
W Europie klasycyzm 

pojawił się w XVIII wie-

ku.  Osiągnięcia starożyt-

nych Greków i Rzymian 

były wzorem dla architek-

tury Klasycystycznej.  Nurt ten 

narodził się jako opozycja dla  

bogatego stylu barokowego. W 

klasycyzmie bardzo ważna była 

harmonia i symetria.  Charaktery-

styczne były również duże okna, 

płaskorzeźby, proste linie budyn-

ków, tympanony (przyczółki). 

Budowle były wznoszone na pla-

nie koła i prostokąta.  

Paweł Hein 
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Pałac Komisji Rządo-

wej Przychodów 

i Skarbu (obecnie Ra-

tusz warszawski)  

Pałac na wyspie  

Pałac na wyspie w łazien-

kach królewskich jest jednym 

z wielu przykładów budowli w 

stylu klasycystycznym. Został 

wybudowany na polece-

nie marszałka sej-

mu Stanisława Herakliusza Lu-

bomirskiego. W 1764 ro-

ku Stanisław August wyku-

pił pałac wraz z Ujazdo-

wem jako letnią rezydencję.    

Karolina Prus 

Wnętrze pała-
cu na wyspie 
w łazienkach 
królewskich.   
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Architektem 12 wyda-

nia naszego magazynu 

jest Robert Adam. 

Urodził się w Kirkcal-

dy  (Szkocja) 3 lipca 

1728 roku. W drugiej 

połowie  XVIII wieku 

razem z braćmi Joh-

nem i Jamesem stwo-

rzył styl Adamów. By-

ła to odmiana stylu 

klasycystycznego.   
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Budynek Admiralicji. Powstawał w 1759 - 
61.  Jest on jednym z pierwszych budyn-
ków Roberta Adama po jego podróży.  

Kedleston Hall. Jest to południowy front, wzorowany na łuku 
Konstantyna w Rzymie. Jego autorem jest Robert Adam.  

Rezydencja Osterley Park w Londynie 
Autorstwa Roberta i Jonha Adamów.  

W latach 1754 - 1758 ra-
zem z braćmi i architek-
tem Charles-Louis Cléris-
seau odbyli podróż do 
Włoch, gdzie oglądali rui-
ny Pompejańskie i pa-
łac Dioklecjana. Wyni-
kiem tej podróży jest dzie-
ło The Ruins of the Palace 
of the Emperor Diocletian 
at Spalato in Dalmacia.   
W wieku 34 lat (w 1762 
roku) został architektem 
królewskim.  
Zmarł 3 marca 1792 roku 

w Londynie.  

Adam Rybicki   


