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Atlanta, High Museum of Art

Gratz, Muzeum Sztuki
Fasada ze szkła akrylowego zawiera system 930 lamp fl uorescencyjnych, 

które można osobno dopasować.

Tworzywa sztuczne 
– materiał XXI wieku 
Od kiedy przed ponad wiekiem zostały wynalezione, 
tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały nasz sposób życia. 
Komunikacja, podróże, zabawa, ochrona zdrowia, 
dbałość o naturalne środowisko – nie ma chyba 
obszaru ludzkiej aktywności, w którym nie dokonałby 
się znaczący rozwój dzięki wykorzystaniu tego 
niezwykłego materiału. Także i dzisiaj uczeni 
i  technologowie z dziedzin tak różnych jak podbój 
przestrzeni kosmicznej, nanotechnologia czy 
medycyna, nieprzerwanie pracują nad poszukiwaniem 
nowych rozwiązań, dzięki którym tworzywa sztuczne 
mogą przynieść korzyść ludziom. Badania te oznaczają, 
że wiele rozwiązań, dla większości z nas na razie 
jeszcze trudnych do wyobrażenia, już wkrótce wejdzie 
na stałe do naszego codziennego życia – a wszystko 
to dzięki zdumiewającym tworzywom sztucznym. 
Dlatego wydaje się oczywiste, że to właśnie tworzywa 
sztuczne zasługują na miano materiału XXI wieku.



Architektura jest plastyczna
W 1924 roku holenderski artysta i architekt Theo van Doesburg 
ogłosił, że architektura jest „plastyczna”. Uważał,
że w architekturze wszystko sprowadza się do kształtowania 
i modelowania i wierzył, że zadanie architekta polega na 
plastycznym kształtowaniu każdego aspektu budowli – jej 
przeznaczenia, masy, powierzchni, czasu, 
przestrzeni, światła, koloru, materiału... Lecz 
wykonanie tego wcale nie było łatwe. W tamtych czasach tworzywa 
sztuczne – plastyczne ze swej natury – właściwie jeszcze nie 
istniały. Dzisiaj, prawie wiek później, architekci wykorzystują 
tworzywa sztuczne na wielką skalę, zamieniając wizję archi-
tektury według Van Doesburga w codzienną rzeczywistość.

Nowe idee i koncepcje
Na przestrzeni kilku minionych dekad tworzywa sztuczne inspirowały 
architektów do tworzenia budowli o zaskakująco nowych 
kształtach i rozmiarach. Stosując tworzywa sztuczne 
mogli wyrazić nowe koncepcje i idee, niemożliwe do przekazania 
za pomocą tradycyjnych materiałów. Obecnie tworzywa sztuczne 
można spotkać wszędzie i w każdego rodzaju 
budowlach: od drapaczy chmur i domów mieszkalnych, 
poprzez zabudowania tymczasowe, aż po mosty, drogi i zabudowę 
przestrzeni publicznych. Pełnią tam one wiele zróżnicowanych 
funkcji, tworząc – wśród wielu innych zastosowań – spektakularne 
fasady i wnętrza, wzmacniając struktury betonowe, zapewniając 
niezawodne systemy kanalizacyjne i ocieplające. 

Tworzywa sztuczne sprzyjają 
zrównoważonemu rozwojowi 
Dzięki tworzywom sztucznym budynki stają się bardziej przyjazne 
naturalnemu środowisku. Tworzywa sztuczne, jako 
lżejsze od materiałów tradycyjnych, wymagają 
znacznie mniejszych nakładów 
energii przy transporcie i wykorzy-
staniu na placu budowy. Ponadto tworzywa 
sztuczne pozwalają architektom, na wiele 
różnych sposobów – na przykład przez 
izolację – zminimalizować zużycie 
energii w budynkach. 

Ze względu na znaczną trwałość, rury z tworzyw zapewniają 
w sposób bezpieczny i chroniony dostarczanie wody, elektrycz-
ności i gazu do budynków, stanowiąc przy tym wzmocnienie 
betonowych konstrukcji. Budynki o fasadach, wnętrzach 
i konstrukcjach z tworzyw sztucznych są łatwiejsze w utrzymaniu 
i dłużej zachowują atrakcyjny wygląd, ponieważ tworzywa 
sztuczne są mniej podatne na niekorzystne wpływy warunków 
atmosferycznych.

Dostosowanie do zmian 
Budynek nie jest niezmienną, raz na zawsze postawioną 
całością, lecz obiektem, który w miarę upływu czasu może 
być użytkowany w różny sposób. Elementy budowli z tworzyw 
sztucznych można łatwo zmienić – w zakresie rozmiaru, 
wyglądu bądź funkcji, a nawet zastąpić innymi. Na koniec okresu 
użytkowania, kiedy budynku nie da się już zaadaptować do 
innych funkcji, elementy z tworzyw sztucznych można łatwo 
rozmontować, a potem użyć ponownie, przetworzyć 
albo zużytkować do przetworzenia w energię cieplną.  

Tworzenie budowli na potrzeby ludzi 
Dzięki takim cechom jak: lekkość, efektywność kosztów, 

możliwość recyklingu, niskie koszty 
użytkowania, wytrzymałość, higiena, 

trwałość oraz odporność na dzia-
łanie czynników chemicznych

i atmosferycznych tworzywa sztuczne 
stają się doskonałym partnerem dla 

architektów, dokładających wysiłków 
by stworzyć budynki na miarę potrzeb 
i oczekiwań ludzi w XXI wieku. 

Berlin, Plac Poczdamski, Centrum Sony Paryż, Lotnisko Charles de Gaulle

Tworzywa sztuczne 
są zdumiewające
Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną 
rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, w szkole, 
w szpitalu. Bawimy się nimi, podróżujemy z nimi, 
nosimy je jako ubranie. A w razie potrzeby, kiedy 
jakaś część naszego organizmu nie funkcjonuje 
tak jak powinna, lekarze mogą nawet zastąpić ją 
nową – wykonaną z tworzywa sztucznego. 
Tworzywa zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią 
nasze życie bardziej przyjemnym i wygodnym, 
a przy tym pozostają wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska. Występują pod wieloma różnymi 
postaciami – twarde jak stal, miękkie jak jedwab, 
przybierające różne kształty i kolory. Dlatego 
właśnie kochają je wynalazcy i projektanci. 
Tworzywa sztuczne są nadzwyczajne. Choć ich 
obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie 
bez nich byłoby zupełnie inne.


