
Ćwiczenie (3) 

Budowa formy _ podstawowe pojęcia.

* * *
Teza:
Człowiekowi może podobać się jedynie to, co jest dlań uchwytne.  (Arystoteles)

W swoich  pracach  Oskar  Hansen1 i  Juliusz  Żórawski2 przedstawili  podstawowe pojęcia  i  definicje 
dotyczące budowy formy i kompozycji architektonicznej, opierając się na zdolnościach poznawczych 
człowieka.  Wnioski  wynikające  z  badań  (Juliusz  Żórawski)  nad  budową  formy  architektonicznej 
sprowadzić można do ogólnego stwierdzenia , że forma musi być ludzka – czyli powinna odpowiadać 
psychice i zdolnościom percepcyjnym człowieka.

Zadania:

A. W oparciu o wybrane przykłady zaprojektowanych bądź zrealizowanych budynków 
(zespołów zabudowy) przeprowadź analizę wskazującą na właściwe zrozumienie pojąć:

1. formy (kompozycji) otwartej i zamkniętej
2. formy (kompozycji) spoistej i swobodnej
3. relacji form silnej i słabej w układach kompozycyjnych

B.  W  nawiązaniu  do  wybranego,  wykonywanego  w  trakcie  studiów  projektu, 
przeprowadź analizę kompozycyjną projektu w kategoriach: 

1. formy (kompozycji) otwartej i zamkniętej
2. formy  (kompozycji) spoistej i swobodnej
3. relacji form silnej i słabej w układach kompozycyjnych

Sposób realizacji:

Zadanie A

1) znajdź  3 przykłady  budynków (zespołów zabudowy) dla  każdej  z  omawianych  definicji 
(pojęcia).

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

budynku (zespołu zabudowy) jest reprezentatywna dla omawianej definicji (pojęcia).

3) ćwiczenie przedstaw na jednej planszy formatu A3, wykonanej w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie 
formie,  dokumentując  wybrane  przykłady  tj.  1  budynek  (zespół  zabudowy) dla  każdej  z 
omawianych definicji (pojęcia) oraz przedstawiając przeprowadzoną analizę.

Czas: 1 zajęcia korekta , 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 przeprowadź analizę kompozycyjną projektu w kategoriach 

j.w.

3) ćwiczenie przedstaw na jednej planszy formatu A3, wykonanej w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie 
formie,  zawierającej  niezbędne  informacje  dot.  wybranego  projektu  oraz  przeprowadzoną 
aanalizę.

Czas: 1 zajęcia korekta , 1 zajęcia omówienie i ocena 
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