
Ćwiczenie _4

Wybór formy jako konieczność podporządkowana wartości.

* * *
Teza:
Tak być musi nawet jeżeli może być nieskończenie inaczej! 

Znalezienie tego jedynego, optymalnego rozwiązania w procesie twórczym jest zgodą na poddanie się 
konieczności jego wyboru.
Uleganie  konieczności  uwarunkowanej  wartością  jest  optymalną  sytuacją  na  drodze  poszukiwania 
rozwiązań  projektowych,  na  drodze  do  znalezienia  właściwych  form  przestrzeni. Wybór  nie 
naznaczony  koniecznością  jest  zawsze  wyborem  ‘na  niby’,  możliwość  akceptacji  jest  z  góry 
prowizoryczna, gdyż nie znajduje żadnego autentycznego uzasadnienia.

Zadania:

A.  W  oparciu  o  wybrany  przykład  z  dziedziny  architektury  przeprowadź  analizę 
potwierdzającą tezę ćwiczenia.

B.  W  nawiązaniu  do  wybranego,  wykonywanego  w  trakcie  studiów  projektu, 
przeprowadź analizę w efekcie której podjęta zostanie optymalna (konieczna) decyzja 
projektowa stanowiąca realizację idei konieczności podporządkowanej wartości.

Sposób realizacji:

Zadanie A

1) znajdź  3 przykłady budynków lub obiektów budowlanych nie  będących budynkami (np.  most, 
wieża).

 
2) wyboru obiektu dokonaj tak, byś mogła/mógł wstępnie założyć, że forma wybranego obiektu nie 

jest przypadkowa i daje się uzasadnić realizacją jakiejś przesłanki, która jako wartościowa miała 
kluczowy wpływ na kształt formy.

3) w oparciu o zgromadzone informacje oraz własne dociekania przeprowadź analizę wskazującą na 
podporządkowanie wybranej formy określonej wartości. 

4) ćwiczenie przedstaw na jednej planszy formatu A3, wykonanej w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie 
formie, dokumentując wybrany przykład (1 obiekt) oraz przedstawiając przeprowadzoną analizę.

Czas: 1 zajęcia omówienie i ocena 

Zadanie B

1) dokonaj wyboru własnego projektu, który został wykonany bądź jest przedmiotem opracowania w 
trakcie studiów,

 
2) w odniesieniu do wybranego projektu dokonaj opisu obszaru wartości związanych z przedmiotem 

projektu to jest wartości (trudności) dotyczących np: miejsca (lokalizacji), ukształtowania terenu, 
bezpośredniego otoczenia, założonego programu użytkowego, założonej idei projektowej,

3) podejmij  świadomie  ważną  dla  projektu  decyzję,  tylko  i  wyłącznie  jako konieczną  z  uwagi  na 
realizację opisanych wcześniej wartości (rozwiązanie trudności) ,

4) ćwiczenie przedstaw na jednej planszy formatu A3, wykonanej w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie 
formie, dokumentując zarówno proces określania wartości związanych z projektem, jak również 
podjętą decyzję projektową, będącą realizacją idei konieczności podporządkowanej wartości.

Czas: 1 zajęcia omówienie i ocena 


