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streszczenie 

Architektura proekologiczna to aktualny i  modny trend, wzmacniany 
przez politykę zrównoważonego rozwoju oraz ekonomiczne przesłanki rynku 
nieruchomości. Architekci, aby wdrożyć ekologiczne rozwiązania, proponują 
wiele ciekawych sposobów, wśród których zauważalne są dwie tendencje. Jed-
na oparta na wdrożeniach nowoczesnych technologii i druga hołdująca logice 
i oryginalności myśli inżynierskiej wynikającej z obserwacji natury. Renzo 
Piano, włoski architekt, laureat Nagrody Pritzkera z 1998 roku w mistrzowski 
sposób łączy te dwa podejścia tworząc wyjątkową jakość architektury proeko-
logicznej, czego przykładem jest m.in. budynek siedziby gazety “The New York 
Times” w Nowym Jorku.

Słowa kluczowe: architektura proekologiczna, architektura zrównowa-
żona, zielona architektura, Renzo Piano, The New York Times Building, 
technologie proekologiczne, współczesna architektura. 

Wstęp
Pojęcie architektury proekologicznej, zwanej również zieloną architekturą, 

jest najczęściej tożsame z architekturą energooszczędną, tworzoną zgodnie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania przestrzenne i technologiczne 
poddawane są systemowej ocenie wynikającej z nałożonych na architektów 
i inwestorów warunków ekonomicznych, prawnych i proceduralnych. Należy 
zwrócić uwagę, że ewolucja problematyki sposobu kształtowania architektu-
ry w kontekście pragmatycznych rozwiązań ochraniających człowieka przed 
czynnikami klimatycznymi i środowiskowymi oraz ich wzajemnymi relacjami 
dokonuje się od starożytności po dzień dzisiejszy. Zmiany w architekturze ro-
zumianej jako „zapis relacji ze środowiskiem” na przestrzeni wieków ukazują, 
jak wiele jest rozwiązań pozwalających na przyjazne funkcjonowanie człowieka 
i środowiska (Wines, 2008). Warto wspomnieć o architekturze jaskiń-domów 
wkomponowanych w naturalne skały Kapadocji, o budownictwie z suszonej 
cegły plemion Berberyjskich w Afryce, o Wielkim Meczecie w Dżenne (Ma-
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li)1 z mobilnym systemem wentylacji czy o średniowiecznych włoskich mia-
stach z naturalnym przewietrzaniem i logiczną orientacją według słońca. Te 
przykłady pokazują „ekologiczny” sposób myślenia antycypującego dzisiejsze 
poszukiwania, oparty na pomysłowości konstrukcji uwzględniającej lokalny 
budulec i najprostszych rozwiązaniach wynikających z praktyczno-technicz-
nych potrzeb odpowiadających warunkom środowiskowym. To, co łączy te 
przykłady to wyjątkowy artystyczny wyraz i innowacyjna, jak na czasy, w któ-
rych powstawały, technologia. 

technologia czy natura? 
We współczesnej architekturze podobną filozofię budowania ekologicznego 

w zgodzie ze środowiskiem wyznaje wielu architektów. Prekursorem architek-
tonicznej myśli ekologicznej był Frank Lloyd Wright (1867-1959) ze swoimi 
organicznymi realizacjami. Wizje hotelu San Marcos in the Desert2 w górach 
Arizony (1928-1929) czy dom Flori-cycle dla Darwin D. Martin w Buffalo3 
(1903-1906) to zapowiedzi twórczości opartej na wykorzystaniu naturalnych 
materiałów, bioróżnorodnej roślinności w ścisłym powiązaniu z krajobrazem. 
Architektura Emilio Ambasza (1943) zajmującego się pojęciem integracji ar-
chitektury z naturą stała się wzorem dla kilku pokoleń architektów, takich jak 
Peter Noever, Gustaw Peichl, Jersey Devil czy grupy Ushida-Findlay. Jego budy-
nek ACROS w Fukuoce w Japonii (1989-1995) o tarasowej kompozycji elewacji, 
porośnięty naturalną zielenią był z pewnością inspiracją dla Stefano Boeriego, 
autora mediolańskich wież mieszkalnych Bosco Verticale (2011-2014). Naj-
nowsze założenie Boeriego jest ikoną i egzemplifikacją filozofii urbanistycznej 
będącej odpowiedzią na problematykę zdewastowanej i pozbawionej przyrody 
zabudowy miejskiej. 

1 Wielki Meczet w Dżenne, to największa na świecie budowla z wykonana z gliny. Budynek został 
wzniesiony w latach 1180–1330 n.e. W połowie XIX wieku został prawie całkowicie zniszczony, w latach 
1896-1909 został odbudowany na podstawie zachowanych śladów i przekazów. Charakterystycznym 
rozwiązaniem jest ściana zewnętrzna meczetu z widoczną konstrukcją z bali bambusowych, służąca 
jako usztywnienie ściany, ale również jako rusztowanie do konserwacji glinianej elewacji, tworząc 
jednocześnie ciekawy efekt architektoniczny. Do wentylacji stosowany jest mobilny system (ręczny) 
polegający na wyjmowaniu ceramicznych cegieł z otworów wentylacyjnych, które zaprojektowane są 
wewnątrz obiektu. Wielki Meczet jest wpisany na Światową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

2 Projekt luksusowego, tarasowego hotelu San Marcos in the Desert, opierał się na wykorzystaniu spływu 
wody z pobliskiej rzeki do napełniania basenów, nawadniania ogrodów i fontann w celu chłodzenia 
hotelu w gorącym pustynnym klimacie. Wodospad miał stanowić dominantę osi kompozycyjnej.

3 Projekt zakładał połączenie domu z otaczającym krajobrazem. Autorem półkolistego ogrodu, który 
znajdował się już we wczesnych szkicach projektu dla domu Darwina D. Martina, był Walter Burley 
Griffin (1876-1937) architekt krajobrazu i jeden z najbardziej utalentowanych współpracowników F. L. 
Wrighta. Fascynacja architekturą krajobrazu zetknęła Wrighta z twórczością Jena Jensena (1860-1951) 
znakomitego amerykańskiego architekta krajobrazu, dla którego organizacji Friends for Our Native 
Landscape przygotował wiele rysunków. 
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Kontynuatorem koncepcji ekologicznej F.L. Wrighta, czyli wpisania archi-
tektury w kontekst miejsca oraz podkreślania unikatowości otaczającej natury 
w jego wnętrzu, jest Renzo Piano (1939). Jego pasja projektowa i romantyczne 
podejście do natury i specyfiki miejsca łączy się z inżynierską precyzją ope-
rującą najnowszymi technologiami. Sama pracownia Renzo Piano – Building 
Workshop wkomponowana tarasowo w zbocza góry w okolicach Genui jest 
podpowiedzią dla zrozumienia specyfiki jego twórczości. „Przestrzeń, słońce 
i natura stworzyły to miejsce” wyjaśnia architekt; delikatna, elegancka, wyko-
nana w drewnianej konstrukcji i wypełniona szklaną ruchomą fasadą struktura 
pracowni jest idealnym miejscem do powstawania projektów, którym bliżej do 
„zielonej” architektury i niż stylistyki high-tech – częściej przypisywanej jego 
twórczości (Jodidio 2005). 

Architekt podąża własną, oryginalną drogą twórczą. Wspaniałym przykła-
dem architektury czerpiącej inspiracje z lokalnego krajobrazu, wiedzy budow-
lanej wynikającej z doświadczeń pokoleń, klimatu czy typowego dla regionu 
budulca jest zaprojektowana przez Piano wioska Jean-Marie Tjibaou Cultural 
Center (1991-1998) w Nowej Kaledonii. Projekt jest unikatowym osiągnięciem 
łączącym sztukę architektury z wysoko zaawansowaną inżynierią proekolo-
giczną i wysublimowaną estetyką. Architekt poddał się kontekstowi miejsca 
wpisując się w krajobraz, topografię, roślinność i stosując lokalne materiały 
oraz tradycyjne metody budowy oparte na przekazach Kanaków4. Nowatorską 
formę ażurowych bambusowych „żagli” wzorowaną na kaledońskich chatach 
połączył ze współczesną technologią i wiedzą ekologiczną. „Konstrukcje są 
wyrazem harmonijnych relacji ze środowiskiem, które są typowe dla lokal-
nej kultury. Są to zakrzywione struktury przypominające chatki, zbudowa-
ne z drewnianych belek i żeber. To formy o archaicznym wyglądzie, których 
wnętrza są wyposażone w wszystkie możliwości oferowane przez nowoczesną 
technologię” – tak swój projekt opisuje architekt (Arcspace 2003). James Wines 
(2008, s. 22) twierdzi, że: „Wraz w realizacją Tijibaou Piano osiągnął coś, co we 
współczesnej architekturze wydawało się nieosiągalne. Stworzył mieszkalny 
most w XXI wiek łączący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. 

W jednym z wywiadów Piano podkreśla jak ważna w czasie pracy nad pro-
jektem jest dla niego obecność na miejscu i „wsłuchiwanie się” się w kontekst, 
polegające na wykonywaniu szeregu szkiców – ten zapis to stenogram, z którego 
powstaje powoli projekt (Jodidio 2005, s. 11). Cechą jego twórczości jest, obok 
konieczności zrozumienia specyfiki miejsca, chęć zaprojektowania oryginalnej 
i logicznej inżyniersko konstrukcji. To zamiłowanie do precyzji Piano wyniósł 
z pracowni Louisa Kahna w Filadelfii, w której odbywał praktyki i z pracy 
u boku Zygmunta Stanisława Makowskiego5, pioniera konstrukcji przestrzen-

4 Kanakowie – rdzenni mieszkańcy Nowej Kaledonii, pochodzenia melanezyjskiego. 
5 Zygmunt Stanisław Makowski, brytyjski inżynier polskiego pochodzenia, pionier konstrukcji 

przestrzennych, zatrudniany jako inżynier konsultant przy projekcie Opery w Sydney. Projektant 
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nych w jego pracowni Londynie w połowie lat 60. W tym czasie zafascynowany 
był również nowatorskimi pracami Piera Luigiego Nerviego, Jeana Pouvre’go 
czy Buckminstera Fullera. Nie bez znaczenia dla rozwoju jego osobowości 
architektonicznej była przyjaźń i współpraca z irlandzkim inżynierem-artystą 
Peterem Ricem6 (1935-1992) współtwórcą Opery w Sydney (1960-1967), póź-
niejszym współautorem paryskiego Centrum Pompidou (1977). 

Problematyka wykorzystania technologii dla architektury jest dla Renzo 
Piano kluczowym zagadnieniem. Jest on współautorem (wraz z Richardem 
Rogersem) słynnego oświadczenia–manifestu, w którym zawarł motto swojej 
twórczości: „Celem technologii jest zaspokajanie potrzeb wszystkich grup spo-
łecznych. Technologia nie może być celem samym w sobie, ale musi dążyć do 
rozwiązywania długofalowych problemów społecznych i ekologicznych. (…) 
Wszystkie formy technologii – od tych o niskim zapotrzebowaniu na energię 
po wysoko energochłonne – muszą mieć na celu ochronę zasobów naturalnych 
i minimalizowanie negatywnego wpływu ekologicznego, społecznego i wizu-
alnego na środowisko, tak żeby przy użyciu jak najmniejszej ilości materiałów 
i w możliwie najbardziej funkcjonalny sposób odpowiadać na nowe wymagania 
i osiągać stan samowystarczalności, w którym wkład = zysk” (Jencks, Kropf 
2013, s. 281-282). 

New York times Building 
Budynek siedziby gazety – New York Times Building (2004-2008) w No-

wym Jorku został zaprojektowany z pełnym zrozumieniem kontekstu miej-
sca, z wykorzystaniem wysokiej inżynierii i unikatowych technologii, których 
nadrzędnym celem było stworzenie optymalnego rozwiązania do życia i pra-
cy dla człowieka i ochrony środowiska w intensywnej tkance urbanistycznej 
Manhattanu.

Budynek uważany jest za przykład wzorcowego zielonego budownictwa. 
Prace nad projektem i budową trwały siedem lat. Otwarty w 2007 roku jest 
jednym z siedmiu najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych. W 2008 
roku został nominowany do nagrody International Highrise Award, „przegry-
wając” z budynkiem Hearst Headquarters w Nowym Jorku autorstwa Normana 
Fostera (1935). Budynek nie posiada żadnych certyfikatów energetycznych, 
takich jak LEED czy BREEAM, które byłyby obiektywnym świadectwem jego 

kopuł, sklepień walcowych i dwuwarstwowych rusztów ze stali, aluminium oraz tworzyw sztucznych 
wzmacnianych włóknem szklanym. Do jego unikatowych dzieł zalicza się; Astrodome w Houston 
(USA), 747 Hangar na londyńskim lotnisku Heatrow, aluminiowe pokrycie dachowe głównego budynku 
obrad kongresu Międzynarodowej Unii Architektów w Londynie.

6 Peter Rice, wybitny irlandzki konstruktor, współautor wielu eksperymentalnych rozwiązań, między 
innymi budynku Lloyda w Londynie, Piramidy przed Luwrem. W swojej działalności zawodowej 
współpracował z takim architektami jak Richard Rogers, Norman Foster, Zaha Hadid. 



98 Katarzyna Banasik-Petri

energooszczędności. Racjonalne koszty eksploatacji budynku oraz niska emisja 
CO2 są dowodem, że opiera się on ogólnej tendencji do stosowania dodatkowych 
procedur formalnych by zapewnić ekonomiczny zysk i ochronę środowiska. 
Dowodzi, że rzetelny projekt oparty na pragmatycznej inżynierii i wyjątkowej 
architekturze sam w sobie jest wartością i minimalizuje negatywny wpływ na 
środowisko (ilustracja 1).

Ilustracja 1. Renzo Piano. The New York Times Building. Widok głównego wejścia od 
strony Eighth Avenue

 

Źródło: archiwum własne.

Wieżowiec znajduje się w centrum Manhattanu przy Eighth Avenue, będąc 
dominantą tego fragmentu miasta. Obiekt o wysokości 319 metrów liczy 52 
kondygnacje. Jego rzut oparty jest na planie prostokąta z trzema głównymi wej-
ściami do wnętrza budynku i skrywa pośrodku oszklone atrium. Hall budynku 
o pomarańczowo-szarych ścianach prowadzi do wewnętrznego ogrodu z brzo-
zami i mchem zwiększającego komfort pracy i polepszającego jakość powietrza. 

Dopełnieniem korytarza i strefy wejściowej o pomarańczowych ścianach 
jest audiowizualna instalacja Movable Type autorstwa Marka Hansena i Bena 
Rubina. Koniunkcja architektury i sztuki czyni to miejsce wyjątkowym. W wy-
razie artystycznym instalacja odnosi się dziesiątków milionów słów i zdań, któ-
re pojawiły się na szpaltach gazety The New York Times od czasu jej założenia 
w 1851 roku podkreślając ulotność chwili i informacji (Kennedy 2007).
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Ilustracje 2 i 3. Renzo Piano. The New York Times Building. Widok dziedzińca

 

Źródło: jak w ilustracji 1.

Ilustracja 4. Renzo Piano. The New York Times Building. Strefa wejściowa z instalacją 
„Movable Type”

 

Źródło: jak w ilustracji 1.



100 Katarzyna Banasik-Petri

Wiele zastosowanych rozwiązań wpływa na efektywność energetyczną 
budynku, a zaprojektowana przez Piano podwójna ściana kurtynowa zwiększa 
dostęp światła do wnętrza budynku. Szczególną uwagę zwraca system cieniu-
jących elewację żaluzji, który jednocześnie definiuje stylistycznie budynek. 
Renzo Piano spędził kilka miesięcy na doborze odpowiednich przekrojów, skali 
i koloru prętów w ceramicznych panelach żaluzji, by uzyskać zadowalający efekt 
(Ourossoff 2007). 

Ilustracja 5 i 6. Renzo Piano. The New York Times Building. Detale elewacji

 

Źródło: jak w ilustracji 1.

Synergia estetyki i innowacyjnej technologii czujników natężenia światła 
słonecznego pozwala na wykorzystanie żaluzji jako inteligentnego filtru światła 
słonecznego. Układ i rozstaw paneli odsłania widok na miasto i dostosowany 
jest zarówno do siedzącego, jak i stojącego trybu pracy. 

Fasada, dzięki rytmicznie zmieniającym ku górze poziomym panelom, 
symbolicznie zanika w kierunku nieba (Architravel 2007). Twarda i wytrzymała 
powłoka ceramiczna odbija światło i pozwala na szybkie samooczyszczanie się 
fasady. 

Aby rozwiązać problemy energooszczędności budynek został wyposażony 
w stosowne instalacje. Zastosowano system wentylacji, klimatyzacji i ogrzewa-
nia w podłodze, tzw. Underfloor Air Distribution (UFAD). Zaletą systemu jest 
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poprawa jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, wydajności wentylacji oraz 
komfort termiczny. Na uwagę zasługuje system ogrzewania budynku w postaci 
kogeneracji, polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej 
i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. W budynku zastosowano generatory 
napędzane silnikiem spalinowym z gazem ziemnym7. Oświetlenie jest zautoma-
tyzowane i zintegrowane z działaniem rolet okiennych i systemem dystrybucji 
powietrza pod podłogą. 

Budynki uznane za „ekologiczne” w Stanach Zjednoczonych poddawane są 
ciągłym kontrolom i monitoringowi, by zwiększać efektywność zastosowanych 
technologii i unowocześniać już istniejące. 

Ilustracja 7. Renzo Piano. The New York Times Building. Elewacja

Źródło: jak w ilustracji 1.

7 Generatory o mocy 1,5 MW odzyskują ciepło (wytwarzane w procesie spalania) które podgrzewa 
wodę. Odzyskana gorąca woda służy jako pętla grzewcza budynku zapewniająca ciepło podczas 
zimy i działa jako chłodnica zapewniająca chłodzenie w okresie letnim. Zasilanie z sieci jest wykor-
zystywane wyłącznie przez budynek jako źródło zapasowe, http://ctbuh.org/Portals/0/Repository/
Jambhekar_2004_TimesSquareSkyscrapers.587097b5-3224-45e1-8b38-fb1110b12bf4.pdf [dostęp: 03.07. 
2017].
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Takimi badaniami zajmuje się zespół naukowców z Lawrence Berkeley 
National Laboratory, który podjął się również analizy budynku Renzo Piano. 
„Naukowcy monitorowali wydajność budynku przez rok i porównali wyniki 
budynków, które spełniają standardowe kody efektywności, łącznie z budyn-
kami opatrzonymi certyfikacją LEED w okolicy. Odkryli, że budynek w No-
wym Jorku znacznie zmniejszył roczne zużycie energii elektrycznej, zmniejszył 
zużycie energii cieplnej o ponad 50% i obniżył również szczytowe zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną”. Te wyniki potwierdzają unikatowość rozwią-
zania i zwracają uwagę, że „ważne jest, aby rozpocząć pracę na projektem od 
solidnego, zintegrowanego projektu budowlanego, a następnie zwracać uwagę 
na szczegóły, takie jak zakup materiałów budowlanych oraz sprawdzenie pra-
widłowego działania technologii po jej zainstalowaniu. Firma Times przepro-
wadzała prace przygotowawcze od 2004 roku, zanim zaczęto budowę budynku, 
oceniając i optymalizując technologie filtracji słońca do wnętrza budynku” – 
stwierdzili naukowcy z Berkeley (Lacey, 2013). 

Renzo Piano w swojej twórczości rozwiązuje problemy związane z polityką 
zrównoważonego rozwoju w oryginalny, własny sposób – nie zawsze podpo-
rządkowując swoje projekty kategoryzacji LEED czy BREEAM, ale pozosta-
jąc zawsze w zgodzie z filozofią zielonej architektury i technologii high-tech. 
Z racji presji środowiska inwestorskiego kilka realizacji Piano posiada cer-
tyfikaty LEED, m.in. Whitney Museum of American Art (2015) w Nowym 
Jorku, Intensa Sanpaolo Tower (2014) w Turynie z bioklimatycznym system 
klimatyzacji i wentylacji opartym o naturalny przepływ powietrza czy projekt 
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (2016) w Atenach z gigantycznym 
dachem pokrytym panelami fotowoltaicznymi, dostarczającymi 2GWh energii 
elektrycznej rocznie. Wzorcowym budynkiem kwalifikującym się do architek-
tury proekologicznej jest londyński wieżowiec The Shard (2014), wielokrotnie 
nagradzany w międzynarodowych konkursach oraz oznaczony angielskim 
certyfikatem BREEAM o wewnętrznych ogrodach wertykalnych i systemowo 
rozwiązanych problemach komunikacji miejskiej. 

podsumowanie 
To, co charakteryzuje architekturę Renzo Piano to ciągły proces poszuki-

wania nowych rozwiązań formalnych, konstrukcyjnych, materiałowych czy 
nowych detali. Architekt wyrósł w tradycji kultury europejskiej, przepełnionej 
tradycją i doświadczeniem pokoleń, ale w swoim podejściu do architektury 
nigdy nie jest nostalgiczny. Obsesyjnie wierzy w słowo „postęp”, które oznacza 
polepszenie życia z dnia na dzień (Jodidio 2005, s. 11). Jego optymizm, poczucie 
elegancji i niezwykła intuicja inżynierska połączone z rzetelną wiedzą czynią, 
że technologia i materiały stosowane w jego budynkach są emanacją humani-
zmu i otaczającej je natury. Ochrona środowiska jest dla architekta powodem, 
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by tworzyć nowe rozwiązania i eksperymentować z nowymi materiałami. To 
zamiłowanie do sprawdzania nowych rozwiązań w ekstremalnych warunkach 
środowiskowych może wynikać z pasji projektanta do żeglarstwa i nowych 
rozwiązań stosowanych na jego łodzi Kirribilli, którą ulepsza od 1962 roku, 
a doświadczenia z tych eksperymentów z sukcesem wprowadza w architekturę. 
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renzo piano. Synergy of Architecture and 
technology on the example of New York times 
Building in New York

summary

Pro-ecological architecture is a current trend, reinforced by the policy of 
sustainable development and economic premises of real estate. Architects, in 
order to implement ecological solutions into the design, offer many interesting 
solutions, among which two tendencies are the most noticeable. The first, 
based on the usage of new technologies and the second, fostering the logic and 
originality of engineering thought resulting from the observation of nature. 
Renzo Piano, an Italian architect and the winner of 1998 Pritzker Prize, 
masterfully combines these two approaches, thus creating an outstanding and 
unique quality of ecological architecture. The presented building of The New 
York Times magazine in New York is an excellent example of this philosophy.  

Key words: synergy of architecture and technology, sustainable 
architecture, green architecture, Renzo Piano, The New York Times Building, 
pro-ecological technologies, contemporary architecture.
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