
Zestawienie zasadniczych elementów architek
tury, rozwijanych teoretycznie i praktycznie przez
„De Stijl“ (Rolandja) w latach 1916 — 1924.

Zasad zdrowego rozwoju architektury (1 sztuki wogóle) powinno by
zupene usunicie pojcia formy (w znaczeniu naprzód okrelonego typu).
Zamiast uywania starych szablonów, ich pomnaania i imitacyj, trzeba spraw
z góry inaczej postawi.

Nowa architektura powstaje z zasadniczych elementów BUDOWY:
funkcji, wiata, przestrzeni, barwy, materjau i t. d.

Nowa architektura podlega zasadzie ekonomji: cile tyle tylko mater
jau zuywa, ile jest koniecznie potrzebne.

Jest ona funkcjonaln t. j. rozwija si po linji praktycznej celowoci,
kierujcej caym planem.

Odrzuca „form" t. j. wszelkie estetyczne wzgldy, powzite a priori,
czynic jedynie zado wj^maganiom, wypywajcym z celu BUDOWY.

W przeciwiestwie do stylów dawnych nowa architektura nie zna ad
nych typów zasadniczych. Podzia przestrzeni funkcjonalnej jest cile okre
lony prostoktnemi paszczyznami, które same przez si nie maj adnej
indywidualnej formy. Paszczyzny te, chocia ograniczaj si nawzajem, to
 mona je wyobrazi sobie, jako idce w nieskoczono. Powstaje std sy
stem osiowy, w którym okrelone punkty odpowiadaj innym punktom w nie
skoczonoci.

Nowa architektura uniezalenia pojcie monumentalnoci od rozmiarów.
(Zamiast zuytego „monumentalny" — mówimy „twórczy"). Wszystko po
lega na stosunku jednych czci do innych.

Nowa architektura nie zna pojcia biernoci. Przezwyciya próni.
 Okno, jako miejsce otwarte, przeciwdziaa zamkniciu cian — ma ono zna
czenie aktywne. Wszystko uzasadnione jest .przeciwiestwem: (por. rys.:
„anti - konstrukcja" w którym skadniki architektury: linja, przestrze, masa,
podane s w trój wymiarze).

Zasadnicza cecha: nowa architektura przeamaa dualizm ciany i otwo
ru, wntrza i zewntrza. ciany nie s dwigniami — s punktami oparcia.
Nie wyczerpuj same siebie w pojciu podtrzymywania caoci — jak byo
w budownictwie klasycznem. Wntrze i zewntrze harmonijnie przenikaj
si nawzajem.

Nowa architektura dzieli przestrze stosownie do jego przeznaczenia.
Podziau dokonywuje si, róniczkujc przestrze dzielon (interieur) przez
przestrze ochronn (exterieur). Przestrze dzielon mona zmienia: ciany
cznie z drzwiami mona przestawia, usuwa i t. d.

Z czasem bdzie si projektowa kompozycje przestrzenne z pomoc
konstrukcji cile obliczeniowej — biorcej pod uwag opór materjau. Do
tych oblicze nie wystarcza matematyka euklidyczna, sign trzeba bdzie
do rachunków czterowymiarowych.

Stara architektura uwzgldniaa przestrze — nowa docza czas. Ta
czno przestrzeni i czasu nada doskonalsze pitno budownictwu: bdzie
ono czterowymiarowoci. (W tym kierunku zdziaa wiele architekt Mie
van der Rohe).

Nowa architektura jest anti - kubiczna. Nie stara si uj jednostek
przestrzennych (paszczyzn, masy, wntrz) w szecian, lecz przerzuca je ze
rodka na krace, przyczem wysoko, szeroko, gbia i czas wyraaj
si w penem harmonji poczeniu ksztatów przestrzennych.

W ten sposób nowa architektura uzyskuje wygld jakgdyby wiszcy
(o ile pozwalaj na to wynalazki techniczne) — w przeciwiestwie do oci
aoci architektury starych stylów.

Nowa architektura przekrelia jednostajne powtarzanie si, równo


