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Cyberprzestrzeń – dynamiczne powiązania

Architektura z duŜą nadzieją czerpie z nowych technologii. Powstają
budynki „inteligentne”, reagujące na otoczenie, wymagające nowej percepcji, zajmujące coraz więcej miejsca w branŜowych czasopismach.
Nowe media szybko się rozwijają, a sam rozwój ciągle przyspiesza. W
latach siedemdziesiątych XX w. nikt nie przewidywał takiej eskalacji internetu, tym bardziej nikt się nie spodziewał takich zjawisk jak cyberkultura. Z tego względu architektura i urbanistyka coraz czujniej powinna
spoglądać w kierunku nowych zjawisk. I wreszcie teoria, która musi ewoluować poczynając od osadzenia cyberprzestrzeni w przestrzeni konwencjonalnej.
Przewidywanie wpływu cyberprzestrzeni na rozwój architektury wymaga zrozumienia koncepcji przestrzeni wirtualnej, dotychczas charakteryzujących się duŜym stopniem abstrakcji. By uniknąć tego efektu, postaram się osadzić przestrzeń wirtualną w modelu przestrzeni konwencjonalnej. Próby takiej dokonam opierając się na teorii przestrzeni Christiana
Norberga-Schulza przedstawionej w ksiąŜce „Bycie, przestrzeń i architektura”1.
Christian Norberg-Schulz rozróŜnia siedem koncepcji przestrzeni.
Pierwsza, przestrzeń pragmatyczna, mieści przyczynowe związki człowieka z jego naturalnym otoczeniem. Przestrzeń percepcyjna stawia go w
centrum i w duŜym stopniu warunkuje kształtowanie jego toŜsamości jako
jednostki. Przestrzeń egzystencjalna włącza go w szeroką strukturę społeczną i kulturową. Przestrzeń kognitywna pozwala na poznanie i myśle1

Tytuł oryginału: „Existence, Space and Architecture”. Pierwsze wydanie w Wielkiej
Brytanii, Studio Vista, 1971; Wydanie polskie: Wydawnictwo MURATOR, Warszawa, 2000.
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nie o przestrzeni, natomiast przestrzeń ekspresyjna – w skład której
wchodzi przestrzeń architektoniczna – oferuje moŜliwość tworzenia przestrzeni na wzór struktury swego świata. „...kaŜdy, kto wybiera sobie w
przestrzeni miejsce, gdzie się osiedla i Ŝyje, jest twórcą przestrzeni ekspresyjnej.”2 Asymiluje ją do własnych potrzeb poprzez nadawanie jej
znaczeń i jednocześnie przystosowuje się do jej warunków. I dwie ostatnie, przestrzeń logiczna i estetyczna dają narzędzia do opisu wszystkich
pozostałych.
CN-S wysuwa teorię przestrzeni architektonicznej jako konkretyzacji
przestrzeni egzystencjalnej. Ta ostatnia jest zbiorem schematów przestrzennych, będących wynikiem naszej afektywnej relacji z otoczeniem
i zdeterminowanych społecznie i kulturowo, ale teŜ indywidualnym stosunkiem do otoczenia. Schematy te tworzą pełną i stabilną sieć relacji
człowieka z otoczeniem i wszystkimi jego elementami, przedmiotami.
Opierając się na badaniach J. Piageta dotyczących opisania świata
dziecka jako zbioru „osobnych przestrzeni”, z których kaŜda koncentruje
się wokół jednego działania, CN-S definiuje schematy topologiczne. Wskazuje na to, Ŝe polegają one na ustaleniu centrów, kierunków i terenów,
czyli relacji, takich jak: bliskość, ciągłość i ograniczenie. WaŜne jest, Ŝe
te ostatnie określenia nie mają nic wspólnego z geometrią, gdyŜ są wynikiem badań w zakresie psychologii percepcji.
Mamy więc centrum – miejsce, które rozpatrywane w kontekście otoczenia wchodzi z nim w interakcje, tworząc pojęcia wewnątrz i na zewnątrz. Kolejny element: kierunek i droga łączy dom z otoczeniem, centrum z innym ośrodkiem tworząc w ten sposób bardziej lub mniej zagęszczoną sieć. Tereny o większej gęstości, czyli bardziej poznane i opanowane
tworzą miejsca, natomiast te mniej opanowane pozostają terenami, strefami. Wymienione elementy wchodzą ze sobą w charakterystyczne powiązania zaleŜnie od poziomów, na których występują. Wraz z poziomami i
zachodzącymi pomiędzy nimi interakcjami tworzą strukturę przestrzeni
egzystencjalnej.
CN-S wyróŜnia pięć poziomów przestrzeni egzystencjalnej: geograficzny, krajobrazowy, urbanistyczny, poziom przestrzeni prywatnych – dom i
poziom najniŜszy, ale bezpośrednio poznawalny dla człowieka – poziom
rzeczy. Na wszystkich poziomach, prócz geograficznego człowiek istnieje w

2

Christian Norberg-Schulz, „Bycie, przestrzeń i architektura”, Murator, Warszawa, 2000.
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odniesieniu do wartości fizycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych.
Autor dowodzi wreszcie, Ŝe „kaŜda działalność ma aspekty przestrzenne, poniewaŜ kaŜda zakłada ruch i relacje z miejscami”3. Człowiek
rozwija schematy w interakcji z otoczeniem, tak by w zadowalający sposób dawać sobie w nim radę.

W świetle twierdzenia CN-S – przestrzeń architektoniczna konkretyzuje bycie człowieka w świecie – architekt ma za zadanie materializować
potrzeby, wyobraŜenia innych osób. Dzięki temu miejsca, drogi, strefy
i poziomy przestrzeni egzystencjalnej znajdują swoje konkretne, fizyczne
odpowiedniki.
CN-S przy definiowaniu przestrzeni architektonicznej konsekwentnie
stosuje się do tej samej zasady przedstawienia co w przypadku opisu
przestrzeni egzystencjalnej. Zaczyna od zdefiniowania elementów jako:
miejsce i węzeł, droga i oś, strefa i dzielnica. Są to odpowiedniki tych
samych
w przestrzeni egzystencjalnej i tak jak tamte tworzą zintegrowaną całość, którą nazwać moŜna polem architektonicznym. Określając natomiast
poziomy, zastanowić się trzeba, w jaki sposób krajobraz – uwaŜany za
grunt zaleŜny od ogólnej ciągłości, miasto – cechujące się koncentracją i
gęstością oraz dom – będący światem prywatnym, są w stanie skonkretyzować poziomy egzystencjalne.
Teoria przestrzeni architektonicznej jako konkretyzacji przestrzeni
egzystencjalnej w zderzeniu z powszechnym kojarzeniem tej pierwszej z
wartością materialną, układem współrzędnych, trójwymiarową siatką,
3
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która dowolnie modelowana uzyskuje wartość architektoniczną, zdaje się
kluczem w rozumieniu architektury w szerokim kontekście społecznokulturowym. Pojmowanie tej teorii w ten sposób daje nam moŜliwość
ciągłego jej stosowania i modyfikowania, czy teŜ budowania nowych jej
części, nie zakłócając głównej myśli.
Cyberprzestrzeń na pierwszy rzut oka wydaje się częścią przestrzeni
ekspresyjnej, gdyŜ została zbudowana od podstaw i na bazie określonych
potrzeb i wyobraŜeń ludzkich. Jednak pojmowana w kontekście takich
pojęć jak społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów
zdaje się częścią przestrzeni egzystencjalnej, będąc przy geograficznym,
krajobrazowym, urbanistycznym domu i rzeczy kolejnym jej poziomem.
W odróŜnieniu od innych poziomów, dających się uporządkować według
skali zakresu, ten takiej hierarchizacji się nie poddaje. CN-S wskazuje na
to, Ŝe przy wznoszeniu się od najniŜszego poziomu rzeczy do poziomu
przyrody rośnie zakres, ale i maleje precyzja: „W rzeczach wszystko jest
skupione, w przyrodzie wszystko jest zawarte. A pomiędzy jednym a drugim końcem tej skali znajduje się mieszkanie”4. Przestrzeni wirtualnej
czy teŜ poziomu wirtualnego równieŜ na tej skali umieścić nie moŜna,
gdyŜ przy załoŜeniu: poziomy mogą się nawzajem reprezentować, to Ŝaden nie jest w stanie odwzorować innego z taką dokładnością, jaka ma
miejsce na poziomie wirtualnym. Prowadzi to do wniosku, Ŝe cyberprzestrzeń przy największej precyzji ma największy zakres jednak tylko w
aspekcie kognitywnym. Nie zmienia to obrazu przestrzeni egzystencjalnej
jako całości, w której poziomy wzajemnie na siebie działają. Interakcje
te dopiero się ujawniają, będąc dla nas zjawiskami całkiem nowymi, ale o
tym za chwilę. Niezmiernie waŜne jest teŜ wraŜenie, jakby poziom ten,
podobnie
jak
poziom
przyrody,
był
w pewnym sensie nieprzewidywalny, pomimo całkowitej jego kreacji
przez człowieka.
Kolejnym zagadnieniem są elementy przestrzeni
egzystencjalnej
występujące w cyberprzestrzeni. Droga5 ze
względu na przeŜywanie
jej w czasie i przestrzeni
4
5

Christian Norberg-Schulz, „Bycie, przestrzeń i architektura”, Murator, Warszawa, 2000.
Rozumiana jako pojęcie tradycyjne – a takim pojęciem posługuje się CN-S.
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– fizycznego jej odczuwania – w internecie nie istnieje. Co za tym idzie
nie istnieje teŜ gęstość, czyli strefa. Przestrzeń wirtualną – jej przestrzenny model – najłatwiej moŜna sobie wyobrazić w postaci niezliczonej
ilości kul swobodnie unoszących się w zakrzywionej czasoprzestrzeni, połączonych wzajemnie niewidoczną siecią, gdzie dowolna kula jest oddalona od innych o tę samą wartość, której istnienie moŜna podwaŜyć.
Trzeba teŜ zauwaŜyć, Ŝe cyberprzestrzeń jest zbiorem przestrzeni – kul
zdefiniowanych, miejsca nieokreślone, „niezabudowane”, puste po prostu
nie istnieją. Dzieje się tak, gdyŜ rzeczywistość wirtualna jest w stu procentach sztuczna, wykreowana i w samym procesie tworzenia zdefiniowana.
Ma to zasadnicze znaczenie dla urbanistyki, wymagając od architekta determinacji właśnie w definiowaniu przestrzeni publicznych nie pustym językiem geometrii, lecz pojęciami, działaniami – głównie w sferze socjologicznej – określającymi ramy związków społeczno-kulturowych danej przestrzeni.
Struktura budowy przestrzeni wirtualnej przekłada się bezpośrednio na
poszerzenie języka architektury o nowy zestaw kształtów, zrywający z geometrią euklidesową. Ciekawie wypada porównanie projektu wieŜowca
z 1963 roku projektu Nicolasa Schöffera i wysokościowca równieŜ w paryskiej dzielnicy La Defense, tym razem z roku 2007, zaprojektowanego
przez pracownię Morphosis. Oba są symbolem swoich czasów i kształtowane były pod wpływem dominujących zjawisk.
Jednak ciekawsze moŜe się okazać to, w jaki sposób owa struktura
przetwarza schematy topologiczne, jak chociaŜby brak siły grawitacji
w strukturze przestrzeni wirtualnej, która porządkuje tradycyjne schematy. ZauwaŜyła to przywoływana juŜ grupa Morphosis, umieszczając na
swojej stronie internetowej6 przełącznik grawitacyjny. Po wyłączeniu
elementy strony Ŝyją własnym Ŝyciem, a ich ruch jest nieprzewidywalny.
Nie odczuwamy cięŜaru przedmiotów, a zatem zaciera się ich hierarchizacja.
Brak drogi odczuwanej w czasie i przestrzeni zaciera granice pomiędzy nimi, tworząc środowisko płynnej czasoprzestrzeni transformującej
tradycyjne schematy topologiczne, o czym wspomina przy swojej pracy
Ben van Berkel. Jego diagramy organizują jednocześnie czas i przestrzeń.
Projekt Mobius House jest przykładem przestrzeni ukształtowanej na wzór
zegara organizującego jednocześnie cykl dobowy domowników. Ta sama
6

www.morphosis.com
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cecha moŜe modyfikować rozumienie kontekstualizmu, rozszerzając jego
zakres odniesienia. Obiekty podłączone siecią internetową z innymi lokacjami poszerzają swój fizyczny kontekst na niespotykaną dotąd skalę.
Równie duŜy a moŜe nawet większy wpływ na architekturę mają zjawiska dla których rzeczywistość wirtualna jest platformą. Tak jest z cyberkulturą rozumianą jako proces, poprzez który wypowiada się społeczeństwo informacyjne. Jednostka moŜe w dowolnym miejscu i czasie
zostawić lub posłać swój obraz, biorąc udział w procesie przeobraŜania
się i tworzenia nowych, współczesnych kultur oraz w modyfikowaniu statusu toŜsamości, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Odzwierciedleniem tego zjawiska moŜe być publiczna przestrzeń zmienna o funkcji
kulturotwórczej, gdzie zmienność rozumiana jest jako moŜliwość wpływu
jednostki na obraz przestrzeni geometrycznej i symbolicznej, abstrakcyjnej. Powstaje tak architektura interaktywna, która reaguje na uŜytkownika w czasie funkcjonowania, a moŜe juŜ nawet na etapie procesu projektowania. Wolny przepływ informacji i wolny do niej dostęp generuje sytuacje reakcji środowiska wirtualnego, elementy cyberprzestrzeni stają się
tym samym nieprzewidywalne, zmienne w czasie przez niekontrolowany
strumień danych. Budynki przejawiające takie zdolności będą reagować w
czasie rzeczywistym na bodźce zewnętrzne.
Sztuka multimedialna i interaktywna jest wyrazem struktury przestrzeni wirtualnej. Netart czy WWWart, ze względu na status twórcy i
odbiorcy, neguje ideę centrum. KaŜdy aktywny uŜytkownik internetu jest
twórcą
i odbiorcą jednocześnie, przy czym wymiana następuje naturalnie, bez
pokonywania granic, podczas aktywności komunikacyjnej. Nie musimy
udawać się do muzeum, świątyni twórczości by obcować ze sztuką. Internet daje nam moŜliwość w dowolnej chwili obserwowania i w dowolnej
chwili włączenia się w proces twórczy. Zacieranie granic takich centralnych przestrzeni, brak kontroli, czyli pełna dostępność, moŜe zweryfikować myślenie o takich przestrzeniach w realnym świecie i wpłynąć na
hierarchizację miejsc.
Kolejnym zjawiskiem jest internetowa komercja. Jej rosnąca popularność wywarła duŜy nacisk na korporacje handlowe, które w odpowiedzi
stworzyły pojęcie wielkoobszarowego wielofunkcyjnego centrum rozrywki. Przykładem takiego obiektu jest Nexus w Berlinie projektu Daniela
Libeskinda, gdzie ideą jest fuzja konsumpcji, kultury i rozrywki, co zdaniem inwestorów zapewni komercyjny sukces przedsięwzięcia. Internauta
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w dowolnym momencie przenosi się ze sklepu do galerii, przeniesienie
tego do przestrzeni konwencjonalnej moŜe podnieść atrakcyjność takiego
miejsca. Przypomina to trochę teorię Rema Koolhaasa przyrównującą muzeum do supermarketu, a zrealizowaną w projektach sieci sklepów Prada,
gdzie klient obcuje nie tylko z towarem ale i ze sztuką, nawet sam sposób
ekspozycji towarów jest juŜ autorską kreacją. Jest to działanie, które
nazywam nową funkcjonalnością opierającą się właśnie na miksowaniu
róŜnych funkcji, czy teŜ modyfikowaniu jej pod kątem nowego uŜytkownika i nowego sposobu uŜytkowania.
I cyberkorporacje – które juŜ powstają w wyniku przenoszenia miejsc
pracy do przestrzeni wirtualnej – w wyniku czego biura w coraz to wyŜszych drapaczach chmur zostaną zamienione na cyberbiura budowane
z tkanki danych tak jak ma to miejsce w projekcie parkietu giełdowego
autorstwa pracowni Asymptote Architecture. Zainteresowanie tym wzrośnie w wyniku rozwoju technik informacyjnych i faktu obniŜenia kosztów
utrzymania i zarządzania taką korporacją w przestrzeni wirtualnej.
Skutkiem tych zjawisk – dynamicznych powiązań pomiędzy przestrzenią wirtualną a rzeczywistą jest przedefiniowanie podstawowych przestrzeni architektonicznych. Pokuszę się o prognozę dwóch podstawowych:
przestrzeni prywatnej – domu i przestrzeni publicznej – centrum miasta.
Przestrzeń domu zmieni się paradoksalnie powracając do modelu średniowiecznego mieszkania mieszczańskiego – pełnego róŜnych form aktywności o charakterze zarówno prywatnym jak i publicznym, tak jak
przedstawia to obraz Narodziny Caterin Cornaro z tej epoki nieznanego
autora. Obraz przedstawia wnętrze jednej izby, gdzie odbywa się tytułowy poród, przyjmowani są goście i załatwia się interesy. Dodatkowo domostwa mogą zacząć funkcjonować jako lokacje świata wirtualnego podłączając się do sieci Internetu i wprowadzając do domu widownię. Domy
prywatne, model rozpowszechniony w XIX wieku zastąpią domy nieprywatne7.
Przewidywanie zmian przestrzeni miasta moŜe okazać się duŜo trudniejsze. Wydaje się, Ŝe największy wpływ mogą mieć cyberkorporacje,
które przenosząc się do przestrzeni wirtualnej pozostawią po sobie puste
miejsce w samym centrum miast. E-komercja zdobywająca coraz większą
część rynku i masowa produkcja czy wytwarzanie w coraz większym stopniu zautomatyzowane i nadzorowane przez systemy informatyczne wypły7

określenie pojawiło się jako tytuł wystawy „The un-private house” organizowanej przez
Terence Riley w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOMA w Nowym Jorku w 1999 roku.
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nie na peryferia. Spadnie rola tradycyjnego transportu w postrzeganiu
modelu miast. A poniewaŜ jesteśmy gatunkiem stadnym i wciąŜ dąŜyć
będziemy do kontaktu fizycznego i organizowania się w grupach, miasto
ponownie stanie się własnością społeczeństwa a nie korporacji, zmieni się
status własności. Z miast zostanie wyprowadzona większa część działalność wytwórczej na rzecz działalności twórczej. Spadnie znaczenie centrum miasta na rzecz społeczności lokalnych.
Sięgnijmy pamięcią do czasów rozwoju mechanicznych środków
transportu. Z ich pojawieniem się człowiek epoki przemysłowej wiązał
duŜe nadzieje. Przyspieszyły tempo Ŝycia, odebrały przestrzenie publiczne, nieraz całe centra miast. Czy powinniśmy zatem bać się rozwoju środowisk wirtualnych, czy przyspieszą one proces globalizacji, pozbawią
ludzi fizycznego kontaktu? Wydaje się, Ŝe wręcz przeciwnie – jak Ŝadna
inna technologia ta moŜe umoŜliwić nam powrót do postrzegania domów
jako miejsc aktywności, renesans społeczności lokalnych, większe zainteresowanie twórczością indywidualną. Społeczeństwo informacyjne moŜe
sięgnąć korzeni od których odcięło się społeczeństwo przemysłowe. Te
zmiany juŜ nadchodzą, a architekci powinni się zastanowić co czeka w
nowych warunkach architekturę po modernizmie.
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