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Streszczenie 

Architektura pojmowana optycznie i  haptycznie to pojęcia związane 
z poznawaniem i odczuwaniem architektury. Celem rozważań jest próba 
analizy środków wyrazu stosowanych do spotęgowania odczuwania wielo-
zmysłowych doznań we współczesnej architekturze i designie na przykładzie 
twórczości współczesnego japońskiego designera Kenya Hary i związanych 
z nim artystów i architektów.

Słowa kluczowe: architektura zmysłowa, architektura informacji, percep-
cja architektury, design, haptyka.

Kody JEL: Z11, Z19

„Architektura polega na ustanawianiu poruszających relacji 
w oparciu o podstawowe materiały.

Architektura wykracza poza użyteczność. 
Architektura to coś plastycznego. 

Zmysł porządku, spójna intencja, wyczucie relacji; 
architektura operuje ilością. 

Namiętność przekuwa martwe kamienie w dramat”. 
Le Corbusier 

Wstęp 

Witold Rybczyński w książce pt. Jak działa architektura w rozdziale pt. Skó-
ra przytacza defi nicję architektury Le Corbusiera jako „przemyślaną, bezbłędną 
wspaniałą grę brył w  świetle” wyjaśniając, że patrząc na budynek widzimy 
tylko jego skórę (Rybczyński, 2014). Te słowa stały się pretekstem do rozważań 
nad optycznym i  sensorycznym kontemplowaniem współczesnej architektu-
ry, operującej iluzją, odbiciem i  transparentnością materiałów, pozwalającej 
budynkom wymykać się z  określonej czasoprzestrzeni, a  jej użytkownikom 
dostarczać silnych doznań wzrokowych i zmysłowych. 
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Fotografi a 1. Peter Zumthor, Termy, Vals, 1996 r. Przykład wielozmysłowej 
percepcji przestrzeni

Źródło: http://varioussmallfi res.co.uk/?attachment_id=775 [dostęp: 20.08.2016].

Juhani Pallasma zauważa dominację zmysłu wzroku w myśli fi lozofi cznej 
w rozwoju zachodniej architektury. Podkreśla, że już architektura grecka wraz 
ze swoim wyrafi nowanym systemem optycznych korekt była tworzona z myślą 
o przyjemności oka (Pallasma 2012). „Zmysł wzroku może wzmocnić inne mo-
dalności zmysłowe, nieświadomy dotykowy składnik wzroku jest szczególnie 
ważny i intensywnie obecny w dawnej architekturze, we współczenej architek-
turze został przesunięty na dalszy plan lub w ogóle pominięty” (Pallasma 2012). 
Tylko nieliczni współcześni architekci, jak Peter Zumthor, Steven Holl, Glenn 
Murcutt czy Rem Koolhaas projektują w celu wielozmysłowego „odczuwania” 
architektury. Doświadczenie sensoryczne w  Termach w  Vals (P. Zumthor, 
1996 r.) (fotografi a 1), w Muzeum Sztuki Współczesnej w Helsinkach (S. Holl, 
1998 r.) czy w Fundacji Prada w Mediolanie (R. Koolhaas, 2015 r.) (fotografi a 
2), można porównać do twórczości klasyków takich jak Alvar Alto czy Frank 
Lloyd Wright. Ich sposób projektowania łączy funkcjonalność ze zmysłowością. 
Zaprojektowane przez tych architektów oryginalne faktury, materiały, szcze-
gółowo opracowane detale czy przedmioty codziennego użytku skłaniają do 
dotykania i tworzą nastrój intymności i ciepła. Podobne wrażenie w perfekcji 
tworzenia detalu, nastroju i subtelności architektury odnaleźć można w archi-
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tekturze Shigeru Bana czy Kengo Kumy, których sposób myślenia o przestrzeni 
łączy twórczość i idee propagowane przez Kenya Harę, japońskiego designera, 
grafi ka, jednego z twórców kultowej fi rmy MUJI1. 

Fotografi a 2. Rem Koolhaas, OMA, Fundazione Prada, Mediolan, 2015 r. 
Rożnorodne i kontrastowe wykorzystanie materiałów wykończeniowych 
elewacji podreślające intelektualną ideę kompozycji

Źródło: Maria Petri. 

Kenya Hara – wizjoner i esteta 

Na szczególną uwagę w kontekście architektów i designerów odkrywających 
sens i potrzebę projektowania opartą na pobudzaniu zmysłów odbiorcy i sen-
sualnym doświadczaniu świata jest Japończyk Kenya Hara (urodzony w 1958 
roku), grafi k, designer, kurator, nauczyciel akademicki. Jest profesorem Uniwer-

1 Muji, mujirushi (czyli dobry produkt bez marki), założona we wczesnych latach 80. XX wieku fi rma sprze-
dająca art. piśmiennicze, papiernicze, akcesoria domowe, sprzęt AGD i meble. Naczelną zasadą fi rmy jest 
promowanie japońskiej estetyki i wysokiej jakości modernistycznego designu. Stylistycznie za produkty 
odpowiadali czołowi przedstawiciele designu, grafi ki i architektury Japonii, między innymi: Ikko Tanaka, 
Takashi Sugimoto czy obecny (od roku 2002) dyrektor artystyczny Kenya Hara. Firma promuje stylistyczny 
minimalizm w przedmiotach codziennego użytku, hołduje idei recyclingu i promuje produkty no-logo, no-
-brand. Dla fi rmy pracowali mi.n. Kengo Kuma (mi.in. przy opracowaniu projektu Muji House – prototypu 
prefabrykowanej rezydencji), Jasper Morrison czy Konstantin Grcic i wielu innych. 
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sytetu Artystycznego Musashino i  przewodniczącym Japońskiego Komitetu 
ds. Projektowania, a także wieloletnim dyrektorem artystyczny fi rmy MUJI. 
Jako autor kilkunastu pozycji książkowych poświęconych szeroko pojętej 
grafi ce wizualnej, designowi i architekturze jest postacią mocno zakorzenioną 
w tradycyjnej kulturze Japonii.

Olafur Eliasson w  przedmowie do krótkiej książeczki autorstwa Kenya 
Hary pt. White2 zauważa, że obecnie działania projektowe skupiają się na 
doświadczeniu i  racjonalizacji, natomiast sztuka wyrafi nowana/wytworna 
jest niemal zapomniana – detal, analizowanie i kontemplowanie są pomijane. 
Zwraca uwagę na osobiste spostrzeżenia Hary dotyczące papieru3, codziennych 
rytuałów w  tym ceremonii picia herbaty4 czy pustki5, uświadamia niuanse 
i subtelności codzienności z refl eksją charakterystyczną dla japońskiej estetyki 
i wrażliwości. Podkreśla konieczność rewizji postrzegania i rozumienia działa-
nia zmysłów, co jest ważne we współczesnym doświadczaniu i emocjonalnym 
pojmowaniu świata (Hara 2007/2014). 

W swojej twórczości Hara poświęca tym zagadnieniom wiele uwagi. W pro-
cesie twórczym skłania się ku projektowaniu doświadczeń i  precyzyjnemu 
kształtowaniu przekazu wizualnego opierając się na teorii sensorycznej wrażli-
wości. Swoje zainteresowania i spostrzeżenia przedstawia na międzynarodowych 
wystawach, których jest pomysłodawcą i kuratorem zapraszając i skupiając wokół 
siebie wielu czołowych przedstawicieli świata sztuki i architektury. 

Design w rozumieniu Kenya Hary

Artysta jest autorem, kuratorem i współtwórcą około 10 międzynarodo-
wych wystaw poświęconych designowi i  promocji charakterystycznego dla 
siebie sposobu rozumienia i doświadczania świata. Wiele tematów podejmo-
wanych na wystawach jest niezwykle awangardowych zarówno w podejściu do 
sposobu prezentacji, jak i do obiektów ukazywanych w nowych kontekstach, 
przewrotnie stosowanych materiałów, zaskakującej fakturze znanych przed-
miotów czy kolorze lub jego braku – wybarwieniu poszczególnych obiektów 

2 White, to rozbudowany rozdział z podręcznika Designing Design, autorstwa Kenya Hary, poświęcony 
rozważaniom na temat estetyki koloru białego w sztuce Japonii oraz relacjom kompozycyjnym sztuki 
japońskiej. 

3 W sztuce japońskiej papier pełni symboliczną rolę. Wykorzystywany jest w wielu dziedzinach, np. kali-
grafi i, origiami, ukiyo-e, produkcji lampionów, parawanów, parasoli, wachlarzy, ubrań oraz wyklejania 
shōji. Wykorzystywany jest też w obrzędach religijnych, np. w shintoickich obrzędach oczyszczających 
(harae), jako jeden z elementów różdżki oczyszczającej (harai-gushi). Trzy gatunki papieru wpisane 
zostały na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturoego UNESCO .

4 Zwyczaj picia herbaty jest w Japonii wysublimowanym towarzyskim zwyczajem o formie „sztuki”, 
zwanym „Drogą Herbaty” w odmianie stylu wabi. Stanowi ona złożoną sztukę łącząca w jedność 
różne dziedziny, jak architekturę, ogrodnictwo krajobrazowe, układanie kwiatów, sztukę zapachów, 
garncarstwo, kaligrafi ę, malarstwo itp. (…) 

5 Pojęcie szeroko związane z kulturą Japonii, fi lozofi ą zen i medytacją. 
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w taki sposób, by zwrócić uwagę np. na ich zaskakującą geometrię czy fakturę. 
Ekspresja artystyczna obrazująca zmysłowość i „drażnienie” ludzkiego wzroku, 
dotyku, smaku i węchu skłania, by jego działania określić mianem „psycholo-
gicznego” projektowania przestrzeni. 

Fotografi a 3. Shigeru Ban. Papierowy Dom, Yamanaka, Yamanashi, 
1995 r. Nowatorskie wykorzytsanie kartonowych tub do budowania formy 
architektonicznej. Wystawa RE-DESIGN w 2000 roku

Źródło: http://gizmodo.com/9-paper-buildings-by-the-winner-of-architectures-top-p-1550683840 [dostęp: 
15.08.2016].

Fotografi a 4. Shigeru Ban. Rolka papieru toaletowego. Wystawa 
RE-DESIGN w 2000 roku

Źródło: reprodukcja z książki: Hara (2014).
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Fotografi a 5. Kaoru Mende. Zapałki o rzeźbiarkiej formie. Wystawa RE- 
DESIGN w 2000 roku

Źródło: https://fancy.com/things/294152531/Matches-by-Kaoru-Mende [dostęp: 15.08.2016].

Pierwszą przygotowaną przez Harę w roku 2000 była wystawa pt. RE-DE-
SIGN – Daily Products of the 21st Century, na której prezentowano przedmioty 
codziennego użytku w postaci alternatywnej formy pozostawiając niezmienio-
ną ich funkcję. Wystawa upamiętniała 100-lecie założenia eksluzywnej fi rmy 
papierniczej TAKEO, w związku z  tym papier i  sztuka z nim związana były 
motywami przewodnimi wystawy. Do grona artystów zaproszony został m.in. 
architekt Shigeru Ban (ur. w 1957 r.), młody architekt znany z  eksperymen-
talnego Papierowego Kościoła (Nagata, Kobe, 1995 r.) i  Papierowego Domu 
(Yamanaka, Yamanashi, 1995r.) (fotografi a 3) – budynków zaprojektowanych 
na bazie kartonowych tub jako głównego materiału konstrukcyjnego. Ekspery-
menty z papierem jako materiałem budowlanym zaszeregowały Shigeru Bana 
do grupy awangardowych architektów, kształtujących przestrzeń nową jakością 
w tradycyjnym materiale6. Pewnie dlatego też Hara przewrotnie poprosił Bana 
o alternatywne rozwiązanie projektu rolki papieru toaletowego. (fotografi a 4) 
Architekt stworzył rolkę papieru o kwadratowym przekroju, dzięki czemu była 
bardziej stabilna, ekonomiczniejsza w  pakowaniu i  zabierała mniej miejsca 
w  transporcie a dodatku była niezwykle estetyczna. Wśród zaproszonych był 
również znany z purystycznych form domów architekt Masahiko Sato (urodzony 
w 1959 roku) z propozycją stempla wykorzystywanego w obsłudze paszportowej, 
przyspieszającego proces odprawy na lotnisku, czy wielokrotnie nagradzany za 
nowatorskie rozwiązania architektury światła Kaoru Mende (urodzony w 1950 
roku), który zaprojektował zapałki w archaicznej wręcz postaci gałązek o różnych 
długościach i rzeźbiarskich formach (fotografi a 5). Wystawa odbiła się szerokim 

6 Sam architekt, wspomina, że jego poszukiwanie materiałów i kompozycji ściśle związane jest z twór-
czością Alvara Alto i Franka Lloyda Wrighta, a studia nad ich twórczością odegrały kolosalną rolę 
w kształtowaniu jego osobowości architektonicznej i projektowaniu interakcji pomiędzy wnętrzem 
i zewnętrzem czy kontrastowaniu linii wertykalnych i horyzontalnych (Pallasmaa, Sato 2007).
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echem w środowisku architektury, sztuki i designu przynosząc Harze między-
narodowe kontakty i uznanie w środowisku reklamy i szeroko pojętych sztuk 
wizualnych za oryginalną, zmysłową kondensację myśli i uczuć. 

Do wystawy zostało zaproszonych 22 artystów, architektów, designerów, 
tradycyjnych japońskich murarzy, grupę high-tech zajmującą się aplikacjami 
elektronicznymi – w  celu zaprojektowania obiektu, który miałby „obudzić 
zmysły”. 

Wzięli w  niej udział między innymi Jasper Morrison projektując „Wall 
Clock”; zegar o zmiennych tarczach, Panasonic Design Company z „Gel Re-
mot Controle”; delikatnie podświetlonym żelowym pilotem dostosowującym 
się do różnych kształtów (fotografi a 6), Naoto Fukasowa z „Juice Skin”; serią 
opakowań na soki powielających kolor, fakturę skóry owoca, z którego sok jest 
wytłoczony czy Kosuke Tsumura ze słynną lampą z  włosów „Kami Tama”. 
Toyo Ito zaprojektował specjalną hydrożelową klamkę do drzwi ”High Five 
with a Hand from the Future – Gel Doorknob” (fotografi a 7) a Kengo Kuma 
skupił się na projekcie washi – tradycyjnego japońskiego papieru do wycierania 
rąk ale o fakturze skóry węża (fotografi a 8). Wystawę promował plakat Kenya 
Hary – HAPTIC, na którym litera H narysowana jest z  hiperrealistycznie 
przedstawionymi włosami „wyrastającymi” ze śnieżnobiałej skóry, co w nieco 
obsceniczny sposób wywołuje jednoznaczne skojarzenia i chęć dotyku (foto-
grafi a 9). 

Fotografi a 6. Panasonic Design Company. Żelowy pilot dostosowujący się 
do podłoża prezentowany na wystawie „HAPTIC-Awakening of the Five 
Senses”

Źródło: http://gizmodo.com/5111630/panasonic-gel-remote-concept-slippery-slimy-and-occasionally-erect 
[dostęp: 20.08.2016]. 
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Fotografi a 7. Toyo Ito. „High Five with a Hand from the Future- Gel 
Doorknob”. Żelowy przycisk do drzwi. Wystawa „HAPTIC-Awakening of 
the Five Senses”

Źródło: https://ebryden.wordpress.com/2014/02/23/kenya-hara/ [dostęp: 15.08.2016].

Fotografi a 8. Kengo Kuma. „Washi”, tradycyjny japoński papier 
przypominający skórę węża. Wystawa „HAPTIC-Awakening of the Five 
Senses”

Źródło: http://goeunchoi.com/plaster-play/ [dostęp: 15.08.2016].

W  latach 2007-2009 odbyły się kolejne dwie jego wystawy „Tokyo Fiber 
Senswear” na Triennale w  Mediolanie i  Tokio poświęcone innowacyjnym 
technologiom wykorzystania włókien w  produkcji przedmiotów codzienne-
go użytku. Na wystawie prezentowali swoje prace architekci; Kengo Kuma 



27Architektura zmysłowa – nowe tendencje w procesie projektowania…

z plastycznym, optycznym włóknem w postaci mieniących się interaktywnych 
sześcianów (fotografi a 10), architekt Gwenael Nicolas7 z ławką z  wełnianego 
włókna opalizującego światłem. Florystka Azuma Makato z 3D biodegrado-
walnym materiałem z mchu czy weteran designu Antonio Citterio prezentujacy 
rozciągliwą ławkę (fotografi a 11). 

Fotografi a 9. Kenya Hara. HAPTIC – logo. Włosy zwierzęce na silikonie, 
wymowny plaktat promujacy wystawę „HAPTIC-Awakening of the Five Senses”

Źródło: http://www.designboom.com/design/kenya-hara-designing-design/ [dostęp: 15.08.2016].

Fotografi a 10. Kengo Kuma. Detal interaktywnego transparentnego 
sześcianu służacego do budowy ścian, prezentowany na wystawie „Tokyo 
Fiber Senswear”

Źródło: http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2009/10/tokyo-fi ber-09.html [dostęp: 30.08.2016].

7 Gwenael Nicolas – urodzony we Francji a pracujący w Tokio, właściciel pracowni Curiosity, architekt 
m.in. domu mody FENDI.
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Fotografi a 11. Antonio Citterio. Plastyczna ławka z włókna prezentowana 
na wystawie „Tokyo Fiber Senswear”

Źródło: http://www.yankodesign.com/2009/05/01/tokyo-fi ber-2009-senseware-part-1 [dostęp: 30.08.2016].

Te awangardowe, konceptualne projekty prezentowane na wybranych 
wystawach8 ukazują konsekwencję i nieprzeciętną wyobraźnię kuratora oraz 
zaproszonych przez niego artystów w budowaniu nowej, zmysłowej przestrzeni 
generowanej dzięki materiałom nowym i  tradycyjnym używanym w  innym 
kontekście dla designu i stymulującym wszystkie ludzkie zmysły. 

Mała architektura – nowe wyzwania projektowe

Innym polem zainteresowań Hary, świadczącym niewątpliwie o  jego 
dużym poczuciu humoru i dystansie do własnej twórczości jest mała forma 
architektoniczna dla psów. Obiekt lekceważony i przeważnie zaprojektowany 
w bardzo złym guście stał się kolejnym zadaniem badawczo-eksperymental-
nym. Do projektu Kenya Hara zaprosił międzynarodowe grono czternastu 
architektów m.in. Toyo Ito, grupę MVRDV, Kengo Kumę czy Shigeru Bana. 
Prace – domki, zabawki i  urządzenia dla psów prezentowane są na stronie 
internetowej http://architecturefordogs.com, której Hara jest pomysłodawcą 
(fotografi a 12). 

8 Do interdyscyplinarnych wystaw należy wspomnieć o wystawie Designing Design – Kenya Hara w roku 
2008, 2009, 2011 w Paryżu, Science Museum w Londynie i w Pekinie i Shanghaju, gdzie prezentowane 
były retrospektywne wystawy, ukazujące twórczość artysty w wielu dziedzinach designu. 
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Fotografi a 12. MVRDV (Elien Deceuninck, Mick van Gemert). Mała 
forma architektoniczna. Domek dla beagle’a

Źródło: http://architecturefordogs.com/architectures/mvrdv/ [dostęp: 30.08.2016].

Architektura – skala makro 

Do jednego ze spektakularnych projektów Kenya Hary należy interdy-
scyplinarny projekt renowacji Galerii Handlowej Matsuya w dzielnicy Ginza 
w  Tokio. W  roku 2001 zarząd fi rmy zdecydował się na renowację budunku 
oraz zmianę wizerunkową fi rmy. Ulica Ginzy to jedna z  głównych, histo-
rycznych handlowych ulic Tokyo. Reklamują się tu i mają swoje ekskluzywne 
butiki czołowe światowe marki mody. Galeria Handlowa Matsuya, zajmuje 
100-metrową, centralną część ulicy. Ten prestiżowy projekt obejmował całość 
zmian – od przekształcenia powierzchni handlowej i  elewacji, po reklamę, 
pakowanie i wiele innych przedsięwzięć mających na celu rozwinięcie i nadanie 
nowego „charakteru” fi rmie. Hara opisuje swoje zadanie: „Matsuya jako bardzo 
znana fi rma z  tradycjami sięgającymi XIX wieku chciała reklamować się na 
nowo przyjmując zasadę, że aby odnieść sukces nie może używać znanych 
i przestarzałych metod. Postanowili nie rozwijać sklepów internetowych, tylko 
zmuszać kupujących do przyjścia do sklepu i doświadczania zakupów fi zycznie. 
Dlatego pomyślałem ze mógłbym, projektując wyraźną, namacalną strukturę, 
stworzyć obecność i wrażenie całkowicie nowego sklepu, takiego, jaki jeszcze 
nigdy nie istniał” (Hara 2014).

Zmiana, którą zaproponował polegała na nowym podejściu do tradycyjne-
go miejsca, skupieniu uwagi przyszłych klientów na doświadczaniu awangardy 
i unikalności mody. W pierwszej kolejności zrezygnował z błękitnej kolory-
styki, kojarzonej z pierwotną fi rmą. Zaproponował bazę dla całego budynku 
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w kolorze białym wraz z reklamami z białego papieru, co miało według niego 
symboliczne znacznie. Podkreślał, że biel reprezentuje nowoczesność, god-
ność oraz ich równowagę i jest idealnym tłem dla nietuzinkowej mody. Jasny 
i  precyzyjny układ funkcjonalny, który zaprojektował ułatwił komunikację 
we wnętrzu i  ujednolicił strukturę budynku. Podczas remontu galeria cały 
czas funkcjonowała, aby zainteresować klientów renowacją budynku i postę-
pującymi pracami. Hara na ten czas zaprojektował dwa rodzaje tymczasowej 
elewacji; jedną w  postaci atrapy zamku błyskawicznego biegnącego wzdłuż 
budynku; im bardziej budowa posuwała się do przodu, tym bardziej zamek się 
„otwierał” ukazując nowe sklepy i drugą zbudowaną z pomalowanej na biało 
blachy pokrytej wypukłymi kropkami, wzbudzającymi percepcję dotykową 
(fotografi e 13 i 14). Docelowo elewacja została pokryta wielowarstwową, efek-
townie podświetlaną tafl ą szklaną, która pozostawiała biały kolor elewacji jako 
tło dla okazjonalnych iluminacji. Dopełnieniem całości była aranżacja kolorów 
wnętrza oraz aspekty wizualne fi rmy takie jak napisy, torby na zakupy, papiery 
pakunkowe oraz motywy do wykorzystana przy poźniejszych zmianach, które 
zostały precyzyjnie podporządkowane jednolitej minimalistycznej stylistyce. 

Fotografi a 13. Kenya Hara, Galeria Handlowa Matsuya, Ginza, Tokio, 
2001–2006. Reklama renowacji Galerii Matsuya

Źródło: jak w fotografi i 4.
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Fotografi a 14. Kenya Hara, Galeria Handlowa Matsuya, Ginza, Tokio, 
2001–2006. Elewacja Galerii Matsuya

Źródło: Kenya Hara, Galeria Handlowa Matsuya, Ginza, Tokio, 2001–2006. Elewacja Galerii Matsuya.

Realizacja kompleksowego projektu trwała 5 lat pozwalając funkcjonować 
galerii nieprzerwanie, a dzięki konsekwencji projektanta i inwestora udało się 
przekształcić tradycyjny obiekt we współczesne awangardowe centrum, które 
odpowiada zapotrzebowaniom klientów XXI wieku. 

Współpraca Hary z architektami rozpoczęta we wczesnych latach 80. XX 
wieku przy pracy dla fi rmy MUJI i później przy współtworzeniu wystaw czy 
kolejnych projektach przynosiła zawsze interesujące, eksperymentalne rozwią-
zania. Jednym z nich jest kooperacja z Kengo Kumą przy tzw. identyfi kacji wi-
zualnej Prefectural Art Museum w Nagaskaki (2005 r.). Kengo Kuma (urodzony 
w 1954 roku), architekt stale rozwijający swój warsztat pod względem formy 
i  nowatorskiego wykorzystania materiałów budowlanych, użył w  projekcie 
muzeum w  Nagasaki wielu materiałów – od bambusa do drewna poprzez 
szkło i  kamień brazylijski i  stworzył tajemnicze półprzezroczyste wnętrze 
(Bognar, Kuma 2009). Elementem przewodnim założenia są żaluzje fi ltrujące 
do wnętrza światło, pojawiające się również we wnętrzu potęgując efekt ruchu 
i transparentności (fotografi a 15). Hara, analizując koncepcję budynku stworzył 
swoistą synergię symbolu, loga oraz podpisu w jeden charakterystyczny obraz. 
Logiem muzeum są symbolicznie zaaranżowane „żaluzje” pojawiające się na 
projektach i gmachu muzeum (Hara 2014). Logo dzięki zastosowanej optycznej 
iluzji porusza się, oddając w ten sposób „migotliwy” charakter zaprojektowanej 
architektury. Wszystkie znaki identyfi kujące poszczególne miejsca zostały za-
projektowane w podobny sposób, by przy odpowiedniej kombinacji wizualnych 
efektów całość niezmiennie falowała (fotografi a 16).
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Fotografi a 15. Kengo Kuma, Prefecture Art Museum, Nagasaki, 2005. 
Wnętrze budynku ukazujące transparentność i „migotliwość” koncepcji 
budynku

Źródło: http://kkaa.co.jp/works/architecture/nagasaki-prefecture-art-museum/ [dostęp: 15.08.2016].

Fotografi a 16. Kenya Hara, Prefecture Art Museum, Nagasaki, 2005. 
Symbol wejścia do muzeum

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/268597565249446629/ [dostęp: 15.08.2016].

Takie podejście projektowe wskazuje na wrażliwość artysty, koncentrację 
na istocie problemu projektowego i umiejętność wykreowania koegzystencji 
architektury i „elementów dodanych”. 



33Architektura zmysłowa – nowe tendencje w procesie projektowania…

Filozofi a projektowania – podsumowanie

Kenya Hara zwraca uwagę na sam proces tworzenia. Projektuje „architek-
turę informacji” w umyśle odbiorcy, opierając się na kognitywistycznym me-
chanizmie percepcji przyjmując zasadę, że w tworzeniu przekazu wizualnego 
w mózgu współdziałają różne narządy zmysłów. Bodźce, które są stymulowane 
przez wzrok, dotyk, słuch, węch i smak pojawiają się w mózgu odbiorcy i przy-
wołują to, co my nazywamy „obrazem”. Struktura tworzona w mózgu używa 
jako stymulatorów nie tylko czynników zewnętrznych dostarczonych przez 
narządy zmysłów, ale także wspomnień, które zostają przez nie przywołane. 
Wspomnienia zakumulowane w mózgu są bardzo ważnymi elementami od-
bioru informacji. Nie tylko prowadzą odbiorcę do własnych rozmyślań nad 
przeszłością, ale wywierają wpływ na rozumienie i tworzenie nowej informacji 
podczas odbioru bodźców zewnętrznych przez mózg. „Obraz” to połączenie 
naszych wspomnień oraz nowych informacji wizualnych. „Projektowanie to 
aktywne uczestnictwo w tym procesie. Nazywam to „architekturą informacji”, 
ponieważ tworzenie tych „ubocznych obrazów” jest zamierzone i obliczone” 
(Hara 2014). Dla zilustrowania tego procesu Hara sporządził „diagram me-
ridian” używany do akupunktury na Dalekim Wschodzie. Diagram ukazuje 
umysł jako zespół organów w całym ciele, podobnie jak system tsubo (japońska 
jednostka miary) lub system punktów na ciele używanych w akupunkturze. Na 
tej podstawie dowodzi, że jego praca nad procesem tworzenia rozpoczyna się 
od „namierzania” różnych części mózgu w ciele (Hara 2014). 

To analityczne podejście, w którego centrum jest człowiek, wyjaśnia chęć 
eksperymentowania na różnych polach począwszy od materiałów, form i kolo-
ru, by sprawdzić możliwości konceptulane różnych rozwiązań. Skala działania 
Hary, jego pasja i nietuzinkowa fi lozofi a projektowania, ciągłego poszukiwania 
nowych obszarów badawczych, przekraczania i odkrywania możliwości ma-
teriałowych pod względem percepcji człowieka stawia go w gronie wybitnych 
twórców XXI wieku czerpiących z najlepszych tradycji estetyki modernistycz-
nej. Hara zwraca się ku kontemplacji przestrzeni, analizie, precyzyjnemu 
projektowaniu detali korzystając z  pierwotnych/podstawowych materiałów 
i z łatwością łączy je z najnowszymi, racjonalistycznymi osiągnięciami techniki 
osiągając efekt o wysublimowanym efekcie artystycznym. Znamienne jest silne 
zakorzenienie jego twórczości w tradycji i kulturze Japonii. W jego syntetycz-
nych projektach widać widoczne wpływy fi lozofi i, sztuki, architektury, grafi ki 
japońskiej, umiłowanie krajobrazu i przyrody. Jego prace w stylistyce mini-
malizmu są, przy oszczędności formy, kwintesencją  maksymalnego przekazu. 
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Sensual Architecture – New Trends in the Design 
Process on the Basis of Selected Examples from the 
Works of Kenya Hara

Summary 

Architecture conceived visually and haptically is the concepts associated 
with cognition and perception of architecture. Th is article attempts to analyse 
the means of expression used to intensify the perception of multisensory 
experience in contemporary architecture and design, for example the works 
of the contemporary Japanese designer Kenya Hara and related artists and 
architects.

Key words: sensory architecture, cognitive architecture, perception of 
architecture, design, haptics.
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