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Zapraszamy do tropienia śladów Le Corbusiera w Polsce. Jego stopa nigdy 

nie stanęła ani w Warszawie, ani w Katowicach, ani w Tarnowie, ale we 

wszystkich tych miastach można odszukać jego wpływy. Przedwojenna 

awangarda, zwłaszcza warszawska, aktywnie uczestniczyła w pracach CIAM – ogólnoeuropejskiej, modernistycznej międzynarodówki, skupionej 

wokół charyzmatycznego architekta. Inni pozostawali pod urokiem corbusierowskich form, adaptując je zwłaszcza w luksusowej architekturze miesz-

kalnej. Po II wojnie światowej, gdy najaktywniejsi apostołowie Le Corbusiera weszli w skład aparatu władzy, kiełkująca od lat fascynacja architektem 

została niemal zinstytucjonalizowana. Nawet w latach socrealizmu, gdy potępiano corbusierowskie formy, kwitły corbusierowskie idee, zwłaszcza 

urbanistyczne. To dzięki temu od stolicy po małe miasta można dziś odnaleźć jego ślady i na przykładach nieraz dobrze znanych budynków zobaczyć, 

jak te idee (pięć punktów architektury nowoczesnej, jednostka mieszkalna, Karta Ateńska czy brutalizm) przekładały się na rozwiązania; przekonać się, 

które zadziałały, które nie, a które znów mogłyby się sprawdzić.

La Ville Radieuse (1935) czyli „miasto promienne” należy do najważniej-

szych manifestów nowoczesnej urbanistyki. To wizja wypełnionego słoń-

cem i zielenią miasta, bliska opracowanej w 1933 roku Karcie Ateńskiej. 

Warszawskie osiedle Za Żelazną Bramą jest jedną z najodważniejszych prób wcielenia tych ideałów w życie. Na gruzach bardzo zniszczonej (a przed 

wojną – zaniedbanej) części Śródmieścia mógł się ziścić sen Le Corbusiera o zaprojektowaniu i zbudowaniu fragmentu istniejącej metropolii od 

nowa, bez powtarzania błędów przeszłości. Osiedle Za Żelazną Bramą jest miejscem realizacji i bohaterem wystawy „Varsovie Radieuse". Kluczem 

do zrozumienia jednej z najbardziej kontrowersyjnych dzielnic Warszawy i zaproszeniem do refleksji nad współczesnym miastem staną się manifesty  

Le Corbusiera, przede wszystkim Karta Ateńska.

Le Corbusier dwukrotnie miał okazję dać wykład dla polskiej publiczności, 

jednak za każdym razem historia chciała inaczej. Wiosną w 1933 roku pla-

nował zatrzymać się na kilka dni w Warszawie w drodze na moskiewski IV zjazd CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne). Gdy pod naci-

skiem władz radzieckich odwołano ten międzynarodowy zlot architektonicznej awangardy i przeniesiono go na Morze Śródziemne, na statek Patris II, 

Le Corbusier odwołał także swoją wizytę w Warszawie. Drugą okazję do odwiedzenia naszego kraju miał w 1948 roku, gdy dał się wciągnąć do polsko-

francuskiego komitetu organizacyjnego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Jednak i tym razem wielka polityka stanęła między architektem 

a polską publicznością. Wyczuwając, że kongres pomyślany został jako propagandowa wizytówka bloku wschodniego wymierzona w świat kapitali-

styczny i USA, Le Corbusier wycofał się z komitetu i zrezygnował z przyjazdu do Wrocławia. Co powiedziałby polskiej publiczności? Co usłyszeliby jego 

wyznawcy i sceptycy? Czego dowiedzielibyśmy się z relacji i recenzji wykładów, gdyby się odbyły? Na podstawie zapisków Le Corbusiera z roku 1933 

i 1948 – artykułów, korespondencji, wywiadów, zapisów wykładów wygłoszonych gdzie indziej, zrekonstruowaliśmy hipotetyczne teksty polskich 

prelekcji Le Corbusiera i postaramy się wywołać jego ducha w miejscach, które prawie odwiedził.

Całodzienny cykl prelekcji poświęcony ideom i postaci Le Corbusiera oraz 

jego polskim apostołom i ich wpływowi na polską architekturę i miasta. 

Wykłady wygłoszą specjaliści polscy (m.in. Marta Leśniakowska, Joanna Kusiak) i zagraniczni (m.in. Charles Jencks, Irena Murray, Arthur Rüegg). 

Gwiazdą wydarzenia będzie Charles Jencks – amerykańsko-brytyjski teoretyk architektury, autor najpopularniejszej w Polsce książki o Le Corbusierze: 

„Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury” (1973, wyd. pol. 1982) oraz nieprzetłumaczonej jeszcze ”Le Corbusier and the Continual Revo-

lution in Architecture” (2000).

We would like to invite you to look for Le Corbusier’s traces in Polish cities. 

He never set foot in Warsaw, nor in Katowice or in Tarnów, but his impact 

can be found in all three cities. The pre-war avant-garde, especially in War-

saw, participated actively in the work of CIAM – the international modernists network, with the charismatic Le Corbusier as its spiritus movens. Others 

were fascinated by Corbusian forms, adapting them especially for the purposes of luxury residential design. After WWII, when the most active apostles 

of Le Corbusier joined the state apparatus, the long-germinating fascination was almost institutionalised. Even in time of Social Realism, when Corbu-

sian style was condemned, his ideas thrived, especially in the realm of urban planning. That is why traces of Le Corbusier can be found everywhere now, 

from the capital of Poland to the country's smaller towns. It is therefore possible, by looking at some well-known architectural examples, to decipher his 

ideas (the five points of modern architecture, unite d’habitation, the Athens Charter or brutalism) and understand how they were translated into specific 

solutions, investigate which of them worked and which did not, and which could prove to be useful again.

Le Corbusier’s La Ville Radieuse (1935), translated as ‘the radiant city’,  

is one of the crucial manifestos of modern town planning, outlining a vision 

of a town filled with light and greenery, congruent with the Athens Charter 

from 1933. Warsaw’s Za Żelazną Bramą estate is the manifestation and example of one of the boldest efforts of putting the ideals into practice.  

On the ruins of destroyed (and before the war – most neglected) fragments of the city centre, Le Corbusier’s dream of building a part of an exist-

ing metropolis from scratch, without any nods to the past, could come true. Za Żelazną Bramą estate is a venue and at the same time a subject of 

the exhibition ‘Varsovie Radieuse’. The key to understanding Za Żelazną Bramą, one of the most controversial neighbourhoods of Warsaw, will be  

Le Corbusier's manifestos, most of all the Athens Charter.

Le Corbusier had two opportunities to deliver a lecture to the Polish pub-

lic, but both proved to be unsuccessful. In the spring of 1933 he planned 

a stopover of a few days in Warsaw, on his way to the IV Meeting of CIAM ( Congrès international d'architecture moderne) in Moscow. As a result of the 

pressure exerted by the Soviet government, the international meeting of architectural avant-garde was cancelled and moved to the Mediterranean, 

to be held on the Patris II ship. Due to this change of venue, Le Corbusier cancelled his Warsaw visit. The second opportunity came in 1948, when he 

agreed to join the Polish-French organisational committee of the World Congress of Intellectuals for Peace in Wrocław. Unfortunately, politics stood 

between Le Corbusier and the Polish audience again: sensing the brainwashing aspect of the Congress, which was designed to be an Eastern Bloc 

propaganda showcase generally aimed at the capitalistic world and specifically at the USA, the architect withdrew from the committee and the Con-

gress. What would he have said to his Polish audience? What would his followers and the sceptics have heard? What would we have learnt from the 

press reviews of the lectures had they taken place? On the basis of Le Corbusier’s notes from the years 1933 to 1948, his articles, correspondence, 

interviews and scripts of lectures delivered elsewhere during this time, we have reconstructed the hypothetical texts of his Polish lectures. We shall do 

our best to conjure up his spirit and present them today, in the places he so nearly visited.

An all-day event devoted to Le Corbusier and his ideas, as well as to his 

Polish apostles and their impact on our architecture and towns. The lectures 

will be delivered by Polish and international specialists (Marta Leśniakowska, Joanna Kusiak, Charles Jencks, Irena Murray and Arthur Rüegg among 

others). The star will be Charles Jencks, British-American architecture theoretician, and author of the most popular book on Le Corbusier in Poland,  

‘Le Corbusier and the Tragic View on Architecture’ (1973, Polish edition: 1982) and the hitherto untranslated 'Le Corbusier and the Continual Revolu-

tion in Architecture' (2000).

Do Le Corbusiera (1887–1965) przylgnął epitet „papież modernizmu”, który 

można wypowiadać i z podziwem, i z przekąsem. Uchodzi on za najbardziej 

wpływowego architekta XX wieku, a może i wszech czasów, tymczasem 

nasza wiedza o nim jest nikła i w dużej mierze zasłyszana. Wiemy, że wielki 

był, ale już nie do końca wiemy dlaczego. Ostatnia wystawa o Le Corbusierze 

objechała kilka polskich miast w 1966 roku, a ostatnia krytyczna monogra-

fia ukazała się w 1982. Żadna z książek Le Corbusiera nie wyszła w Polsce 

w całości, nie licząc samizdatowego i prawie niedostępnego dziś wydania „Karty Ateńskiej”. 

Tymczasem idee Le Corbusiera to nie tylko lekcja do odrobienia, to także istotny klucz do zrozumienia polskiej architektury XX wieku i obecnej kondycji 

polskich miast. Choć nigdy się tu nie zatrzymał i nigdy nic tu nie zaprojektował, miał przemożny wpływ na to, co o architekturze pisano i myślano, co 

budowano i jak planowano miasta. Zastępy apostołów, uczniów, współpracowników, mniej lub bardziej zręcznych naśladowców nadały naszym miastom 

niezatarte corbusierowskie piętno, zwłaszcza po II wojnie światowej, gdy zrujnowane miasta odbudowywano, korygowano lub budowano całkowicie od 

nowa według jego teorii. Można nawet powiedzieć, że nowoczesna, powojenna Polska to nieślubne dziecko Le Corbusiera, efekt recepcji jego idei lub 

przetworzenia lansowanych przez niego form.

Program Le CorbusYear zbudowany został wokół ideowej obecności i fizycznej nieobecności Le Corbusiera w Polsce. Będzie okazją do rozszyfrowania 

jego śladów w naszych miastach i osadzenia dorobku polskich architektów w światowym kontekście intelektualnym, ale również do refleksji nad ży-

wotnością ideałów modernistycznej urbanistyki. Teraz, gdy odkrywamy na nowo modernizm, czas na pytanie: czy kieruje nami tylko nostalgia, moda, 

upodobanie do określonych form, czy może interesuje nas też świat idei i modernistyczny etos? Czy potrafimy wygrzebać go spod ruin wyburzonych 

budynków, odkurzyć i ożywić? Zacznijmy od człowieka, który porwał kilka pokoleń polskich architektów – od Le Corbusiera.

Grzegorz Piątek, kurator programu Le CorbusYear

Le Corbusier (1887–1965) has been often dubbed ‘the pope of modern-

ism’, with both admiration and scorn. He is regarded as the most influen-

tial architect of the 20th century - or maybe even of all time - nevertheless, 

our knowledge of his work and life is scarce and to a great extent indirect.  

We know that he was great but we do not realise exactly why. The last ex-

hibition of Le Corbusier in Poland toured several towns in 1966, his most 

recent critical monography was published in 1982. None of Le Corbusier's 

books have been published in Poland in their entirety, except for the samizdat edition of the ‘Athens Charter’, which is hardly accessible today. 

What is important is that Le Corbusier’s ideas are not only something we have to catch up on, but are also an important key to understanding the Polish 

architecture of the 20th century and the present state of Polish towns. Le Corbusier did not design anything in Poland and never came here, yet he exert-

ed a profound influence on what was being written about and reflected upon in the field of architecture in the country, what was built and how our towns 

were designed. Legions of apostles, disciples, collaborators and more or less skilled imitators left an indelible Corbusian mark on our urban environment, 

especially after WWII when ruined towns were being rebuilt, redesigned or built anew, many according to his theories. The post-war, modern Poland can 

be described as Le Corbusier’s illegitimate child, the effect of the reception of his ideas or of the reworking of the forms he advocated.

Le CorbusYear programme has been built around the ideological presence and physical absence of Le Corbusier in Poland. It is an opportunity to find his 

traces in our cities and to embed the work of Polish architects in an international intellectual context, but also to reflect on the viability of the modernist ide-

als. Now that we have rediscovered modernism, the time has come to ask ourselves: is it just nostalgia, a passing fad or a predilection to certain forms that 

are driving us or, rather, are we truly interested in the world of modernist ideas and ethos? Are we capable of unearthing it from under the debris of the pulled-

down buildings, to dust it off and breathe new life into it? Why not begin with the man who enthralled generations of Polish architects – Le Corbusier.

Grzegorz Piątek, Le CorbusYear programme curator
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Wykłady których nie było 

Maraton wykładowy 

Tracing Le Corbusier  
– Warszawa, Katowice, Tarnów

The lectures that never were

Lectures marathon

WYDARZENIA events

Katowice
19 lipca, czwartek, godz. 18–20

Inauguracja szlaków  
corbusierowskich w Katowicach
Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9

21 lipca, sobota, godz. 11

Wycieczka śladami Le Corbusiera  
– Osiedle Tysiąclecia, Park Śląski
zbiórka: przy Żyrafie

4 sierpnia, sobota, godz. 11

Wycieczka śladami Le Corbusiera  
– Katowice. Śródmieście północne 
i południowe
zbiórka: Dworzec PKP, plac Andrzeja

koncepcja szlaku i prowadzenie wycieczek:  

Ryszard Nakonieczny

współorganizator: SARP Oddział Katowice,  

Galeria Architektury SARP

dofinansowano z budżetu miasta Katowice

9–11 lipca, poniedziałek–środa 

Kampania reklamowa stworzona  
w oparciu o manifesty Le Corbusiera
Metro Warszawskie

partnerzy: AMS, CityINFOtv

Monday–Wednesday, 9–11 July 

Advertising campaign based on  
Le Corbusier’s manifestos
Warsaw Metro

partners: AMS, CityINFOtv

Katowice
Thursday, 19 July, 6–8 pm

Le Corbusier Katowice walks launch
Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9

Saturday, 21 July, 11 am

Le Corbusier walk – Tysiąclecia 
(Millennium) housing estate,
Park Śląski 
meeting point: by the Giraffe

Saturday, 4 August, 11 am

Le Corbusier walk – Katowice.  
Northern and southern part  
of the city centre
meeting point – PKP Railway Station, plac Andrzeja

walks concept and guide: Ryszard Nakonieczny

co-organiser: SARP Oddział Katowice,  

Galeria Architektury SARP

subsidized by the city of Katowice

Warszawa
15 lipca, niedziela, godz. 18

Inauguracja szlaków corbusierowskich 
w Warszawie podczas otwarcia 
wystawy „Varsovie Radieuse”
na terenie osiedla Za Żelazną Bramą

16 lipca, poniedziałek, godz. 18:30 
19 lipca, czwartek, godz. 18:30

Wycieczki autokarowe szlakiem 
realizacji inpirowanych ideami 
corbusierowskimi,  
m.in. Saska Kępa, Żoliborz 
zbiórka: kawiarnia Chłodna 25,  

róg Chłodnej i Żelaznej

zapisy: rejestracja@centrumarchitektury.org

koncepcja szlaku i prowadzenie wycieczek:  

Jarosław Trybuś

Wrocław, Warszawa
Październik 

(dokładne daty i inne szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie) 

teksty wykładów: Andrzej Leśniak, na podstawie tekstów Le Corbusiera z archiwum Fondation Le Corbusier w Paryżu

współpraca: Galeria Design BWA Wrocław

Warszawa
6 października, sobota, godz. 11–19

pawilon wystawowy SARP, ul. Foksal 2

partnerzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Ambasada Szwajcarii w Polsce, British Council, Instytut Francuski w Warszawie

wstęp wolny

Warsaw
Saturday, 6 October, 11 am–7 pm

SARP exhibition pavilion, ul. Foksal 2, Warsaw

partners: SARP, British Council, French Institute in Warsaw, the Embassy of Switzerland in Warsaw

entrance: free

Wrocław, Warsaw
October 

(exact dates and other details to be announced)

lectures’ texts: Andrzej Leśniak, based on Le Corbusier’s texts from the Fondation Le Corbusier archives in Paris

colaboration: Galeria Design BWA Wrocław

Warszawa
15 lipca, niedziela, godz. 18–19:30

Otwarcie wystawy połączone z inauguracją  
programu Le CorbusYear 
na terenie osiedla

Wystawa czynna od 16 lipca do 6 sierpnia, 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę

Osiedle Za Żelazną Bramą, okolice ul. Krochmalnej i Ciepłej, wstęp wolny

projekt aranżacji: Marcin Kwietowicz

projekt graficzny: Magdalena Estera Łapińska

współorganizator: Ambasada Szwajcarii w Polsce, SBM Wolska Żelazna Brama

Warsaw
Sunday, July 15, 6 pm

Exhibition opening and Le CorbusYear  
programme launch
Za Żelazną Bramą housing estate

The exhibition is open from July 16 to August 6, 7 days a week, 24 hours a day

Za Żelazną Bramą estate, in the neighbourhood of ul. Krochmalna and ul. Ciepła, entrance: free

exhibition design: Marcin Kwietowicz

exhibition banners design: Magdalena Estera Łapińska

co-organiser: the Embassy of Switzerland in Warsaw, SBM Wolska Żelazna Brama

Warsaw
Sunday, 15 July, 6 pm

Le Corbusier Warsaw walks  
launch during ‘Varsovie Radieuse’ 
exhibition opening
in the area of the Za Żelazną Bramą estate

Monday, 16 July, 6.30 pm
Thursday, 19 July, 6.30

Le Corbusier walks – bus tour  
(Saska Kępa, Żoliborz among others) 
meeting point: Chłodna 25 club café,  

ul. Chłodna/Żelazna

registration: rejestracja@centrumarchitektury.org

walks concept and guide: Jarosław Trybuś

Tarnów
6 września, czwartek, godz. 18

Inauguracja szlaków corbusierowskich 
w Tarnowie
BWA Galeria Miejska w Tarnowie,  

Dworzec PKP, pl. Dworcowy 4

7 września, piątek, godz. 18

Wieczór filmowy
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1

8 września, sobota, godz. 17

Wycieczka śladami Le Corbusiera  
– Mościce
zbiórka: zajezdnia autobusowa w Mościcach,  

ul. Kwiatkowskiego

9 września, niedziela, godz. 17

Wycieczka śladami Le Corbusiera  
– tarnowskie osiedla
zbiórka: przed kościołem p.w. Chrystusa Dobrego 

Pasterza, ul. 16-tego Pułku Piechoty 10

współorganizator: BWA Galeria Miejska  

w Tarnowie

koncepcja szlaku i prowadzenie wycieczek:  

Barbara Bułdys

Tarnów
Thursday, 6 September, 6 pm

Le Corbusier Tarnów walks launch
BWA Galeria Miejska w Tarnowie, Dworzec PKP,  

Plac Dworcowy 4

Friday, 7 September, 6 pm

Film evening
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1

Saturday, 8 September, 10 am

Le Corbusier Tarnów walk  
– Mościce district
meeting point: bus depot in Mościce,  

ul. Kwiatkowskiego

Sunday, 8 September, 10 am

Le Corbusier Tarnów walk  
– Tarnów housing estates
meeting point: in front of the Chrystusa Dobrego 

Pasterza church, ul. 16. Pułku Piechoty 10

co-organiser: BWA Galeria Miejska w Tarnowie

walks concept and guide: Barbara Bułdys

na wszystkie wydarzenia wstęp wolny entrance to all events: free

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Programme subsidized by the Ministry  
of Culture and National Heritage

„Varsovie Radieuse. Powrót Le Corbusiera  
za Zelazna Brame” 

Varsovie Radieuse. Return of Le Corbusier  
to Za Zelazna Brama

Sladami Le Corbusiera  
– Warszawa, Katowice, Tarnów


