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Trzecia pora dnia w cyklu rocznym;  

opracowanie: CENTRALA, 2016
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Od  roku CENTRALA pełni dozór archi-
tektoniczny nad żywym pomnikiem — domem 
własnym architektów Oskara i Zofii Hanse-
nów w Szuminie pod Warszawą. Przebywanie 
w domu przez dłuższy czas pozwoliło odsłonić 
choreografię codzienności, wpisaną w cykl 
dzienno-nocny i zakodowaną w architekturze. 
W tym rozdziale podejmujemy próbę pokaza-
nia domu jako dynamicznego procesu, który 
koncentruje i zmienia rutyny i cykle, nie tylko 
w odniesieniu do mieszkańców, ale i substan-
cji przestrzeni współtworzonej przez natężenie 
światła w różnych porach dnia. W rozmowie 
z Kacprem Pobłockim, antropologiem urba-
nizacji, Małgorzata Kuciewicz i Simone De 
Iacobis zdają sprawę z tego, jak badanie 
ucieleśnionego i materialnego wymiaru domu 
zastępuje różnicę między „obiektywnym” 
i „subiektywnym” obrazem architektury. [AP]
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Świt w Szuminie, 28.03.2018; 

fot. Anna Zagrodzka
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Stan w 

Żniwa w Szuminie, 1975; fot. Fundacja  
Zofii i Oskara Hansenów, dzięki uprzejmości 

Igora Hansena

Dom Zofii i Oskara Hansenów 
w Szuminie



108

1968 1970 1975 1985 1995 2005

POWIERZCHNIA DOMU 
WEDŁUG REKONSTRUKCJI 
STANU Z  ROKU:

 m parter (wnętrze domu)
 m  podest (czysta podło- 

ga)
 m podcień przed murem
 m poddasze
 m toaleta
m garaż

Dom Zofii i Oskara Hanse-
nów w Szuminie, budowany 
i przekształcany od końca lat 
sześćdziesiątych, powstał jako 
wakacyjna siedziba rodziny 
Hansenów i jednocześnie 
przestrzenny manifest Formy 
Otwartej, teorii i praktyki 
twórczej, której założeniem 
jest współtworzenie architek-
tury przez jej użytkowników, 
eksponowanie wydarzeń 
codziennego życia i adaptacja 
do zmieniających się potrzeb. 

Istotą tej architektury jest 
zmienna przestrzeń architek-
toniczna, a forma i estetyka 
substancji obiektu jest drugo-
rzędna, jako że dom powstawał 
systemem gospodarczym, 
w okresie niedoborów, również 
z materiałów rozbiórkowych. 

Inwentaryzacja stanu zas-
tanego domu w Szuminie 
przeprowadzona przez CEN
TRALĘ w latach – roku 
dla Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie polegała na 
odtworzeniu jak najpełniejszej 

biografii tego miejsca, była 
rozpoznaniem i wstępem do 
opracowania przez Muzeum 
strategii konserwatorskiej sku-
pionej na materialności domu 
i utrwaleniu jego idei. Bada-
nia prowadzono od analizy 

archiwaliów i świadectw po 
próby kolorów malatur, odczyty-
wanie nawarstwień i chronologii 
faz powstania obiektu. 

Analiza rozwoju domu w Szuminie; rysunek: CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, 
Simone De Iacobis z zespołem), 2013
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1968 1970 1975 1985 1995 2005

Od maja  roku dom 
należy do Iconic Houses Net-
work, pod koniec  roku stał 
się oddziałem Muzeum. Kura-
tor ze strony Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie: 
Aleksandra Kędziorek (w latach 

–), Tomasz Fudala (od 
). [MK, SDI]
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Zmierzch w Szuminie, 28.03.2018; 

fot. Anna Zagrodzka
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Rozmawiają:
Małgorzata Kuciewicz (MK)
Simone De Iacobis (SDI)
Kacper Pobłocki (KP)

 Trzecia pora dnia 

KP
Czym jest to, co nazywacie trzecią porą dnia? 

Używam celowo polskiego słowa, gdyż angielskie 
synonimy: twilight czy crepuscular hour…

MK
… nie są ładne…

KP
… i nie opisują autonomicznego zjawiska. 

Twilight to jedynie chwila spotkania dnia i nocy, coś 
przejściowego. A nie fenomen, który ma własny 
charakter. Na czym on polega? 

MK
Trzecia pora dnia to wyrazista i oddzielna 

część doby, którą wyróżnia nie tylko światło, ale 
również zapachy, aktywność zwierząt i dźwięki. 
Ona została całkowicie wymieciona z naszej per-
cepcji, gdyż światło elektryczne jest niezwykle 
mocno obecne w naszym otoczeniu. Niewiele 
architektonicznych obiektów czy przestrzeni jest 
przeznaczonych do celebrowania tej pory. Gdy 
nadchodzi trzecia pora dnia, człowiek zupełnie 
inaczej odbiera odległość i zakłada inną choreo-
grafię przestrzeni. Zmienia się także percepcja 
własnego ciała. Doświadczasz nadpercepcji tego, 
co jest bardzo blisko, a bodźce oddalone zostają 
wytłumione. 

KP
Inaczej doświadcza się skali. 

MK
Tak, inaczej zamieszkujesz przestrzeń i ota-

czające cię skale. Rzeczywistość blisko twego ciała 
staje się udomowiona, wygodna. A to, co dalej, 
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rozmazuje się, przestaje być  czytelne, staje się 
nawet nieco groźne. 

SDI
Nie chodzi nam o kontemplację — o to, 

że jest to jakiś magiczny moment. Dla mnie 
najważniejszą cechą trzeciej pory dnia jest 
napięcie, którym podszyte są nasze codzienne 
rutyny. Rano, gdy się budzisz ze snu — po tej 
części doby, która służy regeneracji — i wie-
czorem, gdy do niej się przygotowujesz. Dzisiaj 
jest tak, że wchodzisz do biura, jak jest jasno, 
a  wychodzisz, kiedy jest już ciemno. Zatra-
ciliśmy ten moment, kiedy nasze ciało może 
— chociaż przez chwilę — zsynchronizować się 
z otoczeniem.

KP
A jak wy sami tego doświadczacie?

MK
Gdy zaczynają docierać do mnie również 

bodźce dźwiękowe czy zapachowe, następuje 
u mnie przekalibrowanie zmysłów. Kiedy myślę 
o  trzeciej porze dnia, to widzę siebie w natu-
rze. W mieście tej pory w zasadzie w ogóle nie 
postrzegam. A jak jestem w przyrodzie, zdaję 
sobie sprawę, że mam też inne zmysły niż tylko 
wzrok. 

KP
Być może dlatego, że w miastach jesteśmy 

dziś otoczeni głównie bodźcami wizualnymi. 
Jedną z ikon współczesnej miejskości jest przecież 
nowojorski Times Square, gdzie bombarduje się 
przechodnia obrazami. W miastach, w których 
zalegały wielkie kupy końskiego łajna, zmysł 
wzroku miał poważną konkurencję. 

MK
Przyczyn tej hiperwizualności miast jest 

pewnie wiele. Efekt jest natomiast taki, że nasze 
codzienne rutyny nie są powiązane z trzecią porą 
dnia. W kulturze polskiej jedyny moment, gdy 
zwraca się na nią uwagę, to Wigilia, kiedy każe 
się dzieciom wypatrywać pierwszej gwiazdki. I jej 
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Wszystkie zdjęcia na stronach 113–129,   

fot. Anna Zagrodzka

Fotograficzna analiza odbijania światła w domu Zofii 
i Oskara Hansenów w Szuminie według koncepcji „trzeciej 
pory dnia” CENTRALI, 
 
Zdjęcia wykonano w dniach  marca   
w godz. :–: i  marca  w godz. :–:
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pojawienie się na niebie jest sygnałem do tego, 
aby zasiąść przy stole. Święta, które trwają przez 
kilka dni, zaczynają się właśnie o trzeciej porze 
dnia. Ale to jest wyjątek. 

SDI
Gdy szukaliśmy przykładów amplifikacji 

natury, naszą uwagę przykuło między innymi to, 
że w Stonehenge ludzie zbierali się, aby razem 
oglądać zachód słońca. W miastach przedno-
woczesnych ten moment, gdy słońce zachodziło 
i wschodziło, był łatwiejszy do zauważenia. 

KP
Jak byłem dzieckiem, intrygował mnie ten 

moment, gdy zapalały się latarnie uliczne, ale jesz-
cze było jasno. Czasami trwało to długo, nawet 
kilkadziesiąt minut. Wydawało mi się wtedy, że to 
jest jakiś błąd systemu, że coś się komuś pomyliło. 
Bo przecież latarnie powinny świecić tylko nocą. 
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Jako nastolatek tłumaczyłem to sobie niechlujną 
polską organizacją. Moja reakcja pokazuje, jak 
bardzo ta binarność, czyli przekonanie, że jest 
albo dzień, albo noc, weszła nam we krew. Do 
głowy by mi nie przyszło, że można o tym myśleć 
jak o amplifikacji — najpewniej niezamierzonej — 
trzeciej pory dnia. 

MK
Wczesny ranek jest też najlepszym momentem 

do obserwowania ptaków w mieście. One budzą 
się o drugiej, trzeciej rano. To jedyna chwila, gdy 
można je usłyszeć. Można nawet według odgłosu 
wybranego ptaka odczytać godzinę. Jeśli rozpo-
znajesz głosy ptaków i przebudzisz się, to wiesz, 
która jest godzina. 

SDI
Należy też podkreślić, że ta trzecia pora 

dnia jest ściśle związana z naszą szerokością 
geograficzną. Tam, gdzie jest bliżej równika, 
noc faktycznie zapada nagle. Siedzisz w salonie 
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i jest dzień, idziesz na chwilę do łazienki, wra-
casz i już jest noc. W Polsce ta trzecia pora dnia 
może trwać trzy, nawet cztery godziny. Latem, 
zwłaszcza bardziej na północ, nad Bałtykiem, 
noc jest bardzo jasna, wręcz zanika. 

KP
Odkryliście trzecią porę dnia — a dokładniej: 

nadaliście temu zjawisku nazwę — poprzez wasze 
doświadczenie z domem Hansenów w Szuminie. 
Ale nie poprzez pracę z teorią, na przykład z ideą 
Formy Otwartej Oskara Hansena, ale dzięki temu, 
że robiliście dokumentację tego obiektu. Waszym 
punktem wyjścia była jego materialność…
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MK
Szumin nie tyle jest obiektem architektonicznym, 

ile maszyną dla zmysłów. Najpierw doświadcza-
liśmy tej przestrzeni, a potem zaczęliśmy łączyć 
pewne fakty, już niekoniecznie tam przebywając. 
Przede wszystkim powiązaliśmy informacje, które 
dotarły do nas z różnych źródeł: to, że pani Zofia 
lubiła siedzieć na ławce przed ogrodem, miała 
swoje ulubione miejsce przy kuchennym stole, 
lubiła zmywać naczynia. Wykonując pomiary 
tego domu, zauważyliśmy, że te trzy miejsca łączy 
jedna oś widokowa. Hansenowie obniżyli w kuchni 
podłogę i Zofia — zmywając — mogła patrzeć z 
tego samego poziomu, co siedząc przy stole czy 
na ławce. To był jej ulubiony widok i mogła go 
oglądać w tych trzech miejscach. Tektonika domu 
została więc podporządkowana wzrokowi pani 
Zofii. Nie da się tego odkryć, po prostu przeby-
wając w tym domu, bo nikt z nas nie jest panią 
Zofią. Nie usiądziesz na ławce, przy stole i nie 
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pozmywasz, żeby to zauważyć. Jedna osoba nam 
powiedziała, że Zofia miała swoje ulubione miej-
sce przy stole, druga pokazała, że tu jest jej ławka, 
a potem dowiedzieliśmy się, że często on gotował, 
a ona zmywała. I skojarzyliśmy te fakty. 

KP
Dlaczego dla nich tak ważne było to, aby 

wbudować tę oś w architekturę domu? 
SDI
Mogło to być związane z podłużnym 

kształtem działki. Kształt posesji miał istotny 
wpływ na to, jak powstawał ten dom. Najpierw 
był górko-dołek, a potem oni wymyślili, że założą 
sad i wykorzystają ukształtowanie krajobrazu 
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do tego, aby uprawiać rośliny, które w Polsce 
zwykle nie rosną, na przykład brzoskwinie. Dom 
był więc niejako wyciągany wzdłuż, przez te 
interwencje w krajobrazie. Widok Zofii był tego 
częścią. To jest wręcz pierwotne uczucie, jak 
jest się rolnikiem — chcesz ogarniać wzrokiem 
swoje włości. Siedzisz sobie na ławce i wszystko 
widzisz. Więc nie dziwię się, że ona chciała, 
wykonując te swoje ulubione czynności, mieć 
całość posesji w zasięgu wzroku. 

MK
Szumin został wypleciony z ich nawyków. To 

nie jest tak, że zbudowali jakąś strukturę architek-
toniczną, a potem wybrali sobie ulubione miejsca. 
Przez to, że to była forma otwarta, oni nieustan-
nie rozbudowali i przebudowali ten dom. I mimo 
że nie ma tam teraz nigdzie podpisów, można 
niewidoczne rutyny domowników wyczytać z tej 
przestrzeni. 

KP
A jak odkryliście, że Szumin jest taką maszyną 

do światła — camera obscura — w sensie bardzo 
dosłownym, jak ujęła to Anka Ptak? 

SDI
Gdy po raz pierwszy tam pojechaliśmy, 

syn Hansenów Igor zwrócił naszą uwagę na 
białe pionowe rowki w rogu jedynej betono-
wej ściany tego budynku. Ten relief, odbijając 
światło reflektorów, miał być znakiem ostrze-
gawczym dla samochodów, żeby nie wjechały 
w ścianę. Bo tam droga zakręca i można nie 
zauważyć domu. Najłatwiej jest założyć, że te 
polichromie mają czysto dekoracyjny, kompozy-
cyjny charakter, a nie że spełniają jakąś funkcję. 
Ale zauważyliśmy, że główny biały poziomy 
pas prowadzi do dziurki z kluczem. Więc to jest 
sprytne rozwiązanie, bo jak się ściemnia, pasek 
pomaga otworzyć drzwi. 

MK
A ja po prostu wpadłam do kanału w garażu. 

I kiedy czekałam na ratunek, odkryłam, że jego 



120

ściany były kiedyś wymalowane na biało, choć 
spłowiały. Wtedy zrozumiałam, dlaczego krawę-
dzie wszystkich studni w ogrodzie są wymalowane 
na biało. 

KP
Dlaczego? 

SDI
Żeby do nich nie wpaść. Krawędź zampli-

fikowana bielą staje się ostrzeżeniem. 
MK
Mieliśmy jeszcze trzecie doświadczenie, gdy 

zaprosiliśmy do Szumina gości, ale traf chciał, że 
nie było prądu. Mieliśmy tylko świece. Deseczki, 
które składają się na blat tego głównego stołu, są 
pomalowane z jednej strony na biało. Stół to rów-
nocześnie aparat dydaktyczny służący ćwiczeniu 
kompozycji — faktycznie można przeróżne wzory 
z  tego układać, przekładając deseczki z jednej 
strony na drugą. Ale gdy wszystkie deski odwróci-
liśmy bielą ku górze, wtedy ta biel zaczęła odbijać 
światło świec. To rozświetliło białą podsufitkę, która 
jest nad tym wszystkim. Cała przestrzeń jest dodat-
kowo zamknięta poziomym lustrem i kolejną białą 
polichromią po drugiej stronie. Nagle zrobiło się 
dość jasno. Na tyle, że mogliśmy spokojnie czytać 
bez prądu. 

KP
W tej trzeciej porze dnia, tak? 

MK
Tak. I to był moment, kiedy zaczęliśmy rozu-

mieć, że te wszystkie białe paski nie wynikają 
jedynie z kompozycji plastycznej. Są przy gołęb-
niku, gdyż wiszą tam ostre narzędzia. Biel jest 
sygnałem komunikującym, że tutaj są ostre krawę-
dzie grabi, a tu będą wisieć sekatory. Wyostrzano 
w ten sposób kontrasty podczas trzeciej pory dnia 
i zarys tych obiektów stawał się widoczny. 

KP
A czy oni waszym zdaniem mieli teore-

tyczną świadomość amplifikowania, którego 
dokonywali? 
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MK
Dom ciągle się zmieniał, był nieustannie roz-

budowywany. Na wystawie pokazujemy stan z  
roku, bo jeszcze wtedy budynek nie był obrośnięty 
tymi wszystkimi przybudówkami. Później Hanseno-
wie zamienili Szumin w obiekt całoroczny i dodali 
mu kolejne skóry. Polichromię widać najwyraźniej w 
fazie najwcześniejszej. Naszym zdaniem początkowo 
wzięła się z potrzeby, ale później Hansenowie uzupeł-
niali nią przestrzeń w sposób bardziej plastyczny, a na 
końcu wręcz formalny. Nawet buda dla psa miała biały 
element, choć on już nie pełnił żadnej funkcji. 

SDI
Pierwszym elementem, który powstał, 

zanim stanął dom, była toaleta. Wtedy w ogóle 
nie mieli tam elektryczności. I toaleta ma też 
polichromię. Pole klamki jest pomalowane 
na biało, żeby łatwiej było ją odnaleźć, jak 
się ściemni. Sama toaleta to deska z dziurką,  
pod którą jest szuflada. Szufladę można było  
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wyciągnąć od zewnątrz, wychodząc z toalety, 
i  potem opróżnić jej zawartość w lesie. Pole 
wokół tej szuflady też było pomalowane na 
biało, żeby można było sprawnie po nią sięgnąć. 

MK
W tym okresie rozwoju domu w Szuminie, 

który prezentujemy na wystawie, drzewa w ogro-
dzie też były malowane na biało. W sadownictwie 
bieli się drzewa po to, żeby gdy przyjdzie wcze-
sna wiosna, biel korzenia odbijała światło. W ten 
sposób opóźnia się rozpoczęcie wegetacji, wydzie-
lania soków. Roślina — jej najbardziej newralgiczne 
części jak kwiatostany czy zawiązki owoców — jest 
dzięki temu bardziej odporna na przymrozki, które 
w Polsce często się zdarzają na początku wiosny. 

KP
Mamy tutaj zatem sytuację, w której pewne 

rozwiązane, powszechne w sadownictwie, zostaje 
przeniesione — najpewniej przez Oskara, który był 
zapalonym ogrodnikiem — na pole architektury. Ale 
twierdzicie też, że doświadczenie Zofii, która zaraz 
po wojnie uczestniczyła w odbudowie polskich wsi, 
jest również widoczne w architekturze Szumina. 

MK
Nie tylko Szumina. Gdy robiliśmy performa-

tywny wykład o Zofii Hansen, jej syn Igor przywołał 
historię, którą opowiadała o specyfice wejść do 
chłopskich chat. One są przystosowane do skali 
ludzkiego ciała. Wejścia do domów na przykład 
były małe, jak na łodziach. 

Człowiek ma taki naturalny odruch, że jak 
przechodzi nogą nad czymś, to jednocześnie 
zgina plecy, więc drzwi były niskie i jedno-
cześnie miały wysoki próg. To zapobiegało też 
uciekaniu ciepła z domu. Zofia miała rozległą 
wiedzę tego rodzaju i często z niej korzystała. 
Na wybudowanym przez Hansenów w  roku 
osiedlu na Rakowcu znajdziemy lustro, które jest 
ewidentnym cytatem z  małych miasteczek czy 
wiejskich obejść. Przy wyjściu z klatek schodo-
wych jest ganek, taki daszek podparty słupem. 
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Na wewnętrznej powierzchni tego słupa wisi 
lustro. Jak wychodzisz z budynku, natykasz się 
na własny wizerunek i dostajesz ostatnią możli-
wość, aby się oporządzić. 

KP
Czyli lustro zostało wyniesione z przestrzeni 

prywatnej do przestrzeni publicznej? 
MK
Do przestrzeni, która jest pomiędzy. Tak wła-

śnie było w domach chłopskich. Lustra wisiały już 
zwykle na ganku, a nie w izbie. Były takim ostatnim 
check-pointem, żeby sprawdzić, czy nie zapo-
mniałaś chustki czy czegoś innego. 

KP
A co jeszcze w Szuminie jest cytatem z archi-

tektury ludowej? 
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MK
Na przykład glebowa podłoga, która jest 

częścią domu. Albo przyzba — służąca do siedze-
nia deska, ława, którą zbudowali poza obrysem 
domu, ale w podcieniu, pod dachem. 

SDI
W Szuminie są trzy, a w zasadzie cztery 

przyzby. Jedna dla gości i sąsiadów, przy wej-
ściu do domu, druga dla Zofii, w jej ulubionym 
miejscu, trzecia przy garażu i czwarta przy wyj-
ściu z sypialni Zofii i przy kuchni. 

MK
W tradycyjnym domu polskim, który miał muro-

wane fundamenty i drewniane ściany, wzdłuż całej 
chałupy pojawiał się uskok spowodowany różnicą 
materiałów. To miejsce, które było najbliżej drzwi, 
w przekazach, literaturze, malarstwie zawsze figu-
rowało jako miejsce spotkania. Ludzie przycupywali 
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na krawędzi tej przyzby i rozmawiali. Sama nazwa 
pochodzi od wyrażenia „przy izbie”, czyli głównej 
przestrzeni wewnętrznej. W naszym rozumieniu jest 
to udomowiona przestrzeń zewnętrzna. 

KP
Znowu ani przestrzeń prywatna, ani publiczna, 

tylko coś pomiędzy. 
MK
Przyzby często były pod okapem dachu, co w 

złą pogodę umożliwiało prowadzenie codziennych 
czynności gospodarskich, a w dobrą — domowych. 
Można było wynieść na zewnątrz szycie czy obie-
ranie ziemniaków. Przyzba była bardzo wygodna 
do siedzenia, usytuowana mniej więcej – cm 
nad ziemią. Taką wysokość miała zwykle podmu-
rówka, bo taki jest zwykle rozbryzg deszczu czy 
poziom śniegu. W Szuminie przyzba Zofii, która 
znajduje się na krawędzi podłogi, też jest na wyso-
kości  cm. 

KP
A na czym polega architektoniczna różnica 

między czystą a glebową podłogą? 
SDI
Jak się podchodzi do domu w Szuminie, 

zaraz po otwarciu furtki widać stojące gumiaki 
całej rodziny, tuż za progiem. Dopiero dalej 
wchodzi się na podest, podniesioną drewnianą 
podłogę, która staje się podłogą domu, jest na 
tym samym poziomie po dwóch stronach głów-
nych drzwi. Ten stopień to właśnie granica między 
klepiskiem a czystą podłogą. Jak w domu japoń-
skim. Podłoga i drzwi kuchenne są z kolei poza 
podestem, tak że poziom terenu staje się posadzką 
kuchenną. Dzięki temu, na przykład nosząc wiadro 
z wodą ze studni, nie trzeba wchodzić na podest.

KP
Coś jeszcze? 

MK
Zapiecek. W wiejskich chatach, w środku 

domu, stał piec. Ale to nie był tylko piec, ale taki 
wielofunkcyjny mebel. Mebel totalny. Miał kuchnię 
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z paleniskami, piec chlebowy, piec grzewczy, ale 
też część, na której można było usiąść, położyć 
się, półkę, na której suszono grzyby, zioła, pościel. 
Wykorzystywał radiację ciepła w każdy możliwy 
sposób. U Hansenów piec był pomalowany na 
biało, ładowany drewnem od zewnętrznej strony 
ściany. Cały brud, popiół pozostawał po zewnętrz-
nej stronie, a komora, która się nagrzewała, była 
taką dużą, bardzo rzeźbiarską formą nadającą 
ton przestrzeni domu. Zapiecek był malutki, można 
było pewnie na tym tylko przysiąść czy suszyć 
różne rzeczy. Legowisko znajdowało się nad 
piecem, piętro wyżej. 
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SDI
W Szuminie widać bardzo wyraźnie logikę 

budowania domu wokół ognia. Teraz tam jest 
komin, bo po  roku oryginalny piec został 
wymieniony, ale w  roku murowanego 
komina jeszcze nie było. Widać więc, jak zapie-
cek — jako koncept — rozrósł się po domu. 
Potrafię sobie świetnie wyobrazić, dlaczego 
Oskar wybudował łóżko właśnie w tym określo-
nym miejscu, na tym podwyższeniu w stosunku 
do przestrzeni dziennej — bo to był najcieplejszy 
punkt, ogrzewany od spodu przez piec. 

MK
Z tego wszystkiego wyciągnęliśmy lekcję, 

aby nie myśleć o architekturze poprzez funkcje, ale 
poprzez rutyny. Przestrzenie niejako same się kon-
figurują wokół określonych czynności domowych. 
I w różnych porach roku. Dla nas to był podsta-
wowy punkt wyjścia do myślenia o Domu Cabrio. 

KP
Można by powiedzieć, że Hansenowie 

budowali maszynę do życia, tak jak to postulował 
modernizm. 

SDI
To jest wręcz antymodernistyczne, bo 

modernizm opierał się na całym systemie infra-
struktury, takiej jak centralne ogrzewanie, który 
służył tobie i twojemu domowi. Tutaj wszystko 
jest indywidualne, sam musisz ogrzać dom 
i o wszystko dbać. Nas szczególnie interesuje to, 
w jaki sposób wykorzystać pewne rozwiązania 
sprzed epoki przemysłowej we współczesnym 
projektowaniu. 

MK
Na przykład nurtuje nas kwestia responsyw-

ności na różne pory roku. Otwieranie okiennic jest 
pierwszą rzeczą, jaką się robi po przyjeździe do 
Szumina. Zdejmuje się tę pierwszą zewnętrzną 
skórę. I wtedy przestrzeń przelewa się z zewnę-
trza do wnętrza i można zatracić poczucie, gdzie 
jest krawędź domu. Ten dom jest jak cebula, 
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składa się z warstw. Można je zdejmować, ale też 
i dodawać. Zofia uszyła nawet specjalną kołdrę 
wypełnioną puchem, która izolowała od wewnątrz 
część dachu, żeby zimą było w środku cieplej. Taki 
chochoł na dom. Wiatrołapy są dość powszechne 
— wiesza się kotarę w wejściu, aby stworzyć dla 
domu dodatkową skórę tekstylną. Ale nigdy nie 
słyszałam, aby ktoś uszył na dom ubranie, pod-
wieszane tak, jakby miało być jego podniebieniem.

.

EKOLOGIA 
HANSENA

W wydanych w 2005 roku książkach 
Zobaczyć świat i Ku Formie Otwartej, 
monografiach Oskara Hansena, 
niezwykle mocno wybrzmiewają 
stojące za jego filozofią prze-
strzeni kryteria wartości. Forma 
Otwarta w rozumieniu Hansena, za 
Johannem Jakobem Bachofenem, 
właściwa jest matriarchalnej kulturze 
opartej o zachowanie i wzbogaca-
nie przyczyn wewnętrznych życia w 
jego najbardziej zróżnicowanych for-
mach i aktywną, poznawczą organi-
zację przestrzeni. Forma Zamknięta 
jest zaś realizacją woli posiadania. 
„Istniejąca organizacja przestrzeni 

jest jedną z przyczyn obecnej, trud-
nej sytuacji na Ziemi. Reperkusje 
kompozycji czasoprzestrzennych są 
różne — jedne mogą służyć życiu, 
inne powodować zniszczenie”. 
Przejście do epoki równowagi ekolo-
gicznej i sprawiedliwości społecznej 
utrudniają według Hansena takie 
NOW-y (narzędzia oddziaływania 
wizualnego), jak „państwa, miasta 
centryczne, patriotyzmy, nacjonali-
zmy i teizmy”. W kulturowo i politycz-
nie nastawionych na indywidualizm 
i neoliberalną wolność latach dzie-
więćdziesiątych i pierwszej dekadzie 
XXI wieku ów ekologiczny wątek 
spuścizny Hansena nie wybrzmiał lub 
został zdominowany przez oddziały-
wanie Formy Otwartej w małej skali 
i krytyczne ujęcie zasadniczego 
programu Hansena w skali makro 

— Linearnego Systemu Ciągłego, 
równoległych układów osadni-
czych w setkach kilometrów — jako 
totalitarnego pomysłu. W rozmowie 
z Joanną Mytkowską Hansen mówi 
wyraźnie o przyczynach, które powo-
dują konieczność przeorganizowa-
nia przestrzennych wyobrażeń: „LSC 
nie jest modą. Jest [odpowiedzią na 
narastające problemy cywilizacji] 
dlatego, że nie zmienimy sił natury: 
ciążenia ziemskiego, sposobu ogrze-
wania przez słońce kuli ziemskiej, 
trudno jest zmienić kierunek biegu 
rzek […]. LSC opiera się w dużym 
stopniu o prawa natury. Wszystkie 
nasze pasma nawiązują do rzek. 
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Dlaczego? Bo zapewniają najlep-
szy przepływ powietrza. A przecież 
musimy oddychać”. Przekonany, 
że umiera na raka spowodowa-
nego napromieniowaniem po 
katastrofie reaktora jądrowego 
w Czarnobylu (pracował w tych 
dniach w 1986 roku w ogrodzie 
w Szuminie, bez świadomości zdarze-
nia) krytykował politykę eksploatacji 
zasobów naturalnych, militaryzm 
i syndrom zagrożonej twierdzy, któ-
rymi dotknięte są państwa. Rezultaty 
tego są odczuwane nie tam, gdzie 
służą silnym, ale tam, gdzie doty-
kają słabych. Antykapitalistyczna 
retoryka łączy się w jego wypowie-
dziach z przekonaniem, że współ-
partnerstwo człowieka i przyrody 
jest wyzwaniem nie na poziomie 
indywidualnym, ale „Trzeba sobie 

uprzytomnić, że jesteśmy w innej 
fazie ilościowej, że ta jakość musi być 
inaczej zagospodarowana”. [AP]
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