mapa sytuacji optymalnych, trudnych i niemo%li-
wych (wi$ksza krzywizna to wi$ksza trudno'# tech-

nologiczna i wy%szy koszt). Na tej podstawie zespó" 
dokonywa" korekt formy zewn$trznej i poddawa" 
badaniu kolejne wersje.

Norman Foster projektuj!c biurowiec przy St. 

Mary Axe u%y" cyfrowego laboratorium pozwala-

j!cego dokonywa# eksperymentów w kilku ró%-

nych dziedzinach. Zmiennymi kontrolowanymi 

by"y wysoko'# obiektu, wielko'# rzutu wynikaj!ca 

z sytuacji plombowej oraz kubatura gwarantuj!ca 

rentowno'# inwestycji. W kontek'cie zamierzenia 

ideowego, które polega"o na wykorzystaniu natural-

nych mechanizmów wentylacyjnych, generowano 

rozwi!zania przestrzenne i sprawdzano ich jako'# 
pod wzgl$dem statycznym, aerodynamicznym oraz 

estetycznym. Dzi$ki zapewnieniu interaktywno'ci 

procesu projektowego oraz dzi$ki plastycznej wi-

zualizacji skutków, mo%na by"o wykona# dowoln! 
liczb$ prób. W rezultacie, osi!gni$to form$ nie tyl-

ko zadowalaj!c! estetycznie, ale równie% sprawdzo-

n! pod wzgl$dem skutków technicznych i ekono-

micznych.

W 'wiecie rzeczywistych budowli, umiej$tno'# 
wirtualnego testowania prototypów i przewidywa-

nia konsekwencji jest dzi' warunkiem powodzenia 

przedsi$wzi$cia. Prace akademickie, wykonywane 

w celu doskonalenia warsztatu i rozwijania talentu, 

rzadko uwzgl$dniaj! pe"ne uwarunkowania reali-

zacyjne. Mimo to, warsztat eksperymentalny wraz 

z zapleczem cyfrowego modelowania, spe"niaj! 
istotn! rol$ w procesie kszta"towania. Ucz! prawi-

d"owej oceny rozwi!za&. Kompetencje, które zare-

zerwowane by"y dot!d dla architektów ze znacznym 

do'wiadczeniem, mo%na, cho#by cz$'ciowo, budo-

wa# na bazie do'wiadcze& symulowanych.

Badania prowadzone w zespole Projektowania 

Architektonicznego Wspomaganego Komputerem 

obejmuj! nurt symulacyjny. Do prostych do'wiad-

cze& teoretycznych do"!czaj! eksperymenty oparte 

na kompleksowych modelach sytuacji przestrzen-

nych. Stanowi! one podstaw$ do wzbogacania na-

szych zaj$# dydaktycznych, w tym równie% do pro-

jektowania eksperymentalnego, czyli projektowania 

przez testowanie rozwi!za&. Modelowanie procesów 

przestrzennych, stanowi!cych niezb$dny sk"adnik 

laboratorium architektonicznego, wymaga"o zasto-

sowania odpowiednich narz$dzi. Pierwotnie, by"y 

nimi programistyczne 'rodowiska edytorów oraz 

czyste j$zyki programowania, instrumenty z natury 

rzeczy ograniczaj!ce powszechno'# i uniwersalno'# 
metod. Gdy warsztat CAD wzbogaci" si$ o techniki 

modelowania parametrycznego, operuj!ce pseudo-

kodem, wzros"a swoboda konstruowania 'rodowisk 

testowych. Dzi$ki programom pozwalaj!cym two-

rzy# schematy decyzyjne wyra%ane w obiektach 

4 Typologia wg L. Manovich, J!zyk nowych mediów, Warszawa 

2006, s. 13.
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geometrycznych5 architekci uzyskali mo%liwo'# bu-

dowy modeli uwarunkowanych. Poprzez wprowa-

dzenie zmiennych, operatorów logicznych, sprz$-
%e&, rozlu)nili jednoznaczno'# projektu. Model nie 

jest ju% jednokrotnym odwzorowaniem formy, lecz 

deÞ nicj! zakresu jej zmienno'ci. Praca magisterska 

Piotra Kusia pokazuje, jak dzi$ki wykorzystaniu 

mo%liwo'ci modelowania parametrycznego, tworzy 

si$ laboratorium dla eksperymentów architektonicz-

nych odpowiadaj!cych kryteriom empiryzmu. Ce-

lem projektu by"a odbudowa kamienicy zaprojekto-

wanej przy ul. Waliców 14 przez Wac"awa Heppena 

(il. 1). Zniszczona w trakcie Powstania Warszaw-

skiego, dotrwa"a do czasów wspó"czesnych w po-

staci oÞ cyn drugiego podwórza. Zamiarem autora 

sta"o si$ odtworzenie cz$'ci frontowej, nie poprzez 

na'ladownictwo oryginalnej formy, lecz w sposób 

analogiczny do historycznego precedensu. Sytuacj$ 

laboratoryjn! stworzy" s"oneczny nó%, a 'ci'le rzecz 

ujmuj!c – jego cyfrowa reprezentacja. W ró%nych 

porach roku, znacznie dok"adniej ni% nakazuj! ana-

lizowa# to przepisy, linia promienia wycina"a bry"$ 
budynku, wprowadzaj!c 'wiat"o do kamienicznego 

dziedzi&ca. Oprócz pozycji s"o&ca, kontroli labora-

toryjnej podlega"y wymiary zewn$trzne, wysoko'#, 
liczba kondygnacji i ich wysoko'#. Zmienn! wyni-

kow! by"a powierzchnia u%ytkowa skrzyd"a fronto-

wego, czyli ekonomiczny skutek przedsi$wzi$cia. 

W efekcie optymalizacji otrzyma" autor z"o%on!, 
wielokrzywiznow! powierzchni$, któr! nast$pnie 

podda" uproszczeniu (dzi$ki analizie gaussowskiej) 

i triangulacji (na pola odpowiednie do pokrycia kur-

tyn!). Lejkowata, pó"nocna 'ciana studni nie przy-

pomina"a historycznej 'ciany po"udniowej, lecz 

"!czy"o je pokrewie&stwo za"o%e&. Wspó"czesna fa-

sada, podobnie jak historyczna obudowa studni, sta-

5 Takim, jak Grasshopper dla Rhinoceros.

2. Projekt "!cznika przy ul. Lwowskiej, arkusz wyników wygenerowany przez program oraz wizualizacja obiektu; 

praca magisterska Marcina Brzeskiego, wykonana na WAPW pod kierunkiem autora

2. Design of connector at Lwowska Street, results sheet generated by software and visualization of structure, 

master’s thesis of Marcin Brzeski, prepared at WAPW and supervised by the author



17

ra"a si$ dostarczy# wn$trzu maksimum 'wiat"a, przy 

uzyskaniu wymaganej kubatury. Nie czyni"a tego 

zag"$bieniami berli&skich okien, lecz poprzez eks-

perymentalnie sprawdzony, unikatowy, przypisany 

do lokalizacji kszta"t.
Spojrzenie badawcze architekta zwi!zane jest 

z perspektyw! konstrukcyjn!. Niezale%nie od za"o-

%e& ideowych, budowla musi zapewni# bezpiecze&-

stwo i wygod$ u%ytkowania, które wynikaj! z pracy 

struktury. Kiedy uk"ad statyczny ulega komplikacji, 

trudno jest intuicyjnie przewidzie# obci!%enia ele-

mentów. Praktyka wspó"pracy mi$dzybran%owej 

ukszta"towa"a schemat cyklicznego poprawiania 

rozwi!za&. Koncepcja architektoniczna przekszta"-
cana jest w model statyczny, który, poddany obli-

czeniowej obróbce, dostarcza wiedzy o mo%liwo-

'ciach realizacyjnych lub ich braku. 

Marcin Brzeski, w swojej pracy dyplomowej 

dotycz!cej kszta"towania struktur przestrzennych, 

stara" si$ upro'ci# obieg informacji. Opracowa" na-

rz$dzie symulacyjne, które wizualizuje skutki dzia-

"a& projektowych. Sytuacja badawcza dotyczy"a nie-

wielkiego "!cznika kubaturowego wi!%!cego gmach 

g"ówny Wydzia"u Architektury Politechniki War-

szawskiej z jego cz$'ci! oÞ cynow! (il. 2). Rurowa 

konstrukcja z pr$tów tworz!cych sie# trójk!tów zo-

sta"a zbudowana za pomoc! edytora parametrycz-

nego. Poruszaj!c krzywymi deÞ niuj!cymi mo%na 

by"o dowolnie formowa# bry"$ "!cznika, której po-

wierzchnia ulega"a triangulacji w 'wietle zadanych 

kryteriów6. Oprócz wymiarów zewn$trznych i deÞ -

nicji dziel!cej na pola, cyfrowe laboratorium pozwa-

la"o regulowa# obci!%enia sta"e i zmienne dzia"aj!ce 

na ustrój. Sfera pomiarowa eksperymentu obejmo-

3. Pawilon ASKtheBOX, wn$trze zrealizowane po wst$pnej optymalizacji kszta"tu poprzez cyfrow! produkcj$ 
arkuszy styropianowych; efekt projektu eksperymentalnego na studiach ASK

3. ASKtheBOX Pavilion, interior realized after initial optimation of shape through digital production of styrofoam panels; 

effect of experimental project for ASK classes

6 Forma sieci utrzymywana by"a w granicach deÞ nicji wyzna-

czonej maksymaln! d"ugo'ci! pr$tów, liczb! pr$tów w w$)le 

oraz dopuszczalnym minimalnym k!tem pr$tów s!siaduj!cych.
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wa"a statyczne skutki pracy "!cznika. Powi!zany 

z edytorem program, na podstawie przemieszcze& 

w$z"ów, analizowa" si"y w pr$tach. Wyniki zwraca" 
w postaci arkusza danych, na bie%!co uaktualniaj!c 

warto'ci charakteryzuj!ce poszczególne elemen-

ty. Aby praca architekta poszukuj!cego optymalnej 

formy sta"a si$ jeszcze bardziej intuicyjna, program 

wizualizowa" si"y za pomoc! kodu kolorystycznego. 

Pr$ty w stanie optymalnym kolorowa" na zielono, 

przeci!%one – na czerwono, granicznie pracuj!ce 

– na %ó"to. Wszystkie funkcje realizowa" reaktyw-

nie, w czasie rzeczywistym, aby konsekwencje de-

cyzji architektonicznych by"y monitorowane ju% 
w chwili ich podejmowania.

Zasi$g metod empiryzmu anglosaskiego nie ko&-

czy" si$ na granicy nauk przyrodniczych. Ju% w uj$-
ciu Hume’a relacje mi$dzyludzkie i zachowania jed-

nostek przyporz!dkowane zosta"y do sfery podatnej 

na poznanie do'wiadczalne. Pawilon ASKtheBOX, 

zbudowany w ramach jednego z kursów projekto-

wania eksperymentalnego sprawdza przydatno'# 
cyfrowych metod modelowania do analizy percepcji 

otoczenia (il. 3). Organicznie uformowane wn$trze 

zaprojektowano w sposób, który wywo"ywa# mia" 
poczucie oderwania od kontekstu. Dla uformowania 

mechanizmu interakcji, wykorzystano sprz$%enie 

pomi$dzy cieniem rzucanym przez u%ytkownika, 

jego obrazem przekazywanym do komputera a gene-

rowanym na tej podstawie d)wi$kiem, który emito-

wany we wn$trzu dociera" ponownie do u%ytkowni-

ka. Obraz sytuacji laboratoryjnej prze'ledzi# mo%na 

w czytelny sposób na ekranie steruj!cym pawilonu. 

Kszta"t matrycy, stopie& uproszczenia obrazu cienia 

oraz algorytm generuj!cy komunikat muzyczny – to 

zmienne kontrolowane procesu. Regulacji podlegaj! 
aktywne strefy pawilonu. Przemieszczaj!c i zmie-

niaj!c obrys kolorowych pól mo%na sterowa# reak-

cjami instalacji. Obserwuj!c zachowanie u%ytkow-

ników sprawdzamy, które konÞ guracje wzmagaj! 
oddzia"ywanie pawilonu, a które nie s! akceptowa-

ne (il. 4).

Eksperymenty architektoniczne realizowane 

dzi$ki komputerom, w 'rodowisku technologii in-

formacyjnej, budz! niekiedy obawy. Zastanawiamy 

si$, czy parametryzacja nie oznacza utraty kontro-

li nad szczegó"ami projektu. William Mitchell ju% 

4. Pawilon ASKtheBOX w trakcie ekspozycji i testów

4. ASKtheBOX Pavilion at the exposition and during tests 



19

w latach dziewi$#dziesi!tych minionego stulecia ry-

sowa" scenariusz odwrotny. Podkre'la" szanse wy-

nikaj!ce z uelastycznienia aparatu wykonawczego 

architektury. Pisa", %e „fabrykowane cyfrowo i elek-

tronicznie wizualizowane wersje s! po prostu kolej-

nymi realizacjami pojedynczego dzie"a architekto-

nicznego, które zdeÞ niowano za pomoc! zestawu 

rysunków lub modelu komputerowego – zupe"nie 

jak wykonania, realizowane przez kolejnych inter-

pretatorów, na ró%nych instrumentach”7.

Korzystaj!c z wariacyjnej charakterystyki nowe-

go medium zyskujemy szans$ eksperymentowania 

w dziedzinie, która by"a tych szans pozbawiona. Nie 

rozwi!zuje to z pewno'ci! wszystkich problemów 

architektonicznych, ale niektóre rozwi!zania znacz-

nie zbli%a. Penetruj!c zwodnicze terytorium nowa-

torstwa warto przestrzega# zasad, których rodowód 

si$ga znacznie g"$biej ni% metoda. Rzetelno'# eks-

perymentatora wymaga przyj$cia regu", które obo-

7 W. Mitchell, op. cit., (t"um. autor).

wi!zuj! zarówno w naukach przyrodniczych, jak i w 

dziedzinie kszta"towania przestrzeni. W'ród nich 

zasad, które pozostawi" nam dorobek empi ryzmu.
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