
Nazywany „papieżem moderni-
zmu”, Charles Eduard Jeanneret, 
znany bardziej jako Le Corbu-

sier, wciąż pozostaje niedoścignionym 
mistrzem kreowania funkcjonalnego i ra-
cjonalnego otocznia. Mimo że dosłownie 
odpłynął z tego świata ponad pięćdziesiąt 
lat temu w wodach Morza Śródziemnego, 
to jego twórczość i bezkompromisowe roz-
wiązania inspirują kolejnych projektantów, 
artystów i architektów na całym świecie.

Główny twórca modernizmu, nowo-
czesnego nurtu architektonicznego, ni-
gdy nie zdobył odpowiedniego wykształ-
cenia, co nie przeszkodziło mu jednak w 
zdefiniowaniu pięciu zasad nowoczesnej 
architektury, a także w sformułowaniu 
śmiałej tezy domu jako „maszyny do 
mieszkania”. Le Corbusier to również 
twórca „Modulora” - kanonu proporcji 
budynków odnoszącego się do uśrednio-

nego wzrostu człowieka. Jako zapalony 
planista miejski proponował wiele no-
woczesnych projektów urbanistycznych, 
tworząc również miasta od podstaw, jak 
indyjskie Chandigarh. Nieokiełznana ar-
tystyczna dusza odnajdowała także upust 
w rzeźbiarstwie i malarstwie. Przy tego 
rodzaju osobowości nie dziwi już fakt, 
że ikoniczne i ponadczasowe, rozpozna-
walne na całym globie, meble również są 
podpisane Le Corbusier.

Dzisiaj wielu znakomitych artystów, 
projektantów, architektów oddaje mu 
cześć, nawiązując bardziej lub mniej 
bezpośrednio do jego twórczości. Regio-
nalnie wspomniawszy choćby tylko kato-
wicką modernę. Ale nie tylko takie oczy-
wiste inspiracje są realizowane. W 2015 
roku hiszpański projektant, artysta Jamie 
Hayòn stworzył serię stołów, których 
kształt bazuje na elementach budynków 
zaprojektowanych przez Le Corbusier. A 
w 2015 roku firma Renault zaprezentowa-
ła koncepcyjny pojazd, który z założenia 
i tak nigdy nie wejdzie do produkcji, bo-

wiem jest tylko i aż hołdem dla nadzwy-
czajnego artysty.

Wydawać by się mogło, że spełnienie 
marzeń o funkcjonalnym mieszkaniu 
zrealizowanym według modernistycz-
nych zasad z 1915 roku jest ogromnie od-
ległe. Nowoczesna architektura w bliskim 
otoczeniu przyrody charakteryzująca się 
niebanalnym wzornictwem oraz wyso-
kiej klasy rozwiązaniami technicznymi 
oraz technologicznymi dająca  jednocze-
śnie możliwość swobody w konstruowa-
niu indywidualnego wnętrza jest jednak 
dostępna. W urokliwej dzielnicy Kamie-
nica w Bielsku–Białej, doceniając walo-
ry jej otoczenia, powstaje nowoczesny 
obiekt składający hołd twórcy moderni-
zmu. Skrupulatnie realizowana wizja ar-
chitektoniczna jest wynikiem pasyjnego 
zamiłowania do samego mistrza, dając 
temu wydźwięk zarówno w bryle jak i 
funkcjonalności. Dokładając wszelkich 
starań, selekcja używanych materiałów 
budowlanych odbywa się także pod ką-
tem ekologicznym i zdrowotnym.

Więcej informacji na stronie: 
www.debowe-tarasy.pl
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