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CZAS NA TEORI¢?

Wspó∏czesne pojmowanie iluminacji jest wyni-
kiem ewolucji zarówno kulturalnej, jak i tech-

nicznej. W kulturze Êredniowiecza noc nie by∏a porà
po˝àdanej aktywnoÊci ludzkiej. Miasta tego okresu
stanowi∏y sprawne organizacje, a prawo regulowa∏o
˝ycie mieszkaƒców niekiedy nawet w najdrobniej-
szych szczegó∏ach. Drzwi kamienic musia∏y byç na
noc zawierane, a stra˝ miejska zamyka∏a ulice ∏aƒ-
cuchami i nakazywa∏a gaszenie Êwiate∏. Ogieƒ, êród-
∏o ciep∏a i Êwiat∏a, pozostawa∏ pod kontrolà jako sta∏e
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa miasta. Po˝ary, nie-
zwykle trudne do opanowania w g´stej zabudowie
miejskiej, jawi∏y si´ jako kl´ska, nie mniej prze-
ra˝ajàca ni˝ zaraza. W kolejnych wiekach spóênieni
przechodnie poruszali si´ po zmierzchu z w∏asnym

êród∏em Êwiat∏a. Jeszcze z poczàtkiem XIX w.
wiele miast nie posiada∏o sta∏ego oÊwietlenia
u˝ytkowego.

Kontekst historyczny
Iluminacje miast zwiàzane by∏y na ogó∏ z wyjàtko-
wymi wydarzeniami. W XIV i XV w. wiàza∏y si´ 
g∏ównie z wydarzeniami radosnymi. Jan D∏ugosz
tak pisa∏ o reakcjach na informacje o losach króla
W∏adys∏awa Warneƒczyka, uczestniczàcego w bitwie
pod Warnà w 1444 r.: ilekroç przysz∏a do Krakowa
wiadomoÊç, ˝e ˝yje, miasto ca∏e nape∏nia∏o si´ ra-
doÊcià, bito we dzwony i oÊwiecano wszystkie domy
mieszkaƒców 1. 
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1. Main Market Square in Cracow – the Cloth Halls. All photos M. Sulma.

1. Rynek G∏ówny w Krakowie – Sukiennice. Wszystkie fot. M. Sulma.
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W okresie baroku oprawa nocy sta∏a si´ zna-
komitym t∏em dla iluminacji, zabaw i uroczystoÊci,
organizowanych przez przedstawicieli arystokracji
zgodnie z ówczesnà modà na zjawiska o zaskakujà-
cym i dynamicznym charakterze. 

Miasta iluminowano przy wyjàtkowych okazjach
takich, jak m.in.: uroczystoÊci koronacyjne, wjazdy
monarchów czy pogrzeby znamienitych osobistoÊci.
Ich charakter znakomicie odzwierciedla iluminacja
Warszawy z okresu Sejmu Czteroletniego, przedsta-
wiona w wydanym w 1789 r. Opisaniu illuminacyi 
i zacytowana przez Zygmunta Glogera w „Encyklo-
pedii Staropolskiej”: Gdy celem miasta tego i innych
miast Rzplitej jest szukaç poprawy losu w màdroÊci 
i sprawiedliwoÊci tak wielkiego Sejmu, na czele Kró-
la Obywatela, do tej wi´c proÊby, ˝àdzy, nadziei 
i skutku, stosowana by∏a iluminacja ratusza Miasta
Starej Warszawy w sposób nast´pujàcy: Najprzód ca-
∏y ratusza pomienionego obwód, w kwadrat gmach
ten otaczajàcy, gdzie sà sklepy i sk∏ady ró˝ne 
kupców, by∏ g´sto lampami oliwnemi oÊwiecony, co
tym wi´ksze wydawa∏o Êwiat∏o, ˝e wszystkie w Rynku

2. Renesansowa loggia Sukiennic.

2. Renaissance loggia in the Cloth Halls.

3. Barbakan krakowski.

3. Barbican in Cracow.
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domy mieszkajàcy w kamienicach, g´stymi po oknach
i gankach, lub galerjach rozstawionemi ogniami,
ratuszowej illuminacji dopomaga∏y. Na wst´pie sa-
mego ratusza w cz´Êci jego i od bramy zachodniej,
przyozdobiono wierzch sklepów licznymi obeliska-
mi z lamp kolorowych, które obeliski ∏àczy∏y z sobà
pi´knà symetrjà, rozwite u do∏u festony z takich˝e
Êwiate∏, a w poÊrodku festonów sta∏y choràgwie
ró˝nych miejskich cechów po kilka razem z sobà
kszta∏tnie po∏àczone. Galeria zaÊ ca∏a, b´dàca na
ciàg∏ej po∏aci tych sklepów kupieckich, nape∏niona
by∏a ró˝nego gatunku muzykà, która nieustannie
przez godzin kilka grajàc na przemiany, lud zgro-
madzony bawi∏a, przy okrzykach tego˝ ludu radoÊç
powszechnà oÊwiadczajàcych. Ca∏à wyniesionego 
w poÊrodku dolnych sklepów ratusza facjat´, we
wszystkich jej cz´Êciach architektonicznych, tj.: ko-
lumnach, niszach, gzymsach, kapitelach i innych oz-
dobach oÊwieci∏y te˝ ognie kolorowe. Na samym
wierzchu widzieç by∏o z kilkuset lamp u∏o˝one s∏oƒce,
w poÊrodku którego jaÊnia∏a cyfra imiennicza Pa-
nujàcego nam, bodajby w setne lata, Stanis∏awa Au-
gusta [...] Rozpocz´ta oko∏o godziny 5-ej po po∏udniu

ratusza staromiejskiego illuminacja, trwajàca przez
godzin kilkanaÊcie bawi∏a lud w wielkim mnóstwie ze
wszystkich cz´Êci miasta zebrany [...] Wszystkie ró˝-
nych tu jurysdykcji ratusze, wszystkie domy i pa∏ace,
tak˝e niektóre koÊcio∏y, by∏y rz´sisto iluminowane.

Powy˝szy opis uÊwiadamia, ˝e widowiska typu
„Êwiat∏o i dêwi´k” nie sà wspó∏czesnym wynalaz-
kiem. Tego typu iluminacje, towarzyszàce wydarze-
niom o charakterze festynu dost´pnego dla ró˝nych
grup spo∏ecznych, stanowi∏y integralny element
spektaklu. Nie by∏y celem samym w sobie.

Wiek XIX, okres gwa∏townego rozwoju prze-
mys∏u, przyniós∏ zmiany gospodarcze i kulturowe,
które w znacznym stopniu spowodowa∏y przesuni´-
cie aktywnoÊci cz∏owieka w czasie – na por´ nocnà.
Nie bez przyczyny oÊwietlenie gazowe pojawi∏o si´
po raz pierwszy na poczàtku XIX w. w prz´dzalniach
Anglii. OÊwietlenie miast, które w tym stuleciu by∏o
nowym elementem krajobrazu urbanistycznego, z bie-
giem czasu sta∏o si´ standardem infrastruktury
miejskiej. Prze∏om wieków XIX i XX by∏ cezurà, 
po której oÊwietlenie elektryczne wypar∏o gazowe 
i upowszechni∏o si´ na Êwiecie.

4. Póênogotycka kaplica przy koÊciele Êw. Barbary w Krakowie.

4. Late Gothic chapel in the church of St. Barbara in Cracow.
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Stosunkowo szybko przywykliÊmy do nocy roz-
Êwietlonej sztucznymi êród∏ami Êwiat∏a. Sytuacja ta-
ka zmieni∏a kultur´ odbioru przestrzeni architekto-
nicznej, w przesz∏oÊci wy∏àcznie komponowanej tak,
by podczas dnia widoczne by∏y efekty gry Êwiat∏o-
cieni. DziÊ odró˝niamy iluminacj´ i oÊwietlenie
wspó∏czesnych obiektów architektonicznych od ilu-
minacji obiektów zabytkowych. Architekt, projektu-
jàc swoje dzie∏o, uwzgl´dnia jego percepcj´ zarówno
w ciàgu dnia, jak i w nocy. Iluminacja obiektu mo˝e
spe∏niaç ró˝ne cele – dà˝yç do odtworzenia jego 
„dziennego” wyglàdu lub te˝ kreowaç zdecydowanie
odmienny wizerunek „nocny”.

W innej sytuacji znajdujemy si´ w przypadku ilu-
minacji obiektów zabytkowych. Poj´cie zabytku,
konsekwentnie rozwijajàce si´ od koƒca XVIII w.,
nabra∏o wspó∏czeÊnie szczególnego znaczenia jako
przes∏anie symbolizujàce ciàg∏oÊç historycznà i to˝sa-
moÊç kulturowà, które to wartoÊci mamy obowiàzek
zachowaç dla nast´pnych pokoleƒ. Obiekty i zespo∏y
historyczne powstawa∏y w warunkach okreÊlonych
przez wspó∏czesnà im kultur´ oraz mo˝liwoÊci tech-
niczne. Ich dyspozycja przestrzenna, forma, detal, za-
stosowany materia∏ i kolorystyka projektowane by∏y
z myÊlà o percepcji w warunkach naturalnego oÊwie-
tlenia. Skrajnie purystyczna koncepcja zak∏ada zatem,
˝e prawid∏owa iluminacja zabytków powinna polegaç
na naÊladowaniu warunków Êwiat∏a dziennego.
Uwa˝amy jednak, ˝e zastosowanie Êwiat∏a w prze-
strzeni, w architekturze i w urbanistyce wy∏àcznie 
w celu odtworzenia efektów kreowanych Êwiat∏em
dziennym, nie jest do koƒca s∏uszne. Nale˝y – na-
szym zdaniem – dà˝yç tak˝e do kszta∏towania 

nowych jakoÊci estetycznych, jednak˝e w sposób s∏u-
˝ebny wobec uznanych wartoÊci, jakie zawiera w so-
bie obiekt zabytkowy.

Koncepcyjny projekt iluminacji w skali
miasta
Miasto sk∏ada si´ z zespo∏u wzajemnie powiàzanych
przestrzeni – wn´trz. Wszystkie elementy wn´trza:
p∏aszczyzny poziome, Êciany (pierzeje, fasady, zieleƒ),
bry∏y (elementy wolnostojàce) i sklepienie (niebo) –
tworzà zespó∏ przestrzenny, powiàzany formalnie 
i emocjonalnie. Ta swoista urbanistyczna ekspozycja
musi zachowaç wartoÊci wzajemnych relacji równie˝
w widoku nocnym. W celu unikni´cia chaosu prze-
strzennego w skali makrown´trza miejskiego, nie-
zwykle przydatne jest sporzàdzenie koncepcyjnego,
ca∏oÊciowego projektu iluminacji miasta.

Projekt taki powinien zawieraç: szeroko poj´tà
analiz´ uwarunkowaƒ przestrzennych, w tym profes-
jonalne studium widokowe, oraz wytyczne projekto-
we dla iluminacji poszczególnych obiektów i za∏o-
˝eƒ przestrzennych.

Studium widokowe stanowi podstaw´ do walo-
ryzacji elementów przestrzeni i okreÊlenia zakresu
przedsi´wzi´cia. Wytyczne zaÊ definiujà estetyczny
charakter szczegó∏owych rozwiàzaƒ projektowych.
W planie iluminacji nacisk powinien byç po∏o˝ony na
kreacj´ nocnej panoramy miasta. OkreÊlenie g∏ów-
nych punktów widokowych, wyznaczenie dominant,
subdominant, elementów t∏owych w panoramie jest
gwarancjà zachowania wartoÊci nocnej sylwety 
miasta. Je˝eli nie uwzgl´dnimy zasady korelacji

5. KoÊció∏ i klasztor norbertanek w Krakowie.

5. Norbertine church and convent in Cracow.
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rozwiàzaƒ w skali makrown´trza, mo˝e si´ okazaç,
˝e dominanta, np. wie˝a koÊcielna, jest elementem
kompozycyjnie podporzàdkowanym sàsiedniemu
obiektowi „bogatszego” inwestora. Na podstawie wy-
branych przyk∏adów mo˝na zilustrowaç zak∏adane
efekty iluminacji, okreÊlajàc w ten sposób g∏ówne za-
∏o˝enia projektowe. Umo˝liwia to zachowanie prawi-
d∏owych relacji pomi´dzy poszczególnymi obiektami
w wieloletnim procesie realizacji kolejnych inwestycji.
Od hierarchii obiektu w przestrzeni oraz jego cech
stylowych zale˝y metoda i rozmaitoÊç przyj´tych
rozwiàzaƒ projektowych oraz luminancja obiektu
wzgl´dem otoczenia. WartoÊç zespo∏u architektonicz-
no-krajobrazowego polega na wzajemnych relacjach
architektury i krajobrazu. Âwietlnà kreacjà w skali
miasta mo˝na równie˝ ukierunkowywaç ruch tury-
styczny, poprzez Êwiadome „prowadzenie” go po
wydobytych z mroku wn´trzach ulic i placów.

Jako znakomity przyk∏ad dzia∏aƒ w skali miasta
mogà s∏u˝yç doÊwiadczenia Wroc∏awia, który w wy-
niku konkursu uzyska∏ koncepcj´ kompleksowej ilu-
minacji nabrze˝y Odry. Obecnie znajduje si´ ona na
etapie realizacji projektów iluminacji dla poszczegól-
nych fragmentów makrown´trza rzeki. Projekty
uwzgl´dniajà kontekst przestrzenny, w jakim znajdu-
jà si´ oÊwietlane obiekty: nabrze˝a i wn´trza zielone,
wyspy oraz towarzyszàcy im „czwarty” wymiar 
w postaci odbicia ich obrazu w wodzie. Propozycje
projektowe weryfikowane sà i uzgadniane w twórczej
dyskusji z zespo∏em specjalistów z ró˝nych dziedzin.
Tego typu kompleksowe, skoordynowane dzia∏ania
w zakresie iluminacji zabytkowej tkanki miejskiej
nale˝y zaleciç jako prawid∏owe.

Projekt iluminacji zabytku

Kolejny etap, wynikajàcy z opracowanych w projek-
cie koncepcyjnym wytycznych, to sporzàdzenie
projektów iluminacji dla poszczególnych obiektów
miasta. Projekty powinny zawieraç: rys historyczny
obiektu, analiz´ formalnà i estetycznà, studium wido-
kowe oraz rozwiàzania projektowe, wizualizacje sta-
nowiàce podstaw´ do prób iluminacji w terenie.

Nale˝y zdecydowanie podkreÊliç obligujàcà nas
zasad´ s∏u˝ebnoÊci wobec dzie∏a historycznego i sza-
cunek dla wartoÊci stworzonych przez naszych
poprzedników. Konieczna jest znajomoÊç historii
obiektu, przekszta∏ceƒ, jakim podlega∏, profesjonalna
analiza jego formy oraz interpretacja wyst´pujàcej
symboliki. Mo˝na to okreÊliç jako obowiàzek od-
czytania zawartych w zabytku intencji. Iluminacja
obiektu nie mo˝e byç oderwana od otoczenia,
musi byç ono zatem uwzgl´dnione w opracowaniu.
Charakterystyczny jest przyk∏ad iluminacji zespo∏u
zamkowego w Budzie, po∏o˝onego na wzgórzu góru-
jàcym nad Budapesztem. Zosta∏ on oÊwietlony bez
uwzgl´dnienia kontekstu zieleni i ska∏ wzgórza
zamkowego. W efekcie po zapadni´ciu zmroku
obiekt „zawisa” nad miastem. W przypadku Akro-
polu w Atenach czy te˝ znanego ze swego pi´kna
francuskiego Carcassonne nie pope∏niono takiego
b∏´du – wydobyte z ciemnoÊci skaliste zbocza
stanowià krajobrazowà podstaw´ tych zespo∏ów. 

Projektom musi towarzyszyç studium widokowe
okreÊlajàce relacje obiektu z otoczeniem. Zadaniem
tej cz´Êci opracowania jest ustalenie g∏ównych 
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6. Klasztor sióstr do-
minikanek „Na Gród-
ku” w Krakowie.

6. The “Na Gródku”
Dominican convent
in Cracow.
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osi, punktów i ciàgów widokowych, dominant,
subdominant, akcentów, t∏a i miejsc formalnie wa˝-
nych za∏o˝enia. Projektant powinien, w oparciu o wnio-
ski p∏ynàce ze studium, okreÊliç g∏ówne kierunki 
widokowe i uzale˝niç od nich kreacj´ Êwiat∏ocieni, 
a wi´c przyjàç kierunki padania Êwiat∏a.

Projekt iluminacji rzàdzi si´ takimi samymi
prawami jak ka˝da wartoÊciowa kreacja – musi byç
dzie∏em. Zale˝y to w znacznym stopniu od doboru
rozwiàzaƒ do j´zyka architektury. Jest oczywiste, ˝e
surowa architektura romaƒskiego koÊcio∏a wymaga
odmiennych efektów Êwietlnych, ni˝ barokowa czy
neogotycka Êwiàtynia. Poglàd, i˝ jednà z atrakcyjnych
stron iluminacji obiektu zabytkowego jest mo˝li-
woÊç pokazania go „inaczej”, uwa˝amy za dyskusyjny.
Poszczególne elementy budowli muszà nadal pe∏niç
przypisane im funkcje. Nie wolno „zgubiç” ci´˝aru
spoczywajàcego na kolumnie ani odwróciç hierarchii
elementów kompozycji architektonicznej. Cz´sto
przytaczane bywajà wypowiedzi, ˝e celem iluminacji
jest podkreÊlenie i wydobycie niedostrzeganego za
dnia detalu. Zalecamy ostro˝noÊç w takim rozumo-
waniu. Detal stanowi cz´Êç sk∏adowà pewnej ca∏oÊci
i w zale˝noÊci od roli, którà pe∏ni, wymaga adekwat-
nego potraktowania. Je˝eli jest to akcent typu kartusz
herbowy, god∏o lub element podkreÊlajàcy osiowoÊç
kompozycji, zasadnoÊç jego podkreÊlenia mocniej-
szym nat´˝eniem Êwiat∏a wydaje si´ bezsporna.

7. Kopu∏a Teatru im. J. S∏owackiego w Krakowie.

7. Dome of the J. S∏owacki Theatre in Cracow.

8. Belweder w Warszawie.

8. The Belvedere in Warsaw.
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Âwiat∏ocieƒ
Iluminacja jest kreacjà powsta∏à w wyniku kszta∏to-
wania nocnej przestrzeni Êwiat∏ocieniem. Jej celem
powinno byç zachowanie i wydobycie przestrzen-
nych cech zabytku oraz logiki jego architektonicz-
nego wyrazu. 

Metod´, w której obiekt oÊwietlany jest projekto-
rami z dystansu a strumieƒ Êwietlny obejmuje znacz-
niejszy jego fragment, okreÊlamy iluminacjà typu za-
lewowego. Niestety, metoda ta jest cz´sto stosowana
w znacznym uproszczeniu. Obiekt oÊwietla si´ moc-
nym, intensywnym Êwiat∏em z projektorów skierowa-
nych z przeciwstawnych kierunków, które negujà wza-
jemnie powstajàce cienie, co prowadzi do zatarcia je-
go cech przestrzennych. Nale˝y dà˝yç do przyjmo-
wania konsekwentnego kierunku oÊwietlenia tak, by
Êwiadomie korzystaç z efektów powsta∏ego Êwiat∏o-
cienia. Z kolei metoda punktowa polega na u˝yciu
projektorów umieszczonych blisko oÊwietlanych po-
wierzchni lub detali. Przy jej stosowaniu nale˝y uwa-
˝aç, aby nie powstawa∏y groteskowe efekty Êwiat∏o-
cienia, wypaczajàce charakter i kompozycj´ architek-
tonicznà zabytku. Mo˝na niwelowaç niekorzystne
efekty, wyst´pujàce przy stosowaniu tej metody, po-
przez dodatkowe rozÊwietlenie zalewowe z dystansu,
które skompensuje przerysowany Êwiat∏ocieƒ i zmniej-
szy powsta∏e kontrasty, przy jednoczesnym zachowa-
niu efektu akcentujàcego. Praktyka wykazuje, ˝e naj-
lepsze wyniki przynosi przemyÊlane i racjonalne ko-
rzystanie z mieszanych systemów oÊwietlenia, w za-
le˝noÊci od efektu, który chcemy uzyskaç. 

9. Popiersie A. Fredry przed Teatrem im. J. S∏owackiego 
w Krakowie.

9. Bust of A. Fredro in front of the J. S∏owacki Theatre in Cracow.
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Nat´˝enie oÊwietlenia
JesteÊmy przekonani, ˝e dobra iluminacja to
taka, która stopniujàc nat´˝enia oÊwietlenia
osiàga „napi´cia” kompozycyjne zgodne z ist-
niejàcà kreacjà architektonicznà. Istotnym za-
gadnieniem jest u˝ycie odpowiedniej temperatu-
ry barwowej Êwiat∏a bia∏ego, uwzgl´dniajàcej
znaczenie, materia∏, faktur´ i kolorystyk´ po-
szczególnych partii zabytku. Nadu˝ywanie
projektorów du˝ej mocy jest konsekwencjà
swoistego, nierzadko przyjmowanego przez
projektantów za∏o˝enia, ˝e „mocne” oÊwietle-
nie to niewàtpliwy dowód na realizacj´ za-
mówienia. Bywa to wynikiem presji wywiera-
nej przez inwestora, który chce uzyskaç efekt
szczególnego wyró˝nienia „swojego” obiektu.
Jednak˝e iluminacja powinna zdecydowanie
nawiàzywaç do nastroju nocy. Dotyczy to

zw∏aszcza zabytkowych zespo∏ów architektonicznych.
Towarzyszàce im Êwiat∏o winno dyskretnie wspó∏-
tworzyç i podkreÊlaç klimat tajemniczoÊci i kameral-
noÊci wn´trz, zau∏ków. Nieosiàgalnym w Êrodowisku
miejskim idea∏em by∏oby wspó∏granie oÊwietlenia 
z rozgwie˝d˝onym niebem i poÊwiatà ksi´˝yca. 

Próby iluminacji
Niezb´dnym elementem weryfikujàcym rozwiàzania
przyj´te w projekcie sà próby iluminacji w terenie.
Trudno bowiem oceniç i przewidzieç wyniki ilumi-
nacji w przestrzeni wy∏àcznie na podstawie szkiców
koncepcyjnych czy te˝ wizualizacji komputerowych.
Sà to Êrodki przekazu ograniczone mo˝liwoÊciami
technicznymi i stanowià jedynie prezentacj´ zamie-
rzenia. Uwa˝amy, ˝e rezultat oÊwietlenia obiektu 
mo˝na oceniaç w pe∏ni jedynie w trójwymiarowej

10. Kaplica Êw. Ma∏gorzaty w Krakowie.

10. Chapel of St. Margaret in Cracow.

11. Sygnatura katedry kieleckiej.

11. Ave-bell tower of the cathedral in Kielce.
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Przypisy

12. Baszta Stolarska przy Arsenale Miejskim w Krakowie.

12. The Stolarska Bastion at the Municipal Arsenal in Cracow.

przestrzeni. Mówiàc obrazowo, nic nie jest w stanie
zastàpiç doskona∏oÊci biotechnicznej oka ludzkiego
oraz mo˝liwoÊci bezpoÊredniej obserwacji. Próby po-
zwalajà na zmian´ lokalizacji projektorów, w∏aÊciwy
dobór nat´˝eƒ i kàtów padania Êwiat∏a oraz jego tem-
peratury barwowej. Na tym etapie dokonujemy osta-
tecznej korekty projektu. Próby powinny byç wykony-
wane w obecnoÊci inwestora oraz s∏u˝b konserwator-
skich. Staje si´ to okazjà do cennej wspó∏pracy zainte-
resowanych stron. Z przyczyn technicznych zakres
prób cz´sto ograniczony jest do fragmentarycznych,
lecz reprezentatywnych partii obiektu.

U˝ytkowe oÊwietlenie miasta w oko∏o 25 proc. ule-
ga rozproszeniu w atmosferze, w efekcie powstaje ∏una
przes∏aniajàca widok nocnego nieba. O obfitoÊci gwiazd
przypominamy sobie przebywajàc z dala od miasta,
w naturalnej scenerii nocy. Zanieczyszczenie Êwia-
t∏em Êrodowiska naturalnego jest elementem coraz po-
wszechniej zauwa˝alnym i negowanym przez opini´
publicznà. Powsta∏a nawet mi´dzynarodowa organiza-
cja IDSA (International Dark Skies Association),
która prowadzi kampani´ na rzecz ciemnego nieba.
W iluminacji zabytków nale˝y równie˝ unikaç roz-
wiàzaƒ nadmiernie emitujàcych Êwiat∏o w przestrzeƒ,
gdy˝ uwidacznia si´ ono w postaci ∏uny nad obiektem
lub smug Êwiat∏a w mglistym, nocnym powietrzu.
PrzemyÊlane, wywa˝one pos∏ugiwanie si´ Êwiat∏em 
w dziedzinie iluminacji musi zak∏adaç równowag´
Êrodowiska kulturowego z widokiem nocnego nieba.

In a relatively short period of time we have become
accustomed to night time illuminated by sources of

light. The culture of the reception of “historical”
architectural space, created for the effects of daytime
chiaroscuro, is changing. 

While extracting architectural objects from dark-
ness, we should take into consideration spatial rela-
tions with the environment. Illumination should
never create elements of space that remain mutually

unconnected. In order to co-ordinate illumination 
on the scale of an urban macro-interior, it is extreme-
ly useful to conceive a conceptual project for illumi-
nation on a city scale. Finally, the illumination of 
a given object should be a creation meeting a funda-
mental condition – the evocation of the cultural 
values contained within a historical object in the
sphere of space and spirit.

TIME FOR THEORY?




