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4. O

Fot. 1. , kolejno: p.w. 

Centrum D w fasadowa Sprinkenhof w Hamburgu (fot. Alek-
sander Serafin)
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jów (Fot. 1)
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Fot. 2
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nego wymiaru ruchu nowoczesnego w architekturze. Modernistyczna estetyka maszyny nie  
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Serafin) 

[9].
n-

antropomorficzny” [9]
organizacji kulturowej. Projek 1982 roku biurowiec w ameryka

w

z któw budynku” [9]
lokalizacji jego projektów przemawia z kolei za indywidualnym charakterem takiej 

ektóre, 

tury. 

[9].



Aleksander Serafin98

i jest postr

i kulturowych" [10] o-
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[11].

nych. Forma jest ekspresyjna w odniesieniu do samej siebie [11]. Jencks z kolei 

musz
–

od 
kontekstu” [12] autorstwa Alvara Aalto 
w

Fot. 3. rzejawy ekspresji w kompozycji architektonicznej
w Hajnówce; Uniwersytet w Coimbrze, Uniwersytet w Stuttgarcie; centrum komercyjne Europark 
w Salzburgu (fot. Aleksander Serafin)
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autorstwa Domeniga nie tylko w tym przyp

6. Nurt „Nowej Ekspresji”

Widoczny zarówno w sztuce, jak i w architekturze nurt "nowej ekspresji" sprzyja 
przekazowi emocjonalnemu i ideowemu [18]

adnienia ideowo-plastyczne nurtu 

bnie jak secesja 
laza oraz 

z [19]

(Fot. 5
sam poststruk-
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[20]. Dla architekta ekspresja jest bowiem 
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konfrontacja konceptualnego obiektywizmu z subiektywnym i indywidualnym wymiarem 
architektury. Stanowi on tym samym przedpole dla rozwoju architektury fenomenologicz-
nej, która staje w opozycji do konceptualizmu.

Fot. 5. Daniel Libeskind, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, detal, Drezno, Niemcy, 2011
(fot. Aleksander Serafin)
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li

w
konsek

Fot. 6. , kolejno: zegar w stylu 
ekspresjonistycznym - ekspresjonistyczne 
Chocoversum w Hamburgu; liczne alegorie plastyczne w zabudowie Böttcherstraße w Bremie; de-
tal egzotyczny rodowód Chilehaus w Hamburgu -
ekspresjonistycznej; (fot. Aleksander Serafin)

8. Résumé

e-

dwóch omawianych (Fot. 6). Adam S
– - narzucona 

rzestrzeni [...]” [22]

w -symbolicznym" [22]
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Abstract: The article draws attention to two seemingly different approaches to the
creation of an architectural form: the symbolic and the expressive, both in the context of 
their confrontation, and symbiosis. Symbol clearly supports the generation of the visual 
communication, while the escalation of the expression prevents a creativity from escaping 
in the literality and also it enriches the work of an individual element. Both those trends 
complementary creates the mechanism of modern architecture development, which 
obviously requires a consideration in the background of the extensive cultural context.
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