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Grzegorz Pęczek 

PODEJŚCIE TOPOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNYM 
PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM 

Streszczenie 

Na przełomie XX i XXI wieku w architekturze dało się zaobserwować pojawienie się nowej 
fali awangardy. Projektanci zaczęli tworzyć architekturę o niecodziennych formach, bazują-
cych na skomplikowanej krzywoliniowej geometrii. Było to związane z przejściem od post-
modernistycznej architektury sprzeczności i złożoności do architektury opierającej się na 
zgodnej płynności i ciągłości. Pierwsze podejście było charakterystyczne dla ostatniego 
wielkiego stylu architektury współczesnej – dekonstruktywizmu, opartego na filozofii frag-
mentaryzmu Jaques’a Derridy. Drugie podejście natomiast wywodzi się z myślenia Gillesa 
Deleuze, opisującego świat jako wynik płynnych procesów ciągłego stawania się. Oba podej-
ścia cechuje jednak niezwykła złożoność, zarówno jeśli chodzi o warstwę genotypu, jak 
i fenotypu architektury. Wydawało się, że podobnie jak w formach generowanych w wyniku 
myślenia deleuzjańskiego, w metodologii i stylistyce architektury również zapanowała zu-
pełna dowolność, a być może i chaos. Oprócz aspektu związanego z kształtowaniem samej 
formy architektonicznej, a więc formalnego, istnieje także aspekt programowy, powstały 
nieco wcześniej, bazujący na topologicznej logice płynności w odniesieniu do kształtowania 
programu funkcjonalnego obiektu architektonicznego. Ten ostatni, choć mniej atrakcyjny 
wizualnie, pozostaje niezwykle intrygujący, jeśli chodzi o proces powstawania architektury 
jako całości.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę scharakteryzowania genezy oraz systematyki rozwoju po-
dejścia topologicznego w aspekcie formalnym i programowym na przełomie XX i XXI wieku. 

Słowa kluczowe: projektowanie przestrzeni, blob, CAD, projektowanie architektoniczne, 
podejście topologiczne. 

TOPOLOGICAL APPROACH IN CONTEMPORARY 
ARCHITECTURAL DESIGN 

Abstract 

At the turn of 20th and 21st century there was a new wave of architectural avantargde to be 
observed. Architects emerged, who have been creating architecture of extraordinary forms, 
based on complicated curviliniear geometry. 

It was connected with a transition from postmodern architecture of contradiction and com-
plexity towards architecture based on consensual smoothness and continuity. First ap-
proach was characteristic for the last great contemporary architectural style – deconstruc-
tivism, based on the philosophy of fragmentation of Jaques Derrida. The second approach 
comes from thinking of Gilles Deleuze, who described the world as a result of fluid processes 
of continuous endless becoming. Both of the approaches however are characterized by 
enormous complexity, both in the architecture’s genotype and the phenotype layers. 

It seemed, that similarly to the forms generated by deleuzian thinking, a complete freedom, 
or maybe even chaos, started to rule the methodology and stylistics in architecture. Besides 
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the aspect connected with generation of form itself (formal aspect), there is also a program 
aspect, which emerged a little before the first one. It based in the topological logic of liquidity 
in respect to the creating of functional program of an architectural object. The latter, alt-
hough less visually appealing, remains very intriguing, when considering the process of cre-
ating architecture as a whole. This article tries to characterize the genesis and systematics of 
the topological approach in the formal and program aspects in the XX / XXI century turn. 

Keywords: design of space, blob, CAD, architectural design, topological approach. 

Wstęp 

Budynek jako główny wynik działalności architektonicznej był od wieków po-
strzegany jako stabilna struktura, dająca schronienie, czy też wyrażająca pre-
stiż, z których to względów nosiła cechy stabilności i trwałości.  

Na przełomie wieków XX i XXI jednak zaczęło zmieniać się pojęcie prze-
strzeni na gruntach wielu dyscyplin. Pojęcie absolutnej i deterministycznej 
przestrzeni w ujęciu Newtona i Laplace’a straciło na aktualności ustępując 
miejsca postrzeganiu rzeczywistości jako zmiennego, ciągłego i dynamicznego 
fenomenu. Wtedy to pojawiły się pierwsze koncepcje formy pozostającej pod 
wpływem oddziaływania dynamicznych pól sił, pojęcia „stawania się” oraz jed-
noczesności wielu zdarzeń. Wydawało się, że w architekturze, podobnie jak de-
kadę wcześniej w przypadku dekonstruktywizmu, zapanował chaos. Okazało 
się, jednak, że, podobnie jak w fizyce, jest to chaos kontrolowany, wynikający ze 
stymulującej nieprzewidywalności1. Jest on precyzyjnie zorganizowany i nie ma 
tam miejsca na przypadki2.  

1.  Nieprecyzyjny Euklides. Alternatywne modele geometrii 

Geneza tworzenia awangardowej architektury bazującej na skomplikowanych, 
krzywoliniowych formach, sięga wstecz aż do starożytnej Aleksandrii. Trady-
cyjna, „płaska” geometria przez tysiąclecia opierała się na zasadach sprecyzo-
wanych przez Euklidesa ok. V w p.n.e. w jego dziele pt. Elementy. Fundamenty 
tej geometrii figur i brył, które wszyscy tak dobrze znamy, stanowiło pięć po-
stulatów:  
1. przez dwa dowolne punkty poprowadzić można prostą 
2. ograniczoną prostą można w sposób ciągły przedłużać wzdłuż prostej 
3. z każdego środka każdą rozwartością można opisać koło 
4. wszystkie kąty proste są sobie równe 

                                                        
1 Por. Fez-Barringten, B., 2011. 
2 Autor ma na myśli zjawisko chaosu deterministycznego, będącego przedmiotem badań 
m.in. w matematyce i fizyce, ale także w medycynie i ekonomii. 
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5. dwie proste, które przecinają trzecią w taki sposób, że suma kątów we-
wnętrznych po jednej stronie jest mniejsza od dwóch kątów prostych, 
przetną się z tej właśnie strony3.  

Cztery pierwsze postulaty są możliwe do bezspornego udowodnienia 
i uważane są za aksjomaty. 

Piąty z nich jednak jest niejednoznaczny. Brzmi on: w płaszczyźnie wyzna-
czonej przez dowolną prostą a i dowolny punkt A nie leżący na a istnieje co naj-
wyżej jedna prosta przechodząca przez A i nie przecinająca a4. Mimo, iż logicznie 
oczywisty, od dawien dawna wzbudzał dyskusje swoją nieprecyzyjnością.  

Matematycy uważali, że postulat ten nie jest wystarczająco fundamentalny, 
aby był uznany za aksjomat. Znano co najmniej sześć innych od euklidesowego 
sformułowań tego samego postulatu. 

Przełom nastąpił dopiero na początku XIX w. Pierwszym, który zauważył, 
że alternatywa dla piątego postulatu Euklidesa nie musi prowadzić do sprzecz-
ności, a być może do innej, „dziwnej” geometrii, był Carl F. Gauss. Ponieważ nie 
opublikował on swoich badań na ten temat, jako twórców pierwszej geometrii 
uważa się dwóch innych matematyków. 

Rosjanin Mikołaj Łobaczewski oraz niezależnie od niego, Węgier Janos 
Bolyai stworzyli pierwszą alternatywną do euklidesowej, spójną w swej aksjo-
matyce geometrię, zwaną geometrią hiperboliczną. Różnica polega na odmien-
nym pojęciu postulatu piątego Euklidesa, które tutaj zakłada możliwość istnie-
nia więcej niż jednej prostej równoległej. Później powstały również inne mode-
le geometrii nieeuklidesowych, na przykład niezależny model niemieckiego ma-
tematyka Georga Riemanna, zwany geometrią eliptyczną, czy też sferyczną. 

Riemann ukazał błąd w interpretacji drugiego aksjomatu Euklidesa, który 
zakładał, że linia prosta przedłużana w sposób ciągły oznacza jej nieskończoną 
długość. Nie jest to jedyna możliwa sytuacja. Gdy weźmiemy pod uwagę na 
przykład Ziemię, która w przybliżeniu jest kulą, opisane na sferze, proste 
przyjmują formę wielkich okręgów. Proste te są nieskończone (nie mają po-
czątku ani końca), a jednocześnie nie mają nieskończonej długości. 

Badania wykazały, że modele nieeuklidesowe są w tym samym stopniu 
niesprzeczne, co geometria euklidesowa. Spowodowało to rewolucję w mate-
matyce i zmusiło do ponownego zbadania logicznej struktury geometrii. Geo-

                                                        
3 Przytoczone aksjomaty Euklidesa w literaturze funkcjonują w rozmaitych, zbliżonych 
do siebie formach. 
4 Sformułowanie piątego aksjomatu Euklidesa wg Hilberta zaczerpnięte z Nowej Ency-
klopedii Powszechnej PWN (http://encyklopedia.pwn.pl, dostęp: styczeń 2013). 
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metrie nieeuklidesowe potrafią opisywać zakrzywioną przestrzeń za pomocą 
różnych modeli5. 

Rysunek 1. Przykład trójkąta w modelu geometrii hiperbolicznej. Suma kątów 
trójkąta wynosi 35 stopni. 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem appletu NonEuclid. 

Rysunek 2. Przykład trójkąta w modelu geometrii sferycznej. Suma kątów trój-
kąta wynosi 270 stopni. 

 
Źródło: K. Devlin, 2003, s. 127. 

2.  Topologia a kształtowanie przestrzeni 

Drugim ze zjawisk, które walnie przyczyniły się do tworzenia krzywoliniowej 
architektury „blobów”6 jest wykorzystanie topologii. Topologia jest jedną 

                                                        
5 Jedną z ciekawostek geometrii nieeuklidesowych jest suma kątów trójkąta, która 
w geometrii hiperbolicznej wynosi mniej niż 180 stopni, w eliptycznej natomiast więcej, 
co wcale nie jest sprzecznością! 
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z dziedzin matematyki. Z definicji określa te własności przestrzeni, które nie 
ulegają zmianom w trakcie transformacji homeomorficznej7. 

Rysunek 3. Równoważność przestrzeni homeomorficznych z punktu widzenia 
topologii. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Aby zrozumieć związek między topologią a projektowaniem architekto-
nicznym, musimy bliżej przyjrzeć się topologii geometrycznej. Na jej rozwój 
wpłynęły pewne wydarzenia w historii matematyki, takie jak rewolucja geome-
tryczna, rozwój metod algebraicznych oraz wynalezienie rachunku różniczko-
wego, dzięki któremu możliwe stało się zdefiniowanie na przykład zjawiska 
ruchu. 

Rachunek różniczkowy z kolei stał się pomocny w rozwoju geometrii. 
Dzięki tej metodzie możliwe stało się obliczanie skomplikowanych powierzchni 
oraz dynamicznych zjawisk zachodzących na przestrzeniach topologicznych. 

3.  Topologia geometryczna i powierzchnie  

Pierwszym uczonym, który dokonał przełomu w badaniach nad problemami 
zaliczanymi dzisiaj do topologii był Leonhard Euler. W 1735 roku przeprowa-
dził dowód w słynnym problemie siedmiu mostów Kaliningradu8.  

Rysunek 4. Ilustracja problemu siedmiu mostów na rzece Pregole. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Devlin, 2003, s. 175. 
                                                                                                                                         
6 Por. Pęczek, G., 2005. 
7 Homeomorfizm w matematyce określa przekształcenie ciągłe, mające przekształcenie 
odwrotne, które też jest ciągłe. Polega na przekształcaniu przestrzeni tak, jakby była 
zrobiona z substancji rozciągliwej, bez sklejania i bez rozrywania. 
8 Problem dotyczy dwóch wysp na rzece Pregole, połączonych siedmioma mostami 
z lądem i między sobą. Pytanie brzmi, czy możliwe jest ułożenie trasy, którą przekro-
czymy każdy z mostów tylko jeden raz? Euler udowodnił rachunkowo, że jest to nie-
możliwe. 
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Rysunek 5. Graf do problemu siedmiu mostów Kaliningradu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Devlin, 2003, s. 175. 

Euler zdał sobie sprawę, że podejście geometryczne nie sprawdza się 
w tym przypadku. Odkrył on, że jedynie potraktowanie wszystkich elementów 
zagadki jako punktów i połączeń między nimi przynosi rozwiązanie. Nieważne 
są odległości między poszczególnymi punktami, ale istotne są takie fakty jak 
połączenia punktów ze sobą oraz kolejność9. Ta zasada jest jedną z głównych 
zasad topologii10. 

Czymże jest więc topologia geometryczna w praktyce?  

W pewnym sensie jest to nauka o ciągłości: zaczyna od ciągłości przestrzeni, 
lub form, generalizuje, a potem poprzez analogię prowadzi do innych rodzajów 
ciągłości – i przestrzeń taka, jak ją powszechnie rozumiemy pozostaje daleko 
w tyle11. 

Precyzyjną definicję transformacji topologicznej podał August Möbius. 
Wspólnie z J. B. Listingiem odkryli oni, że w geometrii istnieje powierzchnia 
posiadająca tylko jedną „stronę” zamiast tradycyjnie, dwóch12. 

Inną charakterystyczną cechą topologiczną, która pozwala nam rozróżnić 
powierzchnie, jest liczba krawędzi. Wstęga Möbiusa, na przykład posiada tylko 
jedną krawędź, podczas gdy walec zrobiony ze wstęgi ma dwie krawędzie. 

                                                        
9 Kolejność elementów będąca jedną z najważniejszych zasad topologii okazuje się rów-
nież być koncepcją mającą fundamentalne znaczenie w innych dziedzinach nauki. Wiele 
zjawisk ma charakter nieprzemiennej kolejności zdarzeń, wiąże się to z mechaniką 
kwantową i geometrią nieprzemienną. 
10 Zasadę tę ilustruje twierdzenie Eulera, które opisuje zależności pomiędzy wierzchoł-
kami, krawędziami i regionami w grafie. Uogólnione twierdzenie brzmi: W – K + R = 2, 
gdzie W oznacza liczbę wierzchołków, K liczbę krawędzi, a R liczbę regionów. Region 
definiowany jest jako obszar zamknięty przez krawędzie, przy czym za region uznajemy 
również obszar, na którym leży graf.  
11 S. Barr, 1989, s. 2. 
12 Powierzchnia znana jako wstęga Möbiusa. 
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Rysunek 6. Orientowalność powierzchni. Dwustronny walec jest powierzchnią 
orientowalną, posiada dwie krawędzie. Jednostronna wstęga Möbiusa jest po-
wierzchnią nieorientowalną. Posiada jedną krawędź. 

 
Źródło: S. Barr, 1989, s. 28. 

Gdybyśmy jednak rozważyli tradycyjny walec zrobiony ze wstęgi oraz pła-
ski dysk z otworem w środku, dojdziemy do wniosku, że te dwa obiekty są to-
pologicznie identyczne. Oba mają po dwie krawędzie i oba są orientowalne.  

Orientowalność i liczba krawędzi to dwie cechy, pozwalające wyróżniać 
powierzchnie topologicznie identyczne. Jednak te dwie cechy to za mało, co za-
uważymy rozważając na przykład, czy torus i sfera są topologicznie identyczne. 
Obie nie mają krawędzi i są orientowalne. Jednak nie można przekształcić jed-
nego obiektu w drugi homeomorficznie. Trzecią cechą topologiczną jest charak-
terystyka Eulera, określona przez podany wcześniej wzór13. 

  

                                                        
13 Por. przypis 5. W 1895 roku Henri Poincare przedstawił ostateczny dowód potwier-
dzający, że liczba Eulera jest niezmiennikiem topologicznym. Dlatego też dzisiaj liczbę 
Eulera nazywa się też liczbą Eulera-Poincare. 
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Rysunek 7. Równoważność topologiczna. 

 
Źródło: K. Devlin, 2003, s. 184. 

Bardzo ciekawą powierzchnią jest butla Kleina, która powstaje po „zszy-
ciu” ze sobą dwóch wstęg Möbiusa wzdłuż ich krawędzi. Wstęga Möbiusa jest 
trójwymiarowym obiektem powstałym z obiektu dwuwymiarowego (wstęgi 
papieru, na przykład). Butla Kleina jest czterowymiarowym obiektem powsta-
łym z połączenia dwóch trójwymiarowych obiektów. Butla Kleina jest obiektem 
o ciągłej pojedynczej powierzchni, nieorientowalnym i nie posiadającym kra-
wędzi14. 

Rysunek 8. Butla Kleina. 

 
Źródło: S. Barr, 1989, s. 67. 
                                                        
14 Krawędź, którą widzimy w miejscu samoprzenikania się powierzchni jest wynikiem 
uproszczenia obiektu do trzech wymiarów. W czterowymiarowej reprezentacji krawędź 
ta oczywiście nie występuje. 
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Najważniejszymi aspektami topologii są zwartość i ciągłość. Stephen Barr 
ilustruje to stwierdzenie dosyć obrazowo, podając następujące argumenty. 
Właśnie na tej zwartości, tej ciągłości polega topologia, z tego też powodu defor-
macje dozwolone są tylko wtedy, gdy nie rozłączamy tego co połączone (jak wy-
konywanie cięcia lub otworu), ani nie łączymy tego co nie było połączone (jak 
łączenie końców wcześniej nie połączonego sznurka, lub wypełnianie otworu). 
Zgodnie z tą zasadą, możemy wziąć bryłę gliny, dajmy na to, okrągłą, i zrobić 
z niej filiżankę, ale nie możemy dodać filiżance uszka, ponieważ uszko posiada 
otwór. Jednakże możemy wykonać i filiżankę i uszko z kawałka gliny w kształcie 
torusa15. 

Rysunek 9. Transformacja topologiczna. 

 
Źródło: S. Barr, 1989, s. 4. 

3.  Topologia geometryczna i animacja w domenie cyfrowej 

Praktyczne zastosowanie niemalże pełni możliwości, jakie otworzyła przed 
projektantami topologia geometryczna oraz fascynacja nimi nastąpiła w latach 
90. XX wieku wraz z gwałtownym rozwojem technologii komputerowych. 
Aplikacje dla projektantów rozwinęły się z prostych narzędzi CAD w rozumie-
niu Computer Aided Drafting16 w szersze znaczeniowo Computer Aided Design17. 
Oprócz rysowania 2D, oprogramowanie zaczęło stopniowo oferować możli-
wość tworzenia i modyfikacji brył w 3D. 

Następnie zaczęto wprowadzać możliwości modelowania kształtów na za-
sadach geometrii nieeuklidesowych, poprzez krzywe Béziera18 i B-sklejane19, 
aż po krzywe i powierzchnie NURBS20. 

                                                        
15 S. Barr, 1989, s. 4. 
16 Z ang. rysowanie (szkicowanie) wspomagane komputerowo 
17 Z ang. projektowanie wspomagane komputerowo. W odróżnieniu od ww. definicji 
CAD, implikuje nie tylko rysowanie (szkicowanie), ale wspomaganie na innych pozio-
mach (np. modelowanie, wspieranie decyzji, itp.) 
18 Krzywe parametryczne trzeciego stopnia opracowane przez Pierre Béziera w latach 
60. i 70. XX wieku na potrzeby projektowania nadwozi dla samochodów marki Renault. 
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Rysunek 10. Edycja punktów kontrolnych (CV) powierzchni NURBS. 

   
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Rhinoceros 3D. 

NURBS jest obecnie bardzo charakterystycznym narzędziem CAD, dzięki 
któremu podejście topologiczne w projektowaniu architektonicznym mogło się 
tak dynamicznie rozwinąć. Modelowanie NURBS daje projektantom niezwykłą 
swobodę i zachęca do eksperymentowania z procesami transformacji topolo-
gicznych podczas generacji form21. 

Greg Lynn w roku 1995 wprowadził do architektury termin blob22, będący 
dosyć obrazowym określeniem amorficznych, dynamicznych form tworzonych 
przy zastosowaniu nowoczesnych technik modelowania, podlegających zasa-
dom topologii geometrycznej.  

Do powstawania tych form konieczne jest użycie cyfrowych narzędzi ani-
macyjnych, gdyż bez animacji nie mamy oddziaływania sił na kształty, które nie 
ulegają deformacji i nie tworzą pożądanych „blobów”.  

  

                                                                                                                                         
19 Inaczej B-splajn, z ang. B-spline, gdzie B oznacza basic, czyli podstawowa. Jest uogól-
nieniem krzywej Béziera. B-splajny są to tzw. „krzywe sklejane” zachowujące wyższy 
poziom ciągłości niż krzywe Béziera.    
20 Skrót od ang. Non-Uniform Rational B-spline, czyli niejednorodna, wymierna krzywa 
B-splajn. Ten opis pozwala na osiągnięcie najwyższej gładkości krzywej i największą 
kontrolę nad jej kształtem. 
21 Udoskonaleniem NURBS jest technologia T-splines, zob. www.tsplines.com (dostęp: 
styczeń 2013). 
22 Architektoniczna definicja bloba odnosi się do sposobu renderowania obiektów n-
wymiarowych w grafice komputerowej i sięga wstecz do lat 80. XX wieku i postaci Ja-
mesa Blinna. 
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Rysunek 11. Powstawanie bloba. 

 
Źródło: G. Lynn, 1999, s. 31. 

4.  Topologiczna teoria grafów w metodologii projektowania architek-
tonicznego 

Zanim architekci zafascynowali się płynnością form zawartą wtopologicznym 
pojmowaniu geometrii, w latach 70. XX wieku podjęto jedną z pierwszych prób 
zastosowania zasad topologii w projektowaniu architektonicznym. W tym cza-
sie architektura poświęcała więcej uwagi funkcji i strukturze obiektu niż samej 
jego formie jako takiej. Jean Cousin zainteresował się związkami topologii 
z organizacją przestrzeni architektonicznej. Ze względu na charakter tych 
związków podejście to możemy nazwać programowym. Cousin zauważył 
słusznie, że topologia jest nadrzędna w stosunku do geometrii i jej układów. 
Wykorzystał elementy teorii grafów, pochodzącej z topologii, do usprawnienia 
procesu projektowania pożądanych układów funkcjonalnych budynków. 

Cousin przywołuje graf jako jedną z metod, używaną przez architektów do 
schematycznego szkicowania diagramu funkcjonalnego, ukazującego organiza-
cję przestrzeni. Odwołuje się tutaj do jednej z fundamentalnych zasad topologii, 
opisującej zależność między wierzchołkami, krawędziami i regionami w gra-
fie23. Poprzez zamianę punktów z regionami grafu, przy zachowaniu określo-
nych reguł, uzyskujemy jego „dual”, niejako negatyw.  

  

                                                        
23 Mowa o twierdzeniu Eulera, opisującego zależność między wierzchołkami, krawę-
dziami i regionami w grafie, mającego postać W – K + R = 2. 
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Rysunek 12. Prosty graf (pozytyw) i jego dual (negatyw). 

 
Źródło: Cousin, J., 1970, s. 31 

Rysunek 13. Zależność między grafem, jego dualem (diagramem formalnym) 
a diagramem warunkowym (planem architektonicznym). 

 
Źródło: Cousin, J., 1970, s. 13. 

Dual reprezentuje układ bardziej przypominający faktyczne przestrzenie 
architektoniczne, wraz z granicami pomiędzy nimi. Dualem otwartego grafu 
jest graf zamknięty i odwrotnie24. Diagram warunkowy, który powstaje po gra-
ficznym przekształceniu dualu, jest w zasadzie gotowym do dalszej pracy pla-
nem funkcjonalnym. Jean Cousin udowodnił, że metodą topologiczną, opartą na 
teorii grafów, da się wspomagać projektowanie architektoniczne w zakresie 
rozkładu funkcji budynku i jego planów. Cousin stworzył dziesiątki grafów dla 
rozmaitych sytuacji funkcjonalnych, pokazując, że metodą topologiczną można 
w dość prosty sposób osiągnąć rysunki planów funkcjonalnych, i to niekiedy 
w kilku wariantach. Niestety, w tamtych czasach nie istniały jeszcze metody 
cyfrowe wspomagające pracę, więc swoje opracowania architekt tworzył ma-
nualnie, bez żadnej automatyzacji. Zauważał już wtedy, że komputer byłby bar-
dzo pomocny przy wielu czynnościach w pracy architekta25. 

 

 

  
                                                        
24 Szerzej J. Cousin, 1970, s. 29−47. 
25 Por. np. J. Cousin, 1970, s. 63 i 65. 
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5.  Podejście topologiczne w architekturze współczesnej.  

Aspekt formalny 

Aspekt formalny podejścia topologicznego w architekturze charakteryzuje się 
koncentracją uwagi na samej formie obiektu. Forma generowana jest na zasa-
dzie procesów dynamicznych i zaawansowanego modelowania komputerowe-
go, które mają na celu wytworzenie płynnej, elastycznej formy. Jedną z czoło-
wych idei, bazujących na topologicznej płynności, które w owym czasie pojawi-
ły się w architekturze, stanowi tak zwane fałdowanie26. W odniesieniu do archi-
tektury, fałdowanie zaciera dotychczasowe relacje przestrzenne, czyli góra – 
dół, przód – tył, poziom – pion. Zamiast tradycyjnej projekcji planimetrycznej 
mamy do czynienia ze zmienną krzywoliniowością. Prekursorem tego nurtu 
w latach 90. XX wieku był wspomniany już Greg Lynn, który połączył filozoficz-
ne koncepty fałdy i kłącza Gillesa Deleuze27 z nowoczesnymi technologiami 
animacji komputerowej. Z ważniejszych architektów, którzy podchwycili idee 
fałdowania byli m.in. Peter Eisenman, Jan Kaplicky (pracownia Future Systems) 
oraz Ben van Berkel i Caroline Boss (pracownia UN Studio), jak również Rem 
Koolhaas (pracownia OMA)28.  

Rysunek 14. Fałdy duszy, Gilles Deleuze. 

 
Źródło: T. Verstegen, 2001, s. 34. 

Jednym z ciekawszych przykładów obiektu architektonicznego tworzone-
go w nurcie fałdowania, a podążającego za ideą topologicznej wstęgi Möbiusa, 
jest tzw. Möbius House autorstwa holenderskiej pracowni UN Studio. 

  

                                                        
26 Por. L. Nyka, 2006, s. 47-49. W jęz. ang. folding. 
27 Zob. B. Stec, 2016. 
28 Por. G. di Cristina, 2001, M. Helenowska-Peschke, 2012, B. Stec, 2016. 
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Rysunek 15. Möbius House, UN Studio, Het Gooi, Holandia 1998, szkic ideowy 
i realizacja. 

      
Źródło: www.archiweb.cz (dostęp: lipiec 2006). 

Płynność, elastyczność i przenikanie legły u podstaw koncepcji projektu. 
Idee te są realizowane w funkcjonowaniu obiektu, gdzie poszczególne funkcje 
przeplatają się, tworząc płynną całość. Forma jednak, mimo iż wynika z topolo-
gicznej inspiracji, nie jest wcale gładka i płynna. Przeciwnie – idea płynności 
ubrana została w zgeometryzowaną formę, zachowując cały czas koncepcję to-
pologicznej całości. Podobną interpretację płynności fałdowania obserwować 
możemy w niektórych obiektach autorstwa Petera Eisenmana, gdzie płynność 
przyjmuje, paradoksalnie, zgeometryzowane kształty. 

Rysunek 16. Max Reinhardt Haus, Berlin, 1992, P. Eisenman. Makieta budynku. 
Inspiracja powierzchnią topologiczną wstęgi Möbiusa. 

 
Źródło: P. Jodidio, 2001, s. 18. 
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Przykładów obiektów architektonicznych zaprojektowanych przy wyko-
rzystaniu transformacji topologicznych oraz zgodnie z zasadami teorii fałdowa-
nia powstało na przełomie wieków XX i XXI znacznie więcej. Wśród nich są dwa 
budynki zaprojektowane przez pracownię Future Systems prowadzoną przez 
architekta Jana Kaplicky’ego. Jednym z nich jest budynek domu towarowego 
Selfridges w Birmingham, drugim – Biblioteka Narodowa w Pradze. 

Rysunek 17. Selfridges, Future Systems, Birmingham, Wielka Brytania, 2003, 
zrealizowany budynek. 

 
Źródło: http://image.architonic.com/imgTre/07_09/kaplicky6.jpg (dostęp: sty-
czeń 2013) 

Rysunek 18. Biblioteka Narodowa, Jan Kaplicky, Praga, Czechy, projekt 2007. 
Niezrealizowany. 

 
Źródło: http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/prague/ 
national_library_prague_fs240209_2.jpg (dostęp: styczeń 2013) 

Pierwszy z nich, łączący „blobowatą” formę z bardzo użytecznym wnę-
trzem pokazał, że awangardowa architektura topologiczna może być ciekawa, 
przyjazna i funkcjonalna. Mimo iż obiekt wzbudzał początkowo skrajne emocje, 
ostatecznie został polubiony przez mieszkańców i środowisko architektoniczne 
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i stał się jednym z pozytywnych przykładów, torujących drogę nowemu podej-
ściu do projektowania architektonicznego.  

Drugi z nich, zaprojektowany dla Pragi, nie został jednak nigdy zrealizo-
wany, gdyż, podobnie jak pierwszy, wzbudzał zbyt dużo kontrowersji i nega-
tywnych wrażeń estetycznych. Przykłady obiektów autorstwa Future Systems 
pokazują, że wyniki projektów powstałych w metodologii projektowania topo-
logicznego potrafią znaleźć się na dwóch skrajnych biegunach estetycznej ak-
ceptacji. 

Przy okazji kształtowania formy obiektów architektonicznych warto jesz-
cze wspomnieć o aspekcie konstrukcyjnym, nieodłącznym w procesie projek-
towania i wznoszenia budowli. W przypadku architektury projektowanej 
w aspekcie formalnym podejścia topologicznego z reguły następuje znaczne 
skomplikowanie konstrukcji obiektu, a co za tym idzie – wzrost kosztów reali-
zacji budynku. Wyjątkiem bywają obiekty, w których oprócz topologicznie 
ukształtowanej formy, projektanci biorą również pod uwagę parametryczną 
i algorytmiczną optymalizację konstrukcji obiektu29. 

6.  Podejście topologiczne w architekturze współczesnej.  

Aspekt programowy 

Aspekt programowy podejścia topologicznego jawi nam się natomiast jako 
próba użycia myślenia systemowego w optymalizacji pracy architekta, w celu 
znalezienia jak najlepszych rozwiązań, w tym przypadku funkcjonalnych. 

Aspekt programowy podejścia topologicznego reprezentowany przez 
J. Cousina, przytoczony w pkt. 4 niniejszego artykułu, nigdy nie doczekał się 
postulowanego przez niego wykorzystania w pracy architekta30. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że prowadzone były i wciąż są badania nad poszukiwaniem i opty-
malizacją układów funkcjonalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cy-
frowych. Warto tutaj wspomnieć polskich pionierów projektowania systemo-
wego w architekturze – Stanisława Latoura i Adama Szymskiego31. W obecnie 
rozwijającym się projektowaniu w domenie cyfrowej warto zauważyć, że bada-
nia te wyewoluowały w kierunku wykorzystania elementów rachunku praw-
dopodobieństwa32 oraz sieci neuronowych, czyli szerzej pojętych algorytmów 
sztucznej inteligencji33. Obecnie pod względem funkcjonalnym myśli się znacz-
nie szerzej o wykorzystaniu algorytmów i podejścia obliczeniowego, komputa-
cyjnego niż tylko np. o aspekcie topologicznym czy podejściu systemowym. 
                                                        
29 Przykładem może być budynek SwissRe w Londynie, autorstwa sir Normana Fostera, 
lub obiekt Acoustic Barrier autorstwa biura ONL. 
30 Bazującego na topologicznej teorii grafów z wykorzystaniem technik komputero-
wych. 
31 Zob. m.in. S. Latour, A. Szymski, 1982. 
32 M.in. twierdzenie Bayesa i sieci bayesonowskie. 
33 Zob. m.in. P. Merrell, E. Schkufza, V. Koltun, 2010.  
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Zakończenie 

Fascynacja ruchem i płynnością form nie jest tak naprawdę niczym nowym 
w architekturze i designie. W czasach, gdy projektanci zostali uzbrojeni w nowe 
narzędzie, jakim jest komputer – zyskała ona jednak nowe znaczenie. 

Teoretyczne idee bazujące na topologicznych transformacjach płynnych 
form, zostały pod koniec XX wieku połączone z nowoczesnymi technikami ani-
macji i zaawansowanego modelowania 3D. Wydaje się, że architektura topolo-
gicznie kształtowanych blobów, piękna i odrzucająca zarazem, zapisała swoją 
kartę w teorii i historii architektury i, obecnie dorosła, przechodzi z fazy zaba-
wowej fascynacji do fazy dojrzałego kształtowania przestrzeni zbudowanej za 
pomocą nowoczesnych, zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak 
projektowanie parametryczne34 czy też wykorzystanie sztucznej inteligencji 
w projektowaniu architektonicznym. Obecnie metodologie te powoli z awan-
gardowych technik ewoluują do postaci zwykłego narzędzia projektowego, na 
dobre zadomowiającego się w nowoczesnych pracowniach architektonicznych. 

Bibliografia  

1. Barr S.,  Experiments in topology, Dover Publications, Inc., New York, 1989. 

2. Cousin, J., Topological Organization of Architectural Spaces, Les Presses de 
l’Université de Montréal, Montréal, 1970. 

3. di Cristina, G.: The Topological Tendency in Architecture, Architecture and 
Science, Wiley-Academy, London, 2001.  

4. Dempski K.: Focus on curves and surfaces, wersja online, 2003. 

5. Devlin K.: Mathematics: The Science of Patterns, Henry Holt and Company, 
LLC, New York, 2003. 

6. Fez-Barringten, B.: Architecture: The Making of Metaphors, Camrbidge 
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012. 

7. Helenowska-Peschke, M.: O topologii w projektowaniu architektury, „Ar-
chivolta”, nr 3/2012, str. 62−67.  

8. Jodidio, P.: Architecture Now!, Taschen, Köln, 2001. 

9. Merrell, P., Schkufza, E., Koltun, V. 2010. Computer-Generated Residential 
Building Layouts, ACM Trans. Graph. 29, 6, Article 181 (December 2010), 12 
pages. DOI = 10.1145/1866158.1866203 

                                                        
34 Metoda projektowania parametrycznego została nawet rozwinięta przez Patrika 
Schumachera do rangi nowego stylu architektonicznego, który nazywa parametry-
zmem. 



142 

10. Knecht, K., Generating Floor Plan Layouts With K-D Treesand Evolutionary 
Algorithms, 13th Generative Art Conference GA2010, Politecnico di Milano 
University, Włochy, s. 238−253. 

11. Nyka L., Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Wy-
dawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006. 

12. Pęczek, G., Blob – standardowa architektura przyszłości?, „Architektura-
murator”, nr 2/2005, Warszawa, 2005, s. 22−23. 

13. Stec, B., Fałda (I) [w:] Autoportret, nr 4 [55] 2016, Małopolski Instytut Kul-
tury, 2017, http://autoportret.pl/artykuly/falda-i/ (dostęp: maj 2019) 

14. Stec, B., Fałda (II) [w:] Autoportret, nr 4 [55] 2016, Małopolski Instytut Kul-
tury, 2017, http://autoportret.pl/artykuly/falda-ii/ (dostęp: maj 2019) 

15. Zaczyński, M., Atak blobów, “Newsweek”, 24-03-2008, Warszawa, 2008.  

16. Verstegen T.: Tropisms – Metaphoric Animation and Architecture, Nai Pub-
lishers, Rotterdam, 2001. 

17. http://encyklopedia.pwn.pl, dostęp: styczeń 2013. 

18. http:// www.tsplines.com, dostęp: styczeń 2013. 

19. http://www.glform.com/ (dostęp: kwiecień 2006). 

20. http://image.architonic.com (dostęp: styczeń 2013). 

21.  http://www.e-architect.co.uk (dostęp: styczeń 2013). 

 
 
 

Informacje o autorze  
 

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek,  
Sopocka Szkoła Wyższa,  

Wydział Architektury, Polska 
g.peczek@ssw.sopot.pl 

 
 


