
W górach architektura 
znajduje dla siebie 
niezwykle obiecu‑

jącą niszę. Dziś lokalizowane 
tam obiekty związane z obsłu‑
gą ruchu turystycznego, nar‑
ciarstwem, masowym spor‑
tem, nowoczesne obiekty ho‑
telarskie i spa na odpowied‑
nim poziomie to prawdziwa ar‑
chitektoniczna Spitzenklasse. 
Architektura obiektów usytu‑
owanych w górach ma niepo‑

wtarzalny charakter. Ambitne 
realizacje budynków górskich, 
wypowiadane hipernowocze‑
snymi środkami wyrazu arty‑
stycznego, idealnie wpisują 
się w spektakularne otocze‑
nie, w jakim się znajdują.

Budynki użyteczności 
publicznej
Muzeum górskie MMM 

(Messner Mountain Museum) 
zostało zaprojektowane przez 

Zahę Hadid (zm. 31 marca 
2016 r.) dla Reinholda Messne‑
ra, jednego z najsłynniejszych 
alpinistów na świecie. Zlokali‑
zowano je na szczycie stacji 
narciarskiej Kronplatz w Połu‑
dniowym Tyrolu, skąd rozpo‑
ścierają się unikalne widoki 
na Dolomity, Alpy Zillertalskie 
oraz Wysokie Taury. Otwarcie 
obiektu miało miejsce 25 lipca 
2015 r. Muzeum prezentuje ko‑
lekcje poświęcone historii alpi‑

Nowoczesna 
architektura 
ziem 
górskich

Patrząc na geografię ambitnej architektury, dostrzegamy, 
że na terenach górskich ma miejsce w ostatnich latach 
niezwykłe nagromadzenie sukcesów w dziedzinie 
nowoczesnego projektowania.

dr arch. Rafał Barycz
arch. Paulina Szałas-Pędzierska
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Uczyć architektury to 
poważna misja, dlatego 
jest to zadanie dla 
mistrzów – osób 
całkowicie oddanych tej 
dziedzinie wiedzy, które 
można obdarzyć 
zaufaniem godnym 
nauczycieli.
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Muzeum górskie Reinholda Messnera 
na górze Kronplatz
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nizmu i himalaizmu, eksponowane 
na czterech kondygnacjach. Znaj‑
dują się tam obrazy, obiekty i na‑
rzędzia wspinaczkowe, udostęp‑
nione z archiwum Messnera. 
Obiekt ma formę brył lodu wbitych 
w szczyt górski. Zanurzenie go we 
fragmencie góry pozwoliło na pra‑
wie całoroczne utrzymywanie stałej 
temperatury powietrza w jego wnę‑
trzu. Elewacja budynku została wy‑
konana z użyciem betonu architek‑
tonicznego. Orientacja przeszkleń 

umożliwia naturalne doświetlenie 
przestrzeni ekspozycyjnych. Trzy 
tarasy widokowe zostały zaprojek‑
towane w taki sposób, by zwiedza‑
jący mógł podziwiać górską pano‑
ramę praktycznie z każdego z nich 
(240 stopni obrotu wokół osi obiek‑
tu). Każdy jest zwieńczony peł‑
noszklanymi, delikatnymi balustra‑
dami. Jeden z nich jest zawieszony 
nad przepaścią. Powierzchnia 
obiektu liczy blisko 1000 metrów 
kwadratowych [1].

Sklepy 
wielkopowierzchniowe
Sklepy wielkopowierzchniowe 

stanowią często, w bardzo wielu 
krajach, serce katastrofy urbani‑
stycznej. Toteż z uznaniem należy 
odnotować powstawanie na tere‑
nach górskich wyjątkowo udanych 
pod względem architektonicznym 
pawilonów sklepowych. Wielką  rolę 
odegrała tu rodzinna sieć M‑Preis. 
Założona w 1920 r. przez Teresę 
Mölk, wciąż zarządzana przez ko‑

Messner Mountain Museum

M-Preis w Wenns
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lejne pokolenia rodziny, działa 
głównie w Tyrolu oraz w sąsiadu‑
jących austriackich krajach 
związkowych. Pod koniec ubie‑
głego stulecia świadomi Tyrol‑
czycy z zazdrością patrzyli na 
dokonania grazkiej sceny archi‑
tektonicznej. Podczas gdy Gra‑
zer Schule, związana z dokona‑
niami takich twórców jak Günther 
Domenig, Volker Giencke czy 
Klaus Kada, zdobyła międzyna‑
rodowe uznanie, architektura 
w Tyrolu przeżywała ocierający 
się o bezsens regres. Właściciele 
sieci M‑Preis postanowili to zmie‑
nić, planując budowę kilkudzie‑
sięciu marketów spożywczo‑dro‑
geryjnych, których projekty po‑
wierzyli ambitnym architektom 
z kraju i zagranicy. Ich budowa 
stała się swego rodzaju kataliza‑
torem, który pomógł w wydźwi‑
gnięciu tyrolskiej architektury na 
światowy poziom.

Jeden z pierwszych udanych 
sklepów M‑Preis powstał w la‑
dyńskim Wenns w Dolinie Pitztal. 
Architekt z Innsbrucku, Astrid 
Tschapeller, zaprojektowała pro‑
stopadłościenny budynek usytu‑
owany na osi doliny. Południowa 
i północna elewacja otrzymały 
szklenie fasadowe, co zapewnia 
rozległe widoki, podczas gdy 
boczne ściany są masywne. Wy‑
konano je w Sichtbetonie, w któ‑
rym zakomponowano amorficz‑
ne, nieregularne otwory okienne, 
kształ tem przypominające 
chmury. Pomysłowo wykorzysta‑
no spadzisty charakter działki in‑
westycyjnej, przewieszając zdy‑

scyplinowaną bryłę obiektu po‑
nad parkingiem. Ukończony 
w 2001 r. budynek został obsy‑
pany wieloma nagrodami archi‑
tektonicznymi [2].

Wysokiej jakości formę archi‑
tektoniczną budynków M‑Preis 

M-Preis w Niedendorf. 
Fragment elewacji

Dom towarowy M-Preis 
w Niedendorf

M-Preis w Söll. 
Detal elewacji

M-Preis 
w Bramberg
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cej niż hotel, lecz wręcz duży pokój 
dzienny usytuowany w górach. 
Sercem budynku jest atrium. To 
w nim znajdują się przestronne, 
ogólnodostępne pomieszczenia 
wypoczynkowo‑rozrywkowe, tzw. 
chillout rooms, które lewitują na 
wszystkich poziomach obiektu. Po‑
ruszanie się pomiędzy kondygna‑
cjami następuje poprzez system 
ramp. Dzięki takiej formie organiza‑
cji funkcji hotelu tworzą się prze‑
strzenie społeczne, które pozwala‑
ją na poznawanie się ludzi, kształ‑
towanie i rozwijanie ich pasji. Wpły‑
wają one bardzo korzystnie na 
aspekty mentalne społeczeństwa. 
Z atrium, które jest jak gdyby wielo‑
poziomowym pokojem dziennym, 
poprzez system pochylni i galerii 
 przechodzi się do strefy prywatnej, 
czyli pokoi hotelowych. Jednostki 
mieszkalne zostały zaprojektowane 
w niekonwencjonalny sposób. Bar‑
dzo duże są w nich przedsionki 
i garderoby, stworzone z myślą 
o przechowywaniu zazwyczaj spo‑
rej wielkości bagażu turystycznego. 
Ponieważ po rampach wolno poru‑
szać się rowerem górskim, pomy‑
słowe stojaki na rowery zaprojekto‑
wano w pokojach hotelowych [6].

Z podziwem patrzymy na nowo‑
czesną architekturę górską, która 
powstaje w Alpach, Pirenejach czy 
w Norwegii. Doceniamy formy, któ‑
re są zakorzenione w regionalnej 
i krajobrazowej tkance, wykorzy‑
stując zarazem najnowocześniej‑
sze zasady projektowania i inno‑
wacyjne technologie budowlane. 
Z uznaniem notujemy postępową 
społecznie treść wielu budynków, 
które kreują lepsze ramy dla życia, 
pracy i wypoczynku ludzi. A jakie 
jest miejsce polskiej architektury 
górskiej, teraz i w przeszłości? Na 
to pytanie spróbujemy odpowie‑
dzieć w kolejnej części cyklu.

Rafał Barycz
Paulina Szałas-Pędzierska

osiągano często bardzo prostymi 
metodami artystycznego działa‑
nia. Oto w Niedendorf (arch. Peter 
Lorenz, 2005) [3] oraz w Oberho‑
fen (biuro projektowe DIN A4, 
2004) wystarczyło wysunąć okapy 
dachu płaskiego i rozpiąć między 
nimi a terenem potężne bale z lek‑
ka tylko obrobionego drewna, by 
uzyskać niepowtarzalny efekt 
przestrzenny. Peter Lorenz potrak‑
tował swe dzieło nie jako zwykły 
sklep, lecz jako rodzaj lokalnego 
ryneczku, który ma integrować lu‑
dzi na skraju miasteczka. Abstrak‑
cyjna kompozycja pni w błyskotli‑
wy sposób wpisała się w specy‑
ficzny kontekst, który tworzą pobli‑
skie góry, lasy i tartaki.

Elewacja obiektu jest wysubli‑
mowana, w pełni integralna z oto‑
czeniem. Należy wyróżnić w niej 
dwie strefy, zewnętrzną i wewnętrz‑
ną. Tę pierwszą tworzy kolumnada 
ustawionych po obwodzie budyn‑
ku odkorowanych pni świerków. 
Natomiast druga, wewnętrzna, jest 
surowa i techniczna. Rysują ją sta‑
lowe elementy nośne, pomiędzy 
którymi umieszczono szklenie wy‑
sokości pełnej kondygnacji. Tym 
sposobem wytworzył się wewnętrz‑
ny trakt, który stanowi przedsionek 
marketu. Taki zabieg sprawia, że 
klient ma poczucie, jakby znajdo‑
wał się bezpośrednio w lesie. Dzię‑
ki zastosowaniu kolumnady z pni 

drzew do wnętrza dociera bardzo 
przyjazne światło dzienne. Niere‑
gularne odstępy pozwalają na swo‑
bodną grę światłem i cieniem, co 
tworzy fantastyczny, świetlny spek‑
takl teatralny [4].

W Söll (proj. 2012) architekt wy‑
korzystał podobny pomysł, lecz 
zastosował dyle poziome, którymi 
otoczył część elewacji, a także 
wprowadził je do wnętrza obiektu 
[5]. W Bramberg (arch. Karl Heinz, 
2005) duża dynamika fasady po‑
wstała poprzez jej podział na 
część wykonaną z litego drewna 
elewacyjnego oraz przeszkloną, 
lecz przesłoniętą drewnianymi 
 brise‑soleil.

Hotele w górach
W górach powstają hotele te‑

matyczne, przeznaczone dla grup 
podróżników ukierunkowanych na 
realizowanie konkretnych potrzeb 
czasu wolnego, jak narciarze 
i skialpiniści, kolarze górscy, miło‑
śnicy pieszych wędrówek czy mo‑
tocykliści. Oryginalna i unikalna 
forma architektoniczna, której cza‑
sami towarzyszy szokujący wystrój 
wnętrza, staje się ofensywnym na‑
rzędziem marketingowym napę‑
dzającym rynek hotelarski.

Hotel Cube to w naszym odczu‑
ciu bodaj najbardziej twórczy kon‑
cept hotelu w górach ostatnich lat. 
Znajduje się w Biberwier pod ma‑
sywem najwyższego szczytu Nie‑
miec, Zugspitze, ale od jego tyrol‑
skiej strony. Zaprojektowany w biu‑
rze architektonicznym Baumschla‑
ger i Eberle, został oddany do 
użytku w 2010 r. Jego wysublimo‑
wana, zaskakująca forma przypo‑
mina szklaną kostkę. Jest to sze‑
ścienny, czterokondygnacyjny bu‑
dynek spowity delikatną szklaną 
elewacją. Wybija się niecodzienne 
podejście do kreowania przestrze‑
ni hotelowych. Cube, obecnie no‑
szący nazwę My Tirol, to coś wię‑

O AUTORACH:
Dr Rafał Barycz jest jednym 

z najwybitniejszych polskich archi‑
tektów. Wychowanek grazkiej 
szkoły architektonicznej, w 1991 r. 
w Krakowie założył z dr. Pawłem 
Saramowiczem Biuro Architekto‑
niczne Barycz i Saramowicz. Jest 
autorem kilkudziesięciu innowacyj‑
nych budynków z segmentu archi‑
tektury użyteczności publicznej, 
mieszkaniowej wielorodzinnej, wil‑
lowej i rezydencjalnej, edukacji, 
sportu i rekreacji, przemysłu i han‑
dlu, jak również wnętrz. Został 
uhonorowany licznymi nagrodami 
architektonicznymi. Twórczości 
Barycza poświęconych jest kilka‑
set publikacji w literaturze facho‑
wej. W 2002 r. Barycz i Saramo‑
wicz byli współtwórcami Wydziału 
Architektury i Sztuk Pięknych Kra‑
kowskiej Akademii Andrzeja Fry‑
cza Modrzewskiego, gdzie prowa‑
dzą mistrzowską klasę projekto‑
wą. Rafał Barycz jest m.in. człon‑
kiem Miejskiej Komisji Urbani‑
styczno‑Architektonicznej Miasta 
Krakowa oraz Kapituły Konkursu 
dla Młodych Architektów miesięcz‑
nika „Builder”. Ogłosił kilkadziesiąt 
publikacji w kraju i za granicą, po‑
święconych zagadnieniom nowo‑
czesnego projektowania architek‑
tonicznego.

Architekt jest miłośnikiem nar‑
ciarstwa, skituru, kolarstwa gór‑
skiego, turystyki motocyklowej 
i wspinaczki wysokogórskiej. Ni‑
niejszy artykuł powstał w wyniku 
spotkania pasji sportowych archi‑
tekta z jego zawodowymi i badaw‑
czymi zainteresowaniami.

Paulina Szałas-Pędzierska 
jest architektką. Była prymuską Mi‑
strzowskiej Klasy Projektowej Bary‑
cza i Saramowicza. Współpracuje 
z Biurem Architektonicznym Barycz 
i Saramowicz. [Red.]
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Atrium hotelu Cube

Hotel Cube w Biberwier The Cube. Fragment elewacji
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