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Wprowadzenie

W 2002 roku, na jednym ze szwajcarskich jezior, wzniesiono słynny 
już Blur Building autorstwa spółki architektonicznej Elizabeth Dil-
ler i Ricarda Scofidia. Architekci wytworzyli przy pomocy skompli-
kowanej technologii ogromną chmurę pary wodnej unoszącej się 
nad taflą jeziora, do której można było wejść (il. 1). Kilka lat wcześ-
niej, w  1999 roku, polski rzeźbiarz Jarosław Kozakiewicz namalo-
wał akwarelą na pocztówce przedstawiającej Pałac Kultury i Nauki 
chmurę przysłaniającą monumentalny budynek (il. 2). Akware-
la na niewielkiej pocztówce miała być zaczątkiem projektu Stwa-
rzacz chmur, interwencji zakładającej zasłonięcie Pałacu bez inge-
rencji architektonicznej, przy użyciu pary wodnej. W 1994 roku, na 
placu Piłsudskiego w Warszawie, architekt Jacek Damięcki zbudo-
wał z płacht materiału spadochronowego instalację Chmura. Te trzy 
prace – architektów, często wkraczających w  pole sztuki, i  artysty, 
który nierzadko projektuje architekturę – przedstawione za pomo-
cą różnych mediów-nośników i technologii, potraktujmy jako em-
blematyczne dla nowej sytuacji, w jakiej znalazły się sztuki wizualne 
i architektura u progu XXI wieku. Obłoki umykają tradycyjnej syste-
matyzacji sztuk: ani to architektura, ani rzeźba, ani malarstwo.

Chmura nie ma ciała, powierzchni, stałego koloru, kształtu 
i granic – dowodzi Hubert Damisch w Théorie du /nuage/ (1972), 
a  jednak można ją zobaczyć1. Zarysowując nową teorię malarstwa 
wokół obłoku, jako czegoś, co właściwie nie jest możliwe do nama-
lowania, Damisch zauważa, że perspektywa linearna jako dominują-
ca w nowożytności formuła reprezentacji nie obejmuje całości wizu-
alnego doświadczenia. Namalowane chmury wymykają się rygorowi 

1 H. Damisch, A Theory of /Cloud/: Toward a History of Painting, trans. J. Lloyd, 
Stanford CA 2002, s. 31 i 157 (przekład polski: Teoria /obłoku/. W stronę historii 
malarstwa, tłum. P. Tarasewicz, Gdańsk 2011). 
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perspektywy, choć ich pojawienie się we wnętrzach architektonicz-
nych kopuł sugeruje ujęcie di sotto in sù. Chmury, jak zaznacza Da-
misch, stanowiły element konstrukcji wnętrza2. W iluzjonistycznym 
malarstwie barokowym, zwłaszcza we wnętrzach kopuł, łączyły ma-
larstwo, rzeźbę, ornament i architekturę w wizualną całość. Podob-
ną funkcję pełniły sztuczne chmury wytwarzane w czasie operowe-
go Gesamtkunstwerk Richarda Wagnera, zacierając granice między 
sceną, orkiestrą a  publicznością3. Uwzględniając szczególną obec-
ność chmury w malarstwie, potraktujmy ją jako najlepsze z możli-
wych zobrazowanie teoretycznego problemu, jakim jest zacieranie 
się granic między sztukami4. Podobnie jak obłoki nie poddają się 
rygorom perspektywy, tak praktyki artystyczne wymykają się syste-
mom i klasyfikacjom sztuk pięknych, plastycznych czy wizualnych, 
a doświadczenie przestrzeni wymyka się niekiedy epistemologii hi-
storii sztuki, uzależnionej, między innymi, od „badawczych per-
spektyw”. Niech więc chmura pozostanie przestrzennym obrazem 
wspólnego obszaru sztuk – obszaru, którego kształt i granice zmie-
niają się nieustannie. 

Prezentowana książka obejmuje kwestie dotyczące teorii sztu-
ki, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca architektury w nowo-
czesnych systemach sztuk pięknych i współczesnych klasyfikacjach 
sztuk wizualnych. Inspiracją do podjęcia tych rozważań stały się 
współczesne praktyki artystyczne, w których wyłania się wyraźnie 
nurt zainteresowania architekturą oraz sposobami architektonicz-
nej reprezentacji. Współczesne integracje są ukazane na tle daw-
nych powinowactw, a zwłaszcza na tle osiemnastowiecznej krytyki 
doktryny ut pictura poesis, nowoczesnych systemów sztuk pięknych, 
często marginalizujących architekturę, dziewiętnastowiecznego po-
stulatu syntezy sztuk czy koncepcji integracji sztuk z lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XX wieku. Powinowactwa sztuk wizualnych 

2 Ibidem, s. 16. 
3 Ibidem, s. 198–199. 
4 Metaforę chmury obrazującą zacieranie się granic między praktykami arty-

stycznymi oraz teorię chmury Huberta Damischa przywołuje Mark Dorrian 
w tekście A-disciplinarity and Architecture?, w: Architecture, Disciplinarity, and 
the Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 2009, s. 193–205. 



Il. 1. Diller + Scofidio, Blur Building, Swiss Expo, Yverdon-les-Bains, Szwajcaria 
2002 



Il. 2.  Jarosław Kozakiewicz, Stwarzacz chmur, 1999
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i architektury są omówione również w kontekście dającej się zaob-
serwować w dyscyplinach humanistycznych jednej ze zmian „per-
spektywy badawczej” – tak zwanego „zwrotu przestrzennego” (spa-
tial turn), czyli „zogniskowania badań” wokół pojęcia przestrzeni5.

Praca jest podzielona na cztery części. W części pierwszej Hi-
storia sztuki, architektura i  współczesne praktyki artystyczne zosta-
ły zarysowane niektóre problemy związane z przemieszczeniem się 
w ramach dyscypliny historii sztuki określonych paradygmatów me-
todologicznych. Zarówno Blur Building Diller + Scofidio, jak i Stwa-
rzacz chmur Jarosława Kozakiewicza stały się dla badaczy przy-
czynkiem do zarysowania nowych (czy też odnowionych) teorii 
przestrzeni6. Jedną z podstawowych kwestii wyłaniających się w tej 
części książki jest pytanie o to, w jakim stopniu historia sztuki, któ-
ra w ostatnich dekadach wydaje się dyscypliną ukierunkowaną na 
badanie obrazu w  poszerzonym polu znaczenia (na przykład jako 
antropologia obrazu czy jako studia nad kulturą wizualną), zacho-
wała i rozwinęła możliwości interpretacji sztuk przestrzeni rzeczy-
wistej, do których należy architektura, rzeźba i jej współczesne od-
miany. Inspiracją do stawiania pytań o współczesny status historii 
sztuki jako nauki o obrazie i jako nauki o przestrzeni stał się film wi-
deo polskich artystek, Alicji Karskiej i Aleksandry Went, Projekto-
wanie i organizacja przestrzeni (2002). Działania współczesnych ar-
tystów czerpiących inspiracje z architektury są interpretowane na tle 
rozdźwięku między historią sztuki a historią architektury, stąd przy-
pomnianych jest kilka głosów krytycznych wobec rozejścia się tych 
dyscyplin badawczych7.

5 Zob. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kultu-
rze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012, s. 23 i 27. Na temat spatial turn zob. 
ibidem, s. 335–389.

6 Zob. na przykład: P. Ursprung, Alles oder Nichts? Diller + Scofidios Blur Building, 
w: Topos Raum. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart, Hrsg. 
A. Lammert et al., Berlin–Nürnberg 2005, s. 99–107; J. Kozakiewicz, Cloud Ma-
ker, w: Going Aerial: Air, Art, Architecture, ed. M. Bakke, Maastricht 2006, s. 89. 

7 Zob. wypowiedź Sylvii Lavin w: Visual Culture Questionnaire, „October” 1996, 
No. 77 (lato), s. 25–70; A. A. Payne, Architectural History and the History of Art: 
A Suspended Dialogue, „The Journal of the Society of Architectural Historians” 
1999, Vol. 58, No. 3 (wrzesień), s. 292–299.
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W  pierwszej części książki jest podkreślony również problem 
doświadczania sztuk wizualnych i architektury, uzależniony od da-
nego medium – patrzymy na obrazy, ale obchodzimy rzeźbę i wcho-
dzimy do budynku. W projekcie odnowienia historii sztuki jako na-
uki o przestrzeni jest istotne nie tylko patrzenie, ale i obchód; w tym 
kontekście powracam do obiecujących wątków teorii obrazu przed-
stawionej przez historyka sztuki i  filozofa Georges’a  Didi-Huber-
mana oraz do pojęć obchodu i  dookólności Martina Heideggera8. 
Historia sztuki jako dyscyplina badawcza staje nie tylko wobec ob-
razu i intertekstualnych możliwości jego odczytania. Niektóre prace 
współczesnych artystów, takie jak How It Is Mirosława Bałki (2009–
–2010), wprowadzają badaczy sztuk wizualnych w sytuację granicz-
ną, w ciemność, w której nie widać żadnych obrazów. Ciemne „pole 
badawcze” nie jest jednak sytuacją nową – prowadzi nas wstecz, do 
momentu ukonstytuowania się historii sztuki jako dyscypliny hu-
manistycznej w  wieku Oświecenia, kiedy to trafność osądu este-
tycznego została uzależniona przede wszystkim od zmysłu wzroku – 
przykład stanowi List o  ślepcach dla użytku tych, co widzą Denisa 
Diderota (1749).

Projekt odnowienia historii sztuki jako nauki o przestrzeni jest 
także konfrontowany ze współczesnym postulatem „zwrotu prze-
strzennego” – przedstawionym w  latach dziewięćdziesiątych przez 
amerykańskiego geografa i urbanistę Edwarda W. Soję – i podejmo-
wanym przez wielu współczesnych geografów, socjologów, antropo-
logów, kulturoznawców i medioznawców (przykładem jest antologia 
tekstów pod redakcją medioznawcy Stephana Günzla Raumwissen-
schaften, 2009)9. Zwrot przestrzenny, podobnie jak zwrot lingwi-
styczny czy piktorialny, odnosi się do zmiany perspektywy badaw-
czej. Odnowienie historii sztuki jako nauki o  przestrzeni zawiera 

8 Zob. G. Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des 
images, Paris 2000; M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

9 Zob. na przykład: E. W. Soja, Vom „Zeitgeist” zum „Raumgeist”. New Twists 
on the Spatial Turn, w: Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und  
Sozialwissenschaften, Hrsg. J. Döring, T. Thielmann, Bielefeld 2008, s. 241–262; 
Raumwissenschaften, Hrsg. S. Günzel, Frankfurt am Main 2009.
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w sobie postulat zrównoważenia proporcji w badaniach nad obra-
zem, językiem i przestrzenią w ramach naszej dyscypliny. 

W drugiej części pracy Architektura i sztuki. Nowoczesne powi-
nowactwa i granice rozwijam niektóre wątki zarysowane w eseju hi-
storyka architektury Anthony’ego Vidlera Architecture’s Expanded 
Field (2004), poświęconym zacieraniu się granic między sztukami 
wizualnymi i architekturą10. Refleksja Vidlera jest jednocześnie kry-
tyką autonomii architektury, którą uznaje za jedną z konsekwencji 
wyznaczenia przez Gottholda Efraima Lessinga granic sztuk poezji 
i  malarstwa, zadając tym samym cios doktrynie ut pictura poe- 
sis. Podążając śladem tej krytyki, postrzegam współczesne integra-
cje sztuk wizualnych i architektury nie tyle jako fenomen początku 
XXI wieku, co jako konsekwencje ścierania się w historii powino-
wactwa sztuk dwóch głównych nurtów, określonych przez literatu-
roznawcę Edwarda Balcerzana jako „horacjański” i „lessingowski”11. 
Przedmiotem rozważań w tej części książki jest zmieniająca się po-
zycja architektury w systemach sztuk pięknych, zarysowanych przez 
Charles’a Batteux czy Immanuela Kanta w XVIII wieku. Powracam 
również do refleksji historyka architektury Josepha Rykwerta, za-
wartych w książce The Judicious Eye: Architecture Against the Other 
Arts (2008), której jednym z głównych postulatów jest przywrócenie 
architekturze – rozumianej jako jedna ze sztuk, a nie jedynie jako 
praktyka inżynieryjno-budowlana – należnego jej miejsca we współ-
czesnej kulturze12. 

Podążając drogą wyznaczoną przez „nurt horacjański”, czyli po-
szukując pokrewieństwa sztuk, a nie ich autonomii, analizuję dwie 
koncepcje: architecture parlante i Gesamtkunstwerk, które w wyrazi-
sty sposób określają status architektury wobec innych sztuk w XVIII 
i XIX wieku. Architecture parlante to koncepcja implikowana w teo-
riach architektury drugiej połowy XVIII wieku – implikowana, gdyż 

10 A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, w: Architecture Between Spectacle and 
Use, ed. A. Vidler, Williamstown MA 2008, s. 143–154.

11 E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki, w: idem, Kręgi wtajemniczenia, Kra-
ków 1982, s. 140–142. 

12 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–Lon-
don 2008. 
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samo pojęcie pojawiło się sto lat później w odniesieniu do niezreali-
zowanych projektów Claude-Nicolasa Ledoux. W  poszukiwaniach 
wspólnego obszaru sztuk wizualnych i architektury architecture par-
lante wydaje się koncepcją szczególnie aktualną, choć samo pojęcie, 
wciąż używane w dyskursie architektonicznym, uległo resemantyza-
cji. Koncepcja architecture parlante, eksplikowana pod koniec XVIII 
wieku, między innymi przez pojęcie architektonicznego charakteru, 
rodzi się w momencie, kiedy architektura – oscylująca w systemach 
estetycznych między sztukami pięknymi i sztukami mechanicznymi – 
aspirowała do statusu sztuki pięknej, zbliżając się tym samym do 
sztuki wymowy (l’art de parler), poezji i malarstwa. Zbliżenie archi-
tektury do poezji i malarstwa można odnaleźć w teorii architekto-
nicznej oraz niezrealizowanych projektach Étienne-Louis Boulléego, 
architekta, który uczynił z  architektury sztukę tworzenia obrazów 
za pomocą efektów brył geometrycznych, światła i cienia. Zwróćmy 
uwagę na tytuł dzieła Boulléego Architecture. Essai sur l’art, w któ-
rym przedstawił swoje myśli o architekturze jako sztuce, a także licz-
ne projekty architektoniczne w malarskiej konwencji13. W pewnym 
sensie architecture parlante, jako sztukę tworzenia ekspresyjnych ob-
razów przemawiających do oczu, można uznać za antycypację post-
modernistycznych określeń architektury jako obrazu.

Współcześni badacze i krytycy zajmujący się zbliżeniem sztuk 
wizualnych i  architektury podkreślają znaczenie dziewiętnasto-
wiecznej koncepcji Gesamtkunstwerk dla wyznaczenia dróg syneste-
zji i integracji sztuk, czy nawet dla określenia współczesnego post-
medializmu14. Gesamtkunstwerk, podobnie jak pojęcie architecture 
parlante, podlega nieustannym transkrypcjom, czyli przepisywaniu 
koncepcji na różne dziedziny sztuk. Pojęcie to, początkowo funk-
cjonujące w odniesieniu do dramatu muzycznego Richarda Wagne-
ra, objęło swoim znaczeniem również nowoczesne koncepcje in-
tegracji sztuk, zwłaszcza tych pod wodzą architektury. Wpisują się 
w nie zarówno określenia dziewiętnastowiecznych metropolii mia-

13 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, éd. J.-M. Pérouse de Montclos, Paris 
1968.

14 Zob. M. W. Smith, The Total Work of Art: From Bayreuth to Cyberspace, London 
2006; J. Koss, Modernism after Wagner, Minneapolis–London 2010.
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nem totalnego dzieła sztuki, jak i program Bauhausu z 1919 roku, 
w którym Walter Gropius postulował, że „kompletna budowla jest 
ostatecznym celem sztuk plastycznych”15. Za transkrypcje Gesamt-
kunstwerk na współczesne praktyki artystyczne i  architektoniczne 
można uznać wystawę Haralda Szeemanna „Der Hang zum Gesamt-
kunstwerk” (1983), krytykę „efektu Wagnera”, czyli nadmiernej mo-
numentalizacji sztuki współczesnej i przestrzeni muzealnych, podję-
tą przez artystę Roberta Morrisa, czy przywoływanie idei totalnego 
dzieła sztuki we współczesnych teoriach sztuki instalacji16. 

W trzeciej części książki Architektura i sztuki. Współczesne inte-
gracje i przemieszczenia obieram za punkt wyjścia współczesną re-
fleksję o „poszerzonym polu” rzeźby i architektury, przywołując po-
nownie esej Vidlera Architecture’s Expanded Field oraz tekst Rosalind E. 
Krauss Sculpture in the Expanded Field (1979)17. W zestawieniu tych 
dwóch tytułów zastanawiający jest akt substytucji, kiedy to na po-
czątku XXI wieku architektura – a nie rzeźba – staje się punktem od-
niesienia dla pozostałych sztuk wizualnych. Co więcej, na początku 
XXI wieku rozróżnienie między architekturą a sztukami wizualny-
mi ulega osłabieniu – zarówno architekci, jak i artyści określają ar-
chitekturę jako sztukę. W  porównaniu z  nowoczesnymi systema-
mi sztuk pięknych, definiowanie architektury jako sztuki świadczy 
o  znaczącym przewartościowaniu architektonicznych praktyk. Do 
„poszerzenia pola” architektury przyczyniło się jej przemieszczenie 
w stronę sztuki, a zwłaszcza wkroczenie architektury w przestrzeń 
galerii i muzeum. Związki między sztukami wizualnymi i architek-
turą, ukazywane w tych przestrzeniach, analizuję przez zestawienie 
koncepcji dwóch wystaw: „Architectuur en verbeelding” („Archi-

15 W. Gropius, Program Bauhausu (1919). Cyt. za: G. Naylor, Bauhaus, tłum. E. M. Bie-
gańska, Warszawa 1988, s. 35. 

16 Zob. Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800, Hrsg. H. Sze-
emann, (kat. wyst.) Kunsthaus Zürich, Städtische Kunsthalle und Kunstverein 
für die Rheinlande und Westfalen Düsseldorf, Museum moderner Kunst, Mu-
seum des 20. Jahrhunderts Wien, Frankfurt am Main 1983; R. Morris, Uwagi 
o rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010.

17 R. E. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, „October” 1979, No. 8 (wiosna),  
s. 30–44.
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tektura i wyobraźnia”, 1989) oraz „Architecture & Arts 1900/2004: 
A  Century of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Pa-
inting, Sculpture” (2004)18. Ogromna rola wystaw w kształtowaniu 
współczesnego obrazu integracji sztuk wizualnych i architektury jest 
podkreślana również przez nowe nurty w praktykach kuratorskich, 
takie jak sztuka wystaw architektonicznych, w których znaczenia na-
biera nie tylko prezentacja fotografii czy modeli i  makiet, ale tak-
że forma instalacji architektonicznych, wirtualnych i rzeczywistych 
spacerów po mieście.

Jednym z głównych kierunków współczesnego dialogu sztuk są 
działania rzeźbiarsko-architektoniczne. Jak zaznacza historyk sztu-
ki Sigfried Giedion, w latach sześćdziesiątych XX wieku „architektu-
ra zbliża się do rzeźby, a rzeźba zbliża się do architektury”19. Jednym 
z problemów poruszanych w trzeciej części książki jest rzeźba archi-
tektoniczna, której definicja uległa zmianie w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. W tradycyjnym ujęciu pojęciem rzeźby architektonicz-
nej określa się w historii sztuki rzeźbiarskie dekoracje budowli, ści-
śle podporządkowane strukturom architektonicznym. Jednak w XX 
wieku można zaobserwować radykalne przedefiniowanie tego okreś- 
lenia. Rzeźba architektoniczna coraz częściej odnosi się do prac ar-
tystów, instalacji, dzieł site-specific czy też dzieł/interwencji w prze-
strzeni publicznej. Dla badaczy współczesnego dialogu między 
rzeźbą i  architekturą szczególnie interesujący okazuje się nurt mi-
nimalizmu. Pojęcie „architektoniczności” w interpretacji rzeźb mi-
nimalistów z lat sześćdziesiątych XX wieku wprowadza na przykład 
Michael Benedikt w recenzji z kilku nowojorskich wystaw Sculptu-
re as Architecture: New York Letter (1966–1967)20. W tych samych la-
tach Robert Morris publikuje na łamach „Artforum” Uwagi o rzeź-

18 Zob. Architectuur en verbeelding / Architecture and Imagination, eds. J. Brand,  
H. Janselijn, (kat. wyst.) Fort Asperen, Zwolle 1989; Architecture & Arts 1900/2004. 
A Century of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, Sculpture, 
ed. G. Celant, (kat. wyst.) Milan 2004.

19 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Ol-
kiewicz, Warszawa 1968, s. 17.

20 M. Benedikt, Sculpture as Architecture: New York Letter (1966–1967), w: Mini-
mal Art: A Critical Anthology, ed. G. Battcock, New York 1968, s. 67–89. 
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bie, w których wyznacza relacje między przedmiotem rzeźbiarskim, 
doświadczającym podmiotem i przestrzenią. W 1978 roku Morris 
publikuje tekst Czas teraźniejszy przestrzeni, w którym analizuje nie-
które elementy tradycji architektonicznej, na przykład twórczość 
Michała Anioła czy Giovanniego Lorenza Berniniego „zmieniają-
cych architekturę w rzeźbę”21. Monumentalna skala rzeźb z lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, mogąca konkurować ze 
skalą architektoniczną, stała się również przedmiotem refleksji arty-
stów, takich jak Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen, którzy nie-
jednokrotnie podejmowali współpracę z  architektem Frankiem O. 
Gehrym. 

Przedefiniowanie pojęcia rzeźby architektonicznej we współ-
czesnym dyskursie sztuk wizualnych nie jest jedynym śladem wska-
zującym na szczególne zbliżenie rzeźby i architektury. Zjawiska takie 
jak environments, instalacje, sztuka site-specific, sztuka w przestrzeni 
publicznej sugerują również zacieranie się granic między architektu-
rą jako sztuką przestrzeni rzeczywistej a przestrzennymi działaniami 
artystycznymi. Sytuacją zacierania się tych granic jest sztuka site-spe-
cific i sztuka (w) przestrzeni publicznej – pojęcia, których znaczenie 
uległo zmianie, od „rzeźby w plenerze” wstawionej w plac miejski do 
ożywiania przestrzeni miasta przez artystyczno-architektoniczne in-
terwencje. W poszukiwaniu obszaru wspólnego dla współczesnych 
sztuk wizualnych i architektury obiecujące w  tym względzie wątki 
można odnaleźć w tekstach Toma Finkelpearla i Rosalyn Deutsche, 
którzy przedstawiają problematykę sztuki publicznej na tle przemian 
w powojennym urbanizmie i architekturze22. Szczególnie interesują-
cym zagadnieniem jest wykrystalizowanie się w latach osiemdziesią-
tych XX wieku określenia sztuki publicznej jako sztuki architekto-
nicznej. Miano sztuki architektonicznej odnoszono do użytecznych 
projektów w przestrzeni miasta, tworzonych przez artystów. Deut-
sche odróżnia jednak sztukę architektoniczną od krytycznej sztuki 
publicznej – sztuka architektoniczna oznacza „wstawienie użytecz-

21 Zob. R. Morris, Uwagi o rzeźbie. Teksty, s. 74.
22 Zob. Dialogues in Public Art, ed. T. Finkelpearl, Cambridge MA 2001; R. Deut-

sche, Evictions: Art and Spatial Politics, Cambridge MA 1996.
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nych mebli w przestrzeń miasta”, podczas gdy istotą sztuki publicz-
nej jest polityczna interwencja. Innymi słowy, w  kontekście debat 
o  sztuce publicznej, zbliżenie sztuki i  architektury zostało podda-
ne krytyce jako przykład ograniczania celów sztuki do utylitaryzmu. 
W prezentowanej pracy zbliżenie sztuki i architektury jest rozpatry-
wane przede wszystkim z perspektywy sztuk wizualnych, które za-
chowując swój krytyczny potencjał, podejmują gry z architekturą. 

Część czwarta książki Sztuki wizualne i architektura. W poszu-
kiwaniu wspólnego terenu jest poświęcona interpretacji wybranych 
przykładów współczesnych praktyk artystycznych w  świetle omó-
wionych w poprzednich częściach aspektów powinowactwa i  inte-
gracji sztuk. W części czwartej powracam do pojęcia gry sztuk wi-
zualnych z  architekturą. Pojęcie gry nie jest użyte przypadkowo; 
odwołuję się do określenia Ineinanderspiel („gry jednego w  dru-
gim”), które pojawia się w  eseju Martina Heideggera poświęco-
nemu rzeźbie Kunst und Raum (1968), a  także do książki pisarza 
Georges’a Pereca Espèces d’espaces (1974), zachęcającej do podejmo-
wania gier z przestrzenią codzienności23. Tę część rozważań otwie-
ra analiza wybranych prac Gordona Matty-Clarka, kultowej posta-
ci nowojorskiej sceny artystycznej lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Prace tego architekta, wykształconego w  Cornell School of Archi-
tecture, nie tylko kwestionują granice między architekturą i  sztu-
ką, fotografią i  filmem, performansem i  instalacją, lecz wyznacza-
ją również szczególny kierunek powinowactw – od architektury do 
sztuki. Interwencje Matty-Clarka podejmują krytykę nowoczesne-
go funkcjonalizmu, powojennego urbanizmu amerykańskiego oraz 
krytykę autonomii sztuki, która odcina się od praktyk codziennego 
życia. W czwartej części książki zostały także zarysowane pewne od-
rębności polskich inspiracji architekturą. Z  jednej strony działania 
polskich artystów wkraczających w obszar architektury wpisują się 
w  obserwowane współcześnie zainteresowanie architektonicznym 
modernizmem czy odwołują się do tradycyjnych sposobów archi-
tektonicznej reprezentacji, takich jak model czy makieta. Z drugiej 

23 M. Heidegger, Sztuka i  przestrzeń, tłum. C. Woźniak, „Principia” 1991, nr 3,  
s. 119–130; G. Perec, Espèces d’espaces (1974), Paris 2000. 



23WPROWADZENIE

strony specyfika inspiracji architektonicznych w sztuce polskiej wy-
nika ze szczególnego pejzażu architektonicznego, określonego na 
przykład przez blokowiska jako niechciane dziedzictwo moderni-
zmu. Zestawienie katalogu prac artystów sięgających po inspiracje 
architektoniczne czy klasyfikacja współczesnych odmian sztuk wi-
zualnych nie jest celem tej pracy. Omówienia wybranych realizacji 
Moniki Sosnowskiej czy Jarosława Kozakiewicza, a  także Katarzy-
ny Józefowicz, Macieja Kuraka, Julity Wójcik, służą do postawienia 
pytań o zakres, źródła i charakter współczesnych związków między 
sztukami wizualnymi i architekturą. Pytania te zostały pogrupowa-
ne wokół trzech głównych wątków – gier sztuki ze skalą architektury, 
gier z architektonicznymi modernizmami oraz gier z obrazowaniem 
architektury i ożywianiem przestrzeni publicznej. 

Książka powstała dzięki stypendiom Fulbright Senior Scholar-
ship, The Ohio State University, Columbus (2006–2007), Fundacji 
z Brzezia Lanckorońskich w Londynie (2010) oraz pobytowi badaw-
czemu w  The Institute for the Advanced Studies in the Humani-
ties, The University of Edinburgh (2010). Za wnikliwe uwagi jestem 
wdzięczna recenzentom naukowym książki: prof. UAM dr. hab. Pio-
trowi Juszkiewiczowi i prof. ndzw. dr hab. Joannie Sosnowskiej. Za 
inspiracje naukowe, pomoc i wsparcie koleżeńskie dziękuję kolegom 
z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a szczegól-
nie prof. UW dr. hab. Andrzejowi Pieńkosowi, dr Iwonie Lubie, dr. 
Markowi Czapelskiemu, dr Renacie Sulewskiej, dr. Mateuszowi Sal-
wie. Do przekraczania granic dyscyplin zachęcały mnie wielokrotnie 
prof. Anna Wieczorkiewicz i dr hab. Monika Bakke, zapraszając do 
wspólnych projektów. Za wiele inspirujących rozmów w czasie mo-
jego pobytu w Stanach Zjednoczonych jestem wdzięczna prof. Steve-
nowi Melville’owi. Podziękowania kieruję również do wykładowców 
z  Wydziału Architektury Uniwersytetu Edynburskiego: dr. Marka 
Dorriana, dr Elli Chmielewskiej i dr Dagmar Motyckiej Weston. Dla 
poszerzenia badań nad współczesnymi i  dawnymi powinowactwa-
mi architektury i sztuk wizualnych inspirację stanowiły debaty w ra-
mach konferencji Expertise: Media Specificity and Interdisciplinarity 
(Tel Aviv University, 2009) oraz dwóch edycji konferencji Architecture 
and Phenomenology (Technion, Haifa, 2007; Kioto Seika University, 
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2009). Fragmenty tej książki przedstawiałam w 2011 roku w ramach 
wykładów dla Studium Doktoranckiego w Instytucie Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk; za możliwość zaprezentowania moich badań jestem 
wdzięczna prof. ndzw. dr hab. Marcie Leśniakowskiej. Dziękuję rów-
nież studentom Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskie-
go, uczestnikom seminariów poświęconych związkom sztuki współ-
czesnej i  architektury oraz konwersatoriów z  zakresu metodologii 
historii sztuki za owocne dyskusje. Szczególne podziękowania – za 
wiele lat niezapomnianych rozmów, które ukształtowały moją drogę 
myślenia o sztuce i architekturze – kieruję do prof. Wiesława Juszcza-
ka i prof. Dalibora Veseliego. 

Książka ta nie powstałaby bez inspiracji ze strony artystów i ku-
ratorów sztuki współczesnej. Za wsparcie i  pomoc w  wielu sytu-
acjach serdecznie dziękuję Hannie Wróblewskiej i Magdzie Kardasz 
z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Podziękowania za 
ważne doświadczenia przy pracy nad wystawą „Transfer” w Pawilo-
nie Polonia w ramach 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury 
w Wenecji (2006) kieruję do Jarosława Kozakiewicza i dr Agnieszki 
Morawińskiej. Za cenne doświadczenia współpracy przy projektach 
artystycznych, edukacyjnych i wydawniczych jestem wdzięczna Sarme-
nowi Beglarianowi, Bożenie Czubak, Alicji Karskiej, dr Luizie Nader, 
Andrzejowi Przywarze, dr. hab. Andrzejowi Szczerskiemu, dr Ewie 
Toniak, Aleksandrze Went. Za udostępnienie materiałów ilustra-
cyjnych i źródłowych podziękowania raczą przyjąć: Carey Ascenzo 
(SculptureCenter, Nowy Jork), Selina Bartlett (Allen Memorial Art 
Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio), Małgorzata Bogdańska-
-Krzyżanek (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa), Wie-
sław Borowski, Maria Brewińska (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa), Ruby Brown (Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney), Boże-
na Czubak (Fundacja Profile, Warszawa), Grace Davis (The Chinati  
Foundation, Marfa, Teksas), Bogusław Deptuła, Laura Giuntini (SCALA 
Archives, Florencja), Judith E. Glass (Venturi, Scott Brown and Associa- 
tes, Inc.), Renata Guttman (Canadian Centre for Architecture, Mont-
real), Amanda Ice (Studio Daniel Libeskind), Elżbieta Jabłońska, 
Julia Jachs (Generali Foundation, Wien), dr Andrzej Jakubowski, 
Randy Kaufman (Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, Ber-
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lin), Alicja Karska, Tadashi Kawamata, Jarosław Kozakiewicz, Kata-
rzyna Krysiak (Galeria Foksal, Warszawa), Maciej Kurak, Evan Lee 
(Jeff Wall Studio), Sebastian Madejski (Zachęta Narodowa Galeria 
Sztuki, Warszawa), Hallie McNeill (Claes Oldenburg i  Coosje van 
Bruggen Studio), Andrea Mihalovic-Lee (VAGA, Nowy Jork), Cal-
lum Morton, Anna Muszyńska (Zachęta Narodowa Galeria Sztu-
ki, Warszawa), Jacek Niegoda, Claes Oldenburg, Linda Pellegri-
ni (Marian Goodman Gallery), Monika Sosnowska, Abigail Stone 
(Diller Scofidio + Renfro), Agnieszka Szewczyk (Muzeum Akade-
mii Sztuki Pięknych, Warszawa), Aleksandra Ściegienna (Fundacja 
Galerii Foksal, Warszawa), Catherine Ton (Gehry Partners, LLP), dr 
Ewa Toniak, Annette Völker (Sprüth Magers, Berlin, London), Jeff 
Wall, Paul Warchol, Aleksandra Went, Margo van de Wiel (Vanab-
bemuseum, Eindhoven), prof. Krzysztof Wodiczko, Julita Wójcik.  
Zespołowi Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika – dyrektorowi Tomaszowi Jaroszewskiemu, pani redaktor 
Magdalenie Bizior-Dombrowskiej, pani Agnieszce Markuszewskiej 
i pani Barbarze Kaczmarek – składam podziękowania za koordyna-
cję prac nad książką, wnikliwą redakcję oraz graficzne opracowanie 
tekstu i ilustracji.
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rozdział 1 
Historia sztuki jako nauka o obrazach

Obraz zabija.
Henri Lefebvre, La production de l’espace

Gry kroków kształtują przestrzeń.
Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania

[Architektura] jest wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków.
Peter Zumthor, Myślenie architekturą

Prolegomena. Projektowanie i organizacja przestrzeni

Cztery dziewczyny kreślą patykiem na piasku czworokąty, a następ-
nie rozkładają w  wyznaczonych miejscach białe prześcieradła. To 
jedno z pierwszych ujęć z filmu Alicji Karskiej i Aleksandry Went 
Projektowanie i organizacja przestrzeni z 2002 roku (il. 3). Tytuł pra-
cy nawiązuje do nazwy specjalizacji w ramach studiów ukończonych 
przez artystki w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych1. Miejscem ak-
cji jest konstrukcja nigdy nieukończonego hotelu nieopodal pla-
ży w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Ubrane w fartuszki artystki wraz 
z  dwiema koleżankami odgrywają role obsługi hotelowej, budząc 
z uśpienia szkielet modernistycznej budowli. Sprzątają nieistnieją-
ce pokoje, ścielą niewidzialne łóżka, biegają po schodach, a wszyst-
ko to w rytmie muzyki skomponowanej przez Marcina Zielińskiego. 

1 Zob. Alicja Karska, Aleksandra Went. Przestrzenne powinności, red. B. Czubak, 
(kat. wyst.) Galeria Le Guern, Warszawa 2005. W rozdziale rozwijam wątki za-
znaczone w artykule „Zwrot przestrzenny”? Historia sztuki a współczesne prak-
tyki artystyczne, w: Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji 
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 19–21 listopada 2009, red. 
J. Jarzewicz, J. Pazder, T. J. Żuchowski, Warszawa 2010, s. 135–148.



Il. 3.  Alicja Karska, Aleksandra Went, Projektowanie i organizacja przestrzeni, 
2002
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W pewnym momencie pojawia się grupa robotników, którzy zaczy-
nają demontować konstrukcję stojącą tam od lat siedemdziesiątych 
XX wieku, symbolizującą niespełnione nadzieje na prosperity go-
spodarczą w  czasach PRL-u. Struktura budynku zaczyna znikać, 
jednak obsługa hotelowa nie zaprzestaje swojej krzątaniny. Narracja 
tego filmu nie jest chronologiczna – pierwsze ujęcia ukazują plac po 
demontażu budynku; dopiero po chwili widzimy rozbiórkę i krząta-
ninę artystek wewnątrz stojącej jeszcze konstrukcji.

Przedmiotem interpretacji jest ruchomy obraz, dziewięciominu-
towy film, zapis akcji artystycznej, w który zostały wmontowane nie-
ruchome kadry. Tematem filmu jest jednak organizacja przestrzeni 
wyznaczonej przez nieukończoną konstrukcję hotelu z  lat siedem-
dziesiątych. Skoro artyści zajmują się projektowaniem przestrzeni, to 
w jakim stopniu historia i krytyka sztuki wykorzystują do swoich in-
terpretacji filozoficzną, socjologiczną czy też antropologiczną reflek-
sję o przestrzeni? Spróbujmy spojrzeć na akcję Projektowania i orga-
nizacji przestrzeni przez pryzmat wybranych refleksji o przestrzeni. 

Działania artystek ożywiły przestrzeń funkcjonalnej konstruk-
cji, która nigdy nie stała się budynkiem, nie spełniła swojej funk-
cji hotelu. Przestrzenność sytuacji, opisana przez Martina Heidegge-
ra i Maurice’a Merleau-Ponty’ego, czy espace vécu Henriego Lefebvre’a, 
czyli przestrzeń rzeczywistego, codziennego doświadczenia użyt-
kowników i  mieszkańców, zostały ujawnione przez działanie arty-
styczne naśladujące codzienne praktyki2. Działanie artystyczne jest 
jedynie grą, wyobrażeniem tych praktyk w nieistniejącym hotelu, ale 
zgodnie z poetyką przestrzeni Gastona Bachelarda, wyobrażenie so-
bie czegoś okazuje się bogatsze niż samo doświadczenie3. 

„Gry kroków kształtują przestrzeń. Stanowią osnowę miejsc” – 
twierdzi Michel de Certeau. W  tym sensie akt chodzenia zareje-
strowany w filmie Alicji Karskiej i Aleksandry Went stał się „prze-

2 Zob. M. Heidegger, Bycie i  czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 144–161;  
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, 
Warszawa 2001, s. 117–167 i 265–322; H. Lefebvre, The Production of Space, trans. 
D. Nicholson-Smith, Malden–Oxford–Carlton 1991, s. 36–46.

3 G. Bachelard, The Poetics of Space, Boston 1969, s. 88. 
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strzenną realizacją miejsca”4, ożywieniem miejsca przez ruch, 
przekształceniem miejsca w przestrzeń. Jednak hotel – według an-
tropologii Marca Augégo – jest przykładem nie-miejsca (non-lieux) 
wytworzonego przez supernowoczesność; w przeciwieństwie do tra-
dycyjnej antropologii, nie jest miejscem, w którym się urodziliśmy, 
żyjemy, budujemy związki rodzinne i sąsiedzkie i w którym umiera-
my. Przez nie-miejsca przechodzi się, przejeżdża; stanowią one je-
dynie punkty orientacyjne, w których anonimowy podróżnik choć 
przez chwilę czuje się bezpiecznie5. Nie-miejsce nie przeraża tak jak 
pustka (kenon) u początku stworzenia świata, którą starożytni i no-
wożytni filozofowie próbowali za wszelką cenę wypełnić materią, 
ciałami i  ruchem (horror vacui)6. To jedynie przejaw „hipernowo-
czesnej” samotności anonimowego podróżnika; dotyczy zazwyczaj 
codziennego i płynnego doświadczenia podróży.

Nigdy niezbudowany hotel, a  właściwie jego szkielet popada-
jący w ruinę, jest jednocześnie przykładem niesamowitości czy też 
nieswojskości w znaczeniu Sigmunda Freuda. Został udomowiony 
i oswojony przez działania artystek. Jeżeli jednak według Freuda nie-
samowite jest tym, co było w  ukryciu, a  nagle wyszło na jaw7, to 
działania artystek w przewrotny sposób ujawniają funkcję nigdy nie-
zbudowanego hotelu w transparentnej konstrukcji bez ścian, okien 
i drzwi. Krzątanina artystek i ich koleżanek przypomina irracjonalne 
zachowania Radcy Krespla, bohatera opowiadania Ernsta Theodora 
Amadeusa Hoffmanna, budowniczego i muzyka z zamiłowania, któ-
re Anthony Vidler uznał za najlepszy opis związku między architek-
turą a  niesamowitością bez odwołania do nawiedzenia czy tajem-
nicy8. Radca Krespel budował bez pomocy architekta i bez żadnego 

4 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, 
Kraków 2008, s. 98–99. 

5 Zob. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, 
tłum. R. Chymkowski, Warszawa 2010, s. 64–73. 

6 Zob. Avoiding the Void: Primeval Patterns, w: E. S. Casey, The Fate of Place: 
A Philosophical History, Berkeley–Los Angeles–London 1998, s. 3–22.

7 S. Freud, Niesamowite, w: idem, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warsza-
wa 1997, s. 239. 

8 E. T. A. Hoffmann, Skrzypce z Cremony (Radca Crespel), w: Powieści fantastycz-
ne, t. 1, tłum. A. Lange, Warszawa–Lwów 1913, s. 172–173. Zob. także: A. Vidler, 
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planu, zatrudnił tylko majstra i  robotników. Sam wykreślił czwo-
robok, kazał budowniczym pomieścić w  nim fundamenty domu 
i budować cztery mury bez okien i bez drzwi. Pewnego dnia zawo-
łał: „stój!”. Zaczął biegać w kierunku murów i z powrotem i w taki 
oto sposób, według „szaleńczej triangulacji”, intuicyjnie wyznaczył 
miejsca na okna i drzwi. Również spontanicznie, chodząc po domu, 
określił miejsce i wielkość ścian działowych i okien.

W Projektowaniu i organizacji przestrzeni architekt jest nieobec-
ny, co więcej, film ukazuje klęskę architektury i architektów, którzy 
nie doprowadzili do realizacji swojego projektu. Widzimy jedynie 
robotników, budowniczych, którzy nie budują, lecz burzą nieukoń-
czoną konstrukcję. To artystki stają się architektkami tej przestrzeni – 
jako współczesne Hestie9, boginie tymczasowego domostwa, straż-
niczki hotelu, które krzątają się zatroskane o wygodę nieistniejących 
gości, rozkładają prześcieradła, wyznaczając miejsca do snu. Espace 
conçu, określona przez Lefebvre’a  jako przestrzeń projektowana 
przez architektów, zostaje ożywiona przez artystki jako espace vécu, 
przestrzeń organizowana według codziennych praktyk, a następnie 
zburzona przez robotników. W filmie Karskiej i Went odnajdziemy 
wiele kadrów, w których racjonalizm nowoczesnej konstrukcji z pre-
fabrykowanych płyt zostaje zderzony z  surrealizmem artystycznej 
akcji. Jednym z najbardziej zaskakujących ujęć jest to ukazujące ar-
tystki chodzące po zdemontowanych, leżących na placu schodach. 
Wyjęte z budynku betonowe schody prowadzą donikąd; nie można 
się po nich wspinać, a jednak wciąż służą do chodzenia, wymusza-
ją rytm kroków. Architektura jest przecież „wrażliwym naczyniem 
dla rytmu kroków”, jak podkreśla – jakby śladem Michela de Cer-

Unhomely Houses, w: idem, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern 
Unhomely, Cambridge MA–London 1999, s. 29 (przekład polski: Nieswojskie 
domy, tłum. G. Świtek, „Konteksty” 2004, nr 3–4, s. 26). 

9 Symboliczne znaczenie Hestii, bogini domowego ogniska, analizuje w kontek-
ście pojęcia zamieszkiwania i  projektowania architektonicznego E. S. Casey, 
Getting Back Into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World, 
Bloomington–Indianapolis 1993, s. 133–145.
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teau – jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów, Peter 
Zumthor10. 

W twórczości Karskiej i Went Projektowanie i organizacja prze-
strzeni otwiera serię projektów filmowych, fotografii, akcji artystycz-
nych i  instalacji, w których można zaobserwować szczególne stra-
tegie ożywiania miejsc przez dokumentację artystyczną ludzkich 
działań w architekturze, jak również gry z rytmem i skalą architek-
tury11. Przykładem chwilowego ożywienia miejsca była interwen-
cja architektoniczna na ulicy Stągiewnej na gdańskiej Starówce (Stą-
giewna 45, 2004). Czterominutowy film dokumentuje malowanie 
przez artystki pastelowymi kolorami fasady – jedynego fragmentu 
pozostałego po budynku, który popadł w ruinę (il. 4). Przechodnie 
zatrzymują się, zaglądając z zaciekawieniem przez okna fasady. Za 
oknami nie kryją się jednak wnętrza, tylko malowniczy widok ruin 
na Wyspie Spichrzów. Kadrowanie widoków, w których szczególną 
rolę odgrywały ruiny, to strategia nienowa, wpisana w nowoczesną 
kategorię malowniczości. Już w latach siedemdziesiątych XVIII wie-
ku William Gilpin postulował zburzenie „fragmentu architektury 
palladiańskiej”, tak aby „kształtny budynek […] zmienić w szorstką 
ruinę”12, czyli przekształcić architekturę w taki sposób, aby stanowi-
ła temat interesujący dla malarstwa. Dla współczesnych artystów te-
matem malowniczym stają się często ruiny poprzemysłowe; w serii 
lightboxów Wiadukty (2005–2006) Karska i Went ukazały ruiny ar-
chitektury inżynieryjnej, zachowanej w Gdańsku przy ulicy Słowac-
kiego. Zrujnowane wiadukty stanowiły niegdyś część trasy kolejowej 
z Wrzeszcza do Kartuz, wysadzonej przez wojska niemieckie w 1945 
roku, nigdy nieodbudowanej, a obecnie podlegającej stopniowej de-
gradacji i rozbiórce. Pokrewny temat architektury popadającej w ru-

10 P. Zumthor, Myślenie architekturą, tłum. A. Kożuch, Kraków 2010, s. 12. 
11 Zob. G. Świtek, Wyznaczanie miejsc i  rytmy architektury, w: Karska & Went. 

Pamięć obrazów, red. B. Czubak, (kat. wyst.) BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, 
Fundacja Profile, Warszawa, Galeria Labirynt, Lublin, Galeria Miejska, Poznań, 
Warszawa 2011, s. 16–23. 

12 W. Gilpin, Esej I. O pięknie malowniczym, tłum. A. Morawińska, w: Teoretycy, 
artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 
1989, s. 57. 



Il. 4.  Alicja Karska, Aleksandra Went, Stągiewna 45, 2004
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inę podejmują fotografie Z  cyklu (2008–2009), powstałe w  czasie 
pobytu artystek na stypendium w Akademie Schloss Solitude w Stut-
tgarcie. Fotografie przedstawiają fasadę domu oplecionego metalową 
siatką, która – tymczasowo – zapobiega postępującemu rozpadowi. 
Nie wiadomo, kogo lub co chroni ta siatka: przechodniów przed wy-
padkiem czy budynek przed kompletną ruiną. Innym przykładem 
dialogu ze zrujnowaną architekturą jest praca Neon (2006) zreali-
zowana na elewacji secesyjnej kamienicy w Žilinie. Artystki podda-
ły renowacji stary neon z napisem „Kožušnictwo”, jednak w miejsce 
liter wstawiły fotografie wnętrz opustoszałej kamienicy i architekto-
niczne detale. Doszło tu do niespodziewanego przemieszczenia – 
wnętrza w formie obrazów zostały przeniesione na fasadę.

Tematem architektonicznym powracającym w pracach Karskiej 
i Went jest nostalgiczna, senna i zaniedbana stacja kolejowa – przy-
kład nie-miejsca w antropologii Augégo, którego nie zamieszkuje-
my, jedynie przez nie przejeżdżamy13. Kino Dream (2007) to instala-
cja wideo składająca się z dwóch filmów wyświetlanych naprzeciwko 
siebie. W  jednym obserwujemy nastolatkę niezdarnie wykonującą 
układy taneczne na platformie przed budynkiem stacji kolejowej we 
wsi Krzeszna na Kaszubach. Na zapomnianej stacji, która leży na 
trasie dawnej magistrali węglowej, nic się nie dzieje; oglądamy tyl-
ko samotny taniec. W drugim filmie widzimy tę samą dziewczynę 
w pustej sali kinowej oglądającą swoje taneczne popisy14. Ożywia-
nie architektury przez taniec i  muzykę obrazuje również Tancbu-
da (2006), akcja sfilmowana przez artystki na peronie stacji kolejo-
wej Gdańsk-Wrzeszcz. Niewielka drewniana poczekalnia peronowa, 
przyozdobiona kolorowymi balonami i  żarówkami, przekształciła 
się w tancbudę z muzyką graną na żywo przez muzyków przesiadu-
jących zazwyczaj na stacji, a w takt ludowych melodii tańczy kilka 
par. Stacja kolejowa pojawiła się również w filmie Opóźnienie (2010), 
ukazującym zejście na peron we Lwówku Śląskim. Ciemne zejście 
jest obudowane ścianami z  drewna, z  których obłazi farba; z  ze-

13 Zob. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, 
s. 54–56.

14 Zob. Cinema Dream 2007, w: Alicja Karska & Aleksandra Went. Selected Works 
2002–2009, red. B. Czubak, (kat. wyst.) Fundacja Profile, Warszawa 2010, nlb. 



Il. 5.  Alicja Karska, Aleksandra Went, Opóźnienie, 2010



Il. 6.  Alicja Karska, Aleksandra Went, Witryny, 2008–2009
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wnątrz prześwituje dzienne światło (il. 5). Pozornie nic się nie dzieje, 
nie ma pasażerów spieszących się na dworzec, nie widać poruszenia, 
jakie panuje na peronie, kiedy nadjeżdża pociąg. Po chwili zauwa-
żamy, że w centrum kadru porusza się nieznacznie lampa zawieszo-
na na długim sznurze. Niemal niezauważalny rytm lampy wyznacza 
zwolniony rytm życia starego dworca. Idealnym sposobem ekspo-
zycji Opóźnienia, jak sugerują artystki, jest oglądanie dwóch filmów 
z nieznacznie poruszającą się lampą, wyświetlanych naprzeciw sie-
bie, tak aby uzyskać pełniejsze wrażenie przestrzenności tej sytuacji.

Architektura to „zastygła muzyka” – twierdził Friedrich Schel-
ling, podobnie jak Johann Wolfgang Goethe, który określał archi-
tekturę jako „skamieniałą muzykę”: „dźwięki zanikają, lecz harmo-
nia wciąż żyje”15. Jednym z najważniejszych motywów romantycznej 
refleksji o  powinowactwie sztuk jest analogia między architektu-
rą a muzyką, sięgająca do starożytnych rozważań o matematyczno-
-muzycznej harmonii kosmosu. Przywołując porównanie Friedricha 
Schlegla – architektury jako skamieniałej muzyki (gefrorene Musik) – 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel argumentuje, że „w istocie obie te 
sztuki polegają na harmonii stosunków, dających się sprowadzić do 
relacji liczbowych”16. Filmy i zapisy akcji artystycznych Alicji Kar-
skiej i Aleksandry Went odznaczają się subtelnym wyczuciem rytmu 
architektury – pojmowanego jednak nie jako harmonia geometrycz-
nych brył, lecz jako ukryty puls miejsc ożywianych przez działanie. 
W Obiegu zamkniętym (2006), dziewięciominutowym filmie wideo, 
powolny rytm wyznacza woda – napływająca i cofająca się w starym 
zbiorniku w słowackiej Žilinie. Ruchomy obraz Obiegu zamknięte-
go składa się z dwóch kadrów, lustrzanych odbić tego samego wido-
ku. Podczas gdy w lewym kadrze woda powoli wpływa do zbiornika, 
w prawym właśnie się cofa. 

W  twórczości artystek istotna jest również gra ze skalą archi-
tektury. Inspekty (2005) to praca złożona z  około sześćdziesię-
ciu miniaturowych szklanych i plastikowych domków ustawianych 

15 Zob. A. Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, s. 31.
16 G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, objaśnie-

niami opatrzył A. Landman, t. 2, Warszawa 1966, s. 376 [617].
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w  miejscach, w  których między płytami chodnikowymi wyrastają 
spontanicznie źdźbła trawy. Każdy z miniaturowych domków chro-
niących trawę jest wiernym modelem rzeczywistych szklarni. Grę ze 
skalą oraz temat przemijania architektury podejmuje także seria fo-
tografii Miniatury (2009) przedstawiająca wnętrza domów dla lalek 
z kolekcji praskiego Muzeum Zabawek – artystki wmontowały w te 
wnętrza miniaturowe zdjęcia miejsc, w których stały niegdyś praw-
dziwe domy. Grę ze skalą artystki podejmują również w Witrynach 
(2008–2009), wideoinstalacji składającej się z pięciu projekcji, przy-
pominającej wcześniejszą pracę Stągiewna 45 – ze względu na fascy-
nację artystek architektonicznymi fasadami (il. 6). Fotografie witryn 
sklepowych wykonane w  wielu europejskich miastach zostały wy-
świetlone na elewacjach zminiaturyzowanej ulicy o długości prawie 
piętnastu metrów, zbudowanej w przestrzeni galerii w Bremie. Ob-
razy witryn wyświetlane na modelu zmieniały się jak w kalejdosko-
pie, uświadamiając nam, jak szybko i niespodziewanie zmienia się 
fizjonomia architektury: znikają sklepy, pojawiają się inne, zmienia-
ją się fasady i szyldy. 

Jedna z najbardziej poetyckich gier ze skalą architektury w twór-
czości Karskiej i Went to miasto z kostek białego cukru roztapiają-
cych się w błocie na terenie gdańskiej stoczni (Miastoprojekt, 2008– 
–2009, il. 7). Efemeryczny aspekt tej pracy (zachowanej w dwudzie-
stu czterech kadrach fotograficznych) jest nie tylko refleksją na te-
mat przemijania architektury, podważającą witruwiańskie zasady 
firmitas i  utilitas, czy przemijania miast, w  których zmiany ustro-
jowe doprowadziły do upadku przemysłu, lecz także przewrotnym 
komentarzem dotyczącym modernistycznej obsesji standaryzacji. 
Przypominające klocki jednakowe kostki cukru zostały użyte jak-
by na przekór zasadzie architektonicznej trwałości, jako nietrwały 
budulec białego miasta. Wytyczono w  nim ulice, kwartały i  place, 
jednak idealna geometria tego miniaturowego urbanistycznego za-
łożenia rozpadła się z  upływem czasu; kostki cukru powoli nasią-
kły brudem błota, roztopiły się i  znikły. Fotografie Miastaprojektu 
przedstawiające białe kostki na ciemnym tle przypominają schema-
tyczne plany miast (figure-ground plans) ze słynnej już publikacji 



Il. 7.  Alicja Karska, Aleksandra Went, Miastoprojekt, 2008–2009
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Collage City Colina Rowe’a i Freda Koettera17, w której miasta są uka-
zane nie tyle jako żywe społeczności, co geometryczne układy czar-
nych pól (zabudowań) i białych, pustych przestrzeni między nimi. 
Collage City – publikacja tyleż popularna, co krytykowana – analizu-
je jeden z najistotniejszych aspektów nowoczesności w architekturze, 
czyli kwestię schematycznego i  totalizującego aktu projektowania 
miasta. Karska i Went przekształcają ten totalny gest modernistycz-
nych urbanistów w grę w miasto z kostek cukru. 

Historia sztuki wobec architektury

Prace Alicji Karskiej i Aleksandry Went wpisują się we współczes-
ne praktyki artystyczne czerpiące inspirację z architektury. Niewin-
ny termin „inspiracja” kryje jednak szerokie pole powinowactw 
sztuk, których historię prezentowała między innymi monumen-
talna wystawa Germana Celanta, zorganizowana w  ramach pro-
gramu Genua Europejskie Miasto Kultury (2004): „Architecture  
& Arts 1900/2004: A Century of Creative Projects in Building, De-
sign, Cinema, Painting, Sculpture”. Wystawa podzielona na dwa 
działy (1900–1968 i 1968–2004) zgromadziła ogromną kolekcję prac 
artystów i architektów – od pierwszych awangard, Bauhausu, przez 
utopie architektoniczne lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wie-
ku, konceptualizm, minimalizm aż do pop-artu, postmodernizmu 
i dekonstrukcji. Kurator wystawy zauważył, że organizacja pokazu 
przedstawiającego wspólną historię sztuk i  architektury była ryzy-
kowna, gdyż z trudnością wpisywały się one w to samo językowe te-
rytorium. Próba przedstawienia ich wspólnej historii to rodzaj pod-
sumowania „skażeń”, „osmozy” czy też wzajemnego przyciągania18.

Projekt Celanta był próbą integracji architektonicznych i  arty-
stycznych praktyk w ramach wystawy. Czy jednak współczesna hi-
storia sztuki podejmuje podobne zadanie integracyjne w  ramach 

17 Zob. C. Rowe, F. Koetter, Collage City, Cambridge MA 1978, s. 62–63.
18 Zob. G. Celant, Architecture and Objects of Emotion, w: Architecture & Arts 

1900/2004. A Century of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, 
Sculpture, ed. G. Celant, (kat. wyst.) Milan 2004, s. 695. 
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dyscypliny akademickiej? W  1992 roku w  referacie wygłoszonym 
na seminarium metodologicznym Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki w Nieborowie Anna Kilian zwróciła uwagę na szczególną „izola-
cję” historii architektury od historii sztuki, którą „daje się zauważyć 
chyba już od lat siedemdziesiątych, a jej powodów należałoby szukać 
w niepowodzeniu [...] literackich metod interpretacji w odniesieniu 
do architektury”19. Autorka referatu podkreśliła nie tylko niepożą-
dane skutki fascynacji w latach siedemdziesiątych strukturalizmem 
i  semiotyką, ale także różnice w  sposobie kształcenia historyków 
sztuki i historyków architektury20. Stwierdzając, że w krajach anglo-
saskich badacze architektury są często praktykującymi architektami, 
Kilian przywołała nazwiska Josepha Rykwerta, Dalibora Veseliego 
oraz Alana Colquhouna i jednocześnie poddała krytyce historię ar-
chitektury uprawianą na polskich politechnikach, która „oparta jest 
wprawdzie na rzetelnych badaniach typu archeologicznego [...], nie 
wykracza jednak poza tradycyjny schemat interpretacji historycznej 
o tradycjach jeszcze XIX-wiecznych”21. 

Krytykę rozdźwięku między historią sztuki a historią architek-
tury podjęła również historyczka architektury wykładająca na Uni-
wersytecie Harvarda Alina A. Payne w artykule Architectural History 
and the History of Art: A Suspended Dialogue (1999)22. Payne anali-
zuje zjawisko dystansowania się architektury od centrum współczes- 
nych debat poświęconych statusowi historii sztuki jako dyscypliny 
akademickiej. Uznaje za symptomatyczną nieobecność refleksji o ar-
chitekturze w publikacjach, które miały na celu przewartościowanie 

19 A. Kilian, Kilka uwag o współczesnej historii architektury, w: Przemyśleć histo-
rię sztuki. Materiały XIII Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki, Nieborów, 15–17 października 1992, red. M. Poprzęcka, Warszawa 
1994, s. 56. 

20 Ibidem, s. 57. 
21 Ibidem. Na temat rozróżnienia między architekturą a sztukami pięknymi we 

współczesnej historii sztuki zob. także: D. Vesely, Architecture in the Age of Di-
vided Representation: The Question of Creativity in the Shadow of Production, 
Cambridge MA–London 2004, s. 68, 396.

22 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art: A Suspended Dialogue, 
„The Journal of the Society of Architectural Historians” 1999, Vol. 58, No. 3 
(wrzesień), s. 292–299. 
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metodologii historii sztuki, takich jak The Art of Art History: A Cri-
tical Anthology (1998) pod redakcją Donalda Preziosiego23 czy Visu-
al Theory (1991) pod redakcją Normana Brysona, Michael Ann Hol-
ly i  Keitha Moxeya. Zaskakująca jest również nieobecność refleksji 
o architekturze w naukowych czasopismach, takich jak „October” czy 
„Critical Inquiry”24. Payne zadaje jednocześnie pytanie o to, czy pogłę-
biający się brak dialogu między historią sztuki a historią architektu-
ry – notabene w czasie, kiedy jednym z postulatów humanistyki stało 
się pojęcie interdyscyplinarności i transdyscyplinarności – to zjawisko 
nowe, czy może wpisane w fundamenty dyscypliny historii sztuki?25 

Za izolację badań nad architekturą nie są odpowiedzialni jedy-
nie historycy sztuki. Historycy architektury konsekwentnie budują 
własną historię dyscypliny, niezależnie od metodologicznej tradycji 
historii sztuki. Przykładem jest wydana w 2008 roku książka Antho-
ny’ego Vidlera Histories of the Immediate Present: Inventing Archi-
tectural Modernism, w  której autor analizuje teksty i  postawy epi-
stemologiczne historyków architektonicznego modernizmu: Emila 
Kaufmanna, Colina Rowe’a, Reynera Banhama i Manfreda Tafurie-
go26. Przykładem nieco innej tendencji, czyli ukazania związków 

23 Notabene jednym z głównych przedmiotów semiotycznych analiz Preziosiego 
jest architektura. Zob. D. Preziosi, The Semiotics of the Built Environment: An In-
troduction to Architectonic Analysis, Bloomington–London 1979.

24 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art, s. 297, przypis 5. Od 
czasu publikacji tego artykułu sytuacja zmieniła się nieznacznie na korzyść ar-
chitektury. Redaktorzy „Critical Inquiry” sięgają niekiedy po tematy architek-
toniczne. Zob. na przykład: M. Jarzombek, Corridor Spaces, „Critical Inquiry” 
2010, Vol. 36, No. 4 (lato), s. 728–770.

25 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art, s. 292. 
26  Zob. A. Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Mo-

dernism, Cambridge MA–London 2008. Równoległość (ale nie styczność z hi-
storią sztuki) epistemologii historii architektury jest widoczna na przykładzie licz-
nych opracowań (H.-W. Kruft, A  History of Architectural Theory From Vitruvius 
to the Present, trans. R. Taylor, E. Callander, A. Wood, London–New York 
1994) czy wyborów tekstów źródłowych (Architecture Culture 1943–1968: A Do-
cumentary Anthology, ed. J. Ockman, New York 1993; Theorizing a New Agenda 
for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965–1995, ed. K. Nesbitt, 
New York 1996; Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, eds.  
C. Jencks, K. Kropf, Chichester 1997; Architecture Theory since 1968, ed. K. M. Hays, 
Cambridge MA–London 1998; Architectural Theory. Volume II. An Anthology 
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architektury z  filozofią (jednak niezapośredniczonych przez me-
todologiczne fascynacje historii sztuki), jest publikacja Rethinking 
Architecture: A Reader in Cultural Theory (1997) pod redakcją Nei- 
la Leacha, która doczekała się już kilku wznowień. Zawarto w niej 
wybór filozoficznych refleksji o architekturze wpisanych w rozdziały 
o modernizmie (m.in. teksty Theodora W. Adorna, Georges’a Bataille’a, 
Waltera Benjamina), fenomenologii (pisma Gastona Bachelarda, 
Martina Heideggera), strukturalizmie (refleksje Rolanda Barthes’a, 
Umberta Eco), postmodernizmie (teksty Jeana Baudrillarda, Frederi-
ca Jamesona) i poststrukturalizmie (pisma Andrew Benjamina, Gil-
les’a Deleuze’a, Jacques’a Derridy, Michela Foucaulta, Paula Virilia)27. 

Wskazując na niektóre przyczyny zawieszenia dialogu między hi-
storią sztuki a  historią architektury, Payne dostrzega pewien pozy-
tywny aspekt tej sytuacji dla specjalizacji badań nad architekturą na 
uczelniach amerykańskich. Historia architektury znalazła drugi dom 
na wydziałach architektury i pozostała tym samym dyscypliną badaw-
czą ściśle powiązaną z praktyką architektoniczną, w przeciwieństwie 
do historii sztuki, której związki z praktykami współczesnej sztuki są 
niekiedy dość odległe28. Zbliżenie historii architektury z praktyką ar-
chitektoniczną miało też dalsze konsekwencje, między innymi prze-
wartościowanie pola badawczego na korzyść studiów nad architektu-
rą nowoczesną i współczesną. Jak podkreśla Payne, ważne czasopisma 
architektoniczne („Oppositions”, „Assemblage”), wydawnictwa o pro-
filu architektonicznym (Princeton Architectural Press) czy muzea ar-
chitektury (Canadian Centre for Architecture w  Montrealu, Deut-
sches Architekturmuseum we Frankfurcie) są zorientowane przede 
wszystkim na architekturę nowoczesną i współczesną. 

From 1871 to 2005, eds. H. F. Mallgrave, C. Contandriopoulos, Malden–Oxford– 
–Carlton 2008). 

27 Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, ed. N. Leach, London– 
–New York 1997. 

28 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art, s. 293. Argument Pay-
ne dotyczący dystansowania się historii sztuki od współczesnych praktyk arty-
stycznych nie uwzględnia jednak różnic (istotnych w kontekście uczelni polskich) 
w statusie tej dyscypliny wykładanej na uniwersytetach (powiązanej z wydziałami 
historii czy wydziałami humanistycznymi) i w akademiach sztuk pięknych. 
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Współczesny dystans między historią sztuki i  historią archi-
tektury należy postrzegać w odniesieniu do historii dyscyplin oraz 
w kontekście powinowactwa praktyk artystycznych. Alina A. Payne 
przywołuje określenie sztuk siostrzanych, zwracając uwagę zarówno 
na równorzędny status architektury względem malarstwa i  rzeźby 
w Accademia del disegno założonej w 1563 roku, jak i na obecność 
architektury w  Żywotach Giorgia Vasariego – wystarczy przypo-
mnieć tytuł oryginału – Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed 
architettori… (1550). Żywoty Vasariego, który sam przedstawia się 
jako malarz i architekt, są nie tylko przykładem historii sztuki jako 
biografiki artystycznej. Przypominają one o równorzędnym statusie 
trzech sztuk wyzwolonych, które nie były postrzegane jako autono-
miczne praktyki. Giotto i Michał Anioł byli jednocześnie malarzami, 
rzeźbiarzami i architektami, Filippo Brunelleschi i Jacopo Sansovi-
no – rzeźbiarzami i architektami, a Rafael – malarzem i architektem. 
Współczesne rozejście się dróg historii sztuki i historii architektury 
byłoby więc, w świetle argumentów Payne, konsekwencją specjaliza-
cji artystycznych praktyk, jakie daje się zaobserwować od XIX wie-
ku. Zbliżając się do inżynierii, architektura coraz bardziej emancy-
powała się ze świata sztuk pięknych. Podobny argument dotyczący 
uwikłania architektury bądź to w definicje technologiczne, bądź to 
w osiemnasto- i dziewiętnastowieczny system sztuk pięknych przy-
wołuje Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka: 

[Architektura] wydaje mi się wszechstronnie obejmować podstawowe 
aspekty życia – antropologiczne, społeczne, ekonomiczne, estetyczno-
-artystyczne, i wiele innych – i poprzez to może być papierkiem lakmu-
sowym obecnej sytuacji kultury, nad której definiowaniem / rozumie-
niem się trudzimy. Kusi ponadto bezspornie chyba dostrzegany fakt, że 
architektura komprymuje niejako istotne cechy naszej nowej rzeczy-
wistości: najbardziej prowokacyjnie wymyka się przyjętym, a dziś ana-
chronicznym, standardom historyczno-kulturowym, do których była 
wpychana, bądź „technologicznemu”, bądź „sztuk pięknych” w  daw-
niejszym ich rozumieniu29. 

29 E. Gieysztor-Miłobędzka, Post-modernistyczne odczuwanie architektury w ana-
logii do wrażliwości pre-modernistycznej, w: Drogi i  ścieżki filozofii kultury. 
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Jaki status praktyki, taki status dyscypliny badawczej – tymi sło-
wami można by streścić cytowane powyżej argumenty. Rozwińmy 
jednak tę myśl. Odzwierciedleniem autonomii praktyki artystycznej 
wydaje się autonomia dyscypliny badającej daną praktykę. Na prze-
łomie XIX i  XX wieku badania nad architekturą stanowiły punkt 
wyjścia do rozważań nad metodologią historii sztuki. Tak stało się 
w przypadku pracy Heinricha Wölfflina poświęconej architekturze, 
Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (1886), w której zo-
stała wyłożona koncepcja empatii, istotna dla historii sztuki począt-
ku XX wieku. Ważne dla metodologii historii sztuki dzieło Spätrömi-
sche Kunstindustrie (1901) Aloisa Riegla, w  którym pojawia się 
koncepcja Kunstwollen, rozpoczyna rozdział poświęcony architek-
turze30. Jednak wiedeńska szkoła historii sztuki, choć czerpiąca z ba-
dań nad architekturą, w  zdecydowany sposób opowiedziała się za 
koncepcją autonomii sztuk. Jak argumentuje Vidler, postulat auto-
nomii nowoczesnych praktyk – który przyjęli jako podstawę swoich 
rozważań historycy sztuki (Heinrich Wölfflin, Alois Riegl), architek-
ci (Adolf Loos, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe) czy kryty-
cy sztuki (Roger Fry, Adrian Stokes, Clement Greenberg, Rosalind E. 
Krauss) – otworzył drogę do przekonania o autonomii języka archi-
tektury, wyznawanego na przykład przez Aldo Rossiego, Roberta 

Miscellanea dedykowane profesor Teresie Kostyrko przez przyjaciół i współpra-
cowników dla uczczenia Jej działalności akademickiej, red. J. Kmita, J. Sójka,  
A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 2002, s. 256. 

30 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art, s. 294–295. Payne pod-
kreśla także, że pokolenie takich historyków sztuki, jak Adolf Goldschmidt 
i Wilhelm Vöge, oraz następna generacja ich uczniów (na przykład Erwin Pa-
nofsky i Rudolf Wittkower) rozpoczynali swoją drogę badawczą od studiów nad 
architekturą średniowieczną. Studia nad architekturą przyczyniły się w znacz-
nym stopniu do ukształtowania pojęcia stylu i przyjęcia określonej periodyzacji 
w historii sztuki lat dwudziestych XX wieku. Na temat uprzywilejowanej pozy-
cji architektury w historii sztuki Wölfflina oraz pojęcia przestrzeni u Riegla zob. 
także: eadem, Architecture, Ornament and Pictorialism: Notes on the Relation-
ship Between the Arts from Wölfflin to Le Corbusier, w: The Built Surface, Vol. 2: 
Architecture and the Pictorial Arts from Romanticism to the Twenty-First Centu-
ry, ed. K. Koehler, Aldershot, Hampshire 2002, s. 54–72.
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Venturiego i Petera Eisenmana31. Skoro język architektury jest auto-
nomiczny, to jego badanie wymaga autonomicznych studiów, histo-
rii architektury coraz bardziej odizolowanej od historii sztuki zajmu-
jącej się malarstwem i rzeźbą. Co więcej, rozdźwięk między historią 
sztuki a historią architektury pogłębiła nie tylko nowoczesna kon-
cepcja autonomii artystycznych praktyk, ale także metodologiczne 
zwroty w historii sztuki zauważane od lat siedemdziesiątych XX wie-
ku. Współcześnie rozwijane teorie obrazu i wizualności nie stano-
wią głównego punktu odniesienia dla badań nad architekturą, której 
doświadczanie nie jest uzależnione jedynie od percepcji wzrokowej. 

Nawiązując do postulatu Przemyśleć historię sztuki, ujętego w ty-
tule nieborowskiego seminarium z  1992 roku, postawmy pytanie 
o to, w jaki sposób dyskurs historyczno-artystyczny ogarnia współ-
czesne powinowactwa między praktykami artystycznymi i architek-
turą? Przemyśleć historię sztuki jako historię powinowactw sztuk, 
a  nie specjalizacji praktyk, to postulat aktualny w  dobie przewar-
tościowań w obrębie naszej dyscypliny, zarysowanych na przykład 
w obszernym studium Mariusza Bryla Suwerenność dyscypliny. Po-
lemiczna historia historii sztuki od 1970 roku32. Zastanawiająca jest 

31 A. Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, 
s. 17–18. 

32 M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, 
Poznań 2008. Bryl śledzi przede wszystkim historię „zwrotu” historii sztuki ku 
problematyce obrazu, choć w jego opracowaniu pojawiają się również nieliczne 
odniesienia do badań nad architekturą. Bryl przywołuje na przykład koncepcję 
Kurta Badta z 1971 roku – architektury jako „księgi obrazów” (ibidem, s. 111–112); 
wspomina o nurcie nowej „socjologii architektury” w niemieckiej historii sztu-
ki lat siedemdziesiątych (ibidem, s. 213); analizuje bloki tematyczne radiowych 
wykładów Funkkolleg „Kunst” (1984/1985), poświęconych politycznej i społecz-
nej funkcji architektury (np. „Plac jako polityczne Gesamtkunstwerk”, „Ratusz”, 
„Pałac francuski”, „Pejzaż i ogród krajobrazowy”, „Architektura i świadomość 
narodowa – przemiany od XVI do XX wieku”, „Urbanistyka między sztuką i po-
lityką”, ibidem, s. 222); przywołuje semiotyczną analizę Akropolu, przedstawio-
ną przez Donalda Preziosiego w Rethinking Art History: Meditations on a Coy 
Science z 1985 roku (ibidem, s. 346–350). Współczesna metodologia historii ar-
chitektury nie daje się jednak z  łatwością wpisać wyłącznie w postulaty „na-
uki o obrazie”; przykładem są prace historyków i teoretyków architektury (ta-
kich jak Beatriz Colomina, Kenneth Frampton, Anthony Vidler, Mark Wigley) 
czy też badaczy wyraźnie ukierunkowanych na fenomenologię architektury 
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zbieżność określenia suwerenności dyscypliny analizowanej na przy-
kładzie postaw metodologicznych od lat siedemdziesiątych z uwagą 
Anny Kilian o  izolacji historii architektury od historii sztuki, któ-
rą daje się zaobserwować również od lat siedemdziesiątych, czyli od 
czasu, kiedy artyści zaczęli szczególnie kwestionować autonomię ar-
tystycznych mediów, a pytanie o ich specyfikę zostało zdominowa-
ne na przykład przez pojęcie specyfiki miejsca czy też dostosowania 
dzieła do miejsca (site specificity)33. Historia sztuki wydaje się dys-
cypliną coraz bardziej skupioną na pojęciu obrazu w poszerzonym 
polu znaczenia; świadczą o tym między innymi antropologiczna na-
uka o  obrazie Hansa Beltinga, „zwrot piktorialny” (pictorial turn) 
Williama J. Thomasa Mitchella czy „zwrot ikoniczny” (iconic turn) 
Gottfrieda Boehma34. Prezentowane rozważania o  współczesnym 
statusie historii sztuki jako „nauki o obrazach” nie prowadzą do apo-
logii takiego stanowiska. Przeciwnie – podzielam opinię Bryla, któ-
ry zauważa, że „dyskurs o sztuce zastąpiony zostaje dyskursem o ob-
razie, w którym nie rozwija się już teorii medium (dzieła) sztuki, ale 
mowa jest wyłącznie o mediach obrazowych, a obrazy artystyczne 
tracą swoją ontologiczną odrębność”35. W obronie suwerenności hi-
storii sztuki Bryl formułuje postulat „ponownego zdefiniowania hi-
storii sztuki jako nauki o sztuce, a nie o obrazach”, które „mogłoby 
przywrócić naszej dyscyplinie właściwe jej granice i tym samym wa-
runki do dalszego ewolucyjnego rozwoju swoistej dla niej metody 

(Christian Norberg-Schulz, Karsten Harries, David Leatherbarrow, Juhani Pal-
lasmaa, Alberto Pérez-Gómez, Dalibor Vesely).

33 Zob. na przykład: N. Kaye, Site-Specific Art: Performance, Place and Documen-
tation, London–New York 2000.

34 Zob. na przykład: H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, 
tłum. M. Bryl, Kraków 2007; W. J. T. Mitchell, The Pictorial Turn, w: idem, Pic-
ture Theory, Chicago–London 1994, s. 11–34. Historię iconic turn, jako przy-
kład jednej ze współczesnych zmian perspektyw badawczych, oraz wybra-
ną literaturę przedmiotu omawia szczegółowo Doris Bachmann-Medick. Zob.  
D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum.  
K. Krzemieniowa, Warszawa 2012, s. 390–451. 

35 M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, 
s. 560.
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badawczej”36. Bryl poszukuje w historii sztuki możliwości „egzysten-
cjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce”37. Sugeruję jednak, że takie 
stanowisko nie powinno być sprowadzane jedynie do hermeneutyki 
obrazu – nawet tak owocnej jak ikonika Maxa Imdahla (zakładająca 
„swoistość medium wizualnego”)38, jak projekt hermeneutyki obrazu 
Gottfrieda Boehma (podkreślającego, że istota obrazu nie zawiera się 
w odzwierciedlaniu, lecz na „czynieniu widzialnym” przez obraz)39 
czy jak teoria obrazu Michaela Brötje (odróżniającego „widzenie 
przestrzenne” – odniesione do Ja – od „widzenia płaszczyznowego” – 
płaszczyzny obrazu)40. W prezentowanej książce poszukuję nie tyle 
„zbliżenia dyskursu do obrazu”, co ponownego zbliżenia dyskursu 
historii sztuki do pojęcia przestrzeni architektonicznej, uwzględnia-
jącego również jej czasowy aspekt. Poszukuję także przejawów no-
woczesnej muzealizacji architektury jako sztuki, sprowadzającej ją 
do problemu oglądu i  reprezentacji. Postulowane przez Bryla po-
nowne zdefiniowanie historii sztuki jako nauki o sztuce (a nie tylko 
o obrazach) warto uzupełnić o postulat ponownego włączenia archi-
tektury w sferę wiodących metodologicznych debat o współczesnym 
statusie naszej dyscypliny. 

W 1996 roku redakcja kwartalnika „October” rozesłała – słynny 
już – kwestionariusz (Visual Culture Questionnaire) do historyków 
sztuki, historyków, literaturoznawców, medioznawców i artystów. Je-
dynym badaczem architektury, który przysłał odpowiedź na ankietę, 
była Sylvia Lavin z Wydziału Architektury University of California 
w Los Angeles41. Lavin zauważyła, że architektura to „zagubiona du-
sza” na wydziałach historii sztuki. Co więcej, architektoniczna teoria 
jest przede wszystkim uprawiana przez architektów i stanowi jedynie 
przypis do dyskusji o sztukach. Wydaje się, że izolacja obrazu przez 
kulturę wizualną znów wyklucza architekturę (ta uwaga Lavin odno-

36 Ibidem, s. 686.
37 Ibidem, s. 621. 
38 Ibidem, s. 435.
39 Ibidem, s. 469. 
40 Ibidem, s. 582. 
41 Referuję na podstawie wypowiedzi Lavin opublikowanej w  Visual Culture 

Questionnaire, „October” 1996, No. 77 (lato), s. 50–51. 
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si się bezpośrednio do sugestii ujętej w ankiecie redaktorów pisma 
„October”, że „warunkiem studiów wizualnych jako pola interdyscy-
plinarnego jest ukuta na nowo koncepcja wizualności jako niema-
terialnego obrazu”)42. W podobnym tonie Alina A. Payne stwierdza 
w  cytowanym powyżej artykule, że architektura nie daje się łatwo 
wpasować w  poszerzone pole studiów wizualnych43. Sylvia Lavin 
również dostrzega trudności w zdyscyplinowaniu architektury we-
dług tak pojmowanej logiki wizualności, ale zauważa współczesną 
„multimedialną interdyscyplinarność” charakteryzującą działalność 
takich firm architektonicznych jak Diller + Scofidio. To nie history-
cy architektury, ale praktykujący architekci działający na pograniczu 
sztuk podejmują pytania stawiane przez kulturę wizualną.

Wypowiedź Sylvii Lavin z 1996 roku uświadamia nam, że bada-
nie architektury było (i poniekąd nadal jest) izolowane od głównych 
projektów, które przewartościowały metodologię historii sztuki. We 
współczesnych praktykach artystycznych można jednak zaobserwo-
wać przeciwne tendencje; architektura nie jest izolowana, lecz zostaje 
włączona w sferę artystycznych działań. Jak jednak pisać o architek-
tonicznych fascynacjach sztuki współczesnej, skoro metodologiczne 
wysiłki historii sztuki od lat siedemdziesiątych XX wieku wydają się 
uwarunkowane przez „zwrot lingwistyczny”, a od lat dziewięćdziesią-
tych przez „zwrot ikoniczny”? Co więcej, historia sztuki jako jedna 
z dyscyplin humanistycznych jest krytykowana niekiedy za „spóźnia-
nie się na pociąg” nowych zwrotów badawczych. Jak zauważa Do-
ris Bachmann-Medick: „Paradoksalnie […] iconic turn pojawia się 
właśnie wtedy, kiedy historia sztuki (spóźniona) wskakuje do pocią-
gu linguistic turn i  zaczyna odkrywać sztuki plastyczne jako syste-
my znaków, jako fenomeny tekstualne i dyskursywne”44. Argument 
o  spóźnieniu historii sztuki wymaga krótkiego wyjaśnienia. Dla 
Bachmann-Medick istotne wydaje się pojęcie nauk wiodących w da-
nych zwrotach badawczych; ich historia jest ukazana na tle zaostrza-
nia się „sporu między dziedzinami, rozpoczynającego się od pytania 

42 Ibidem, s. 25. 
43 A. A. Payne, Architectural History and the History of Art, s. 296. 
44 D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w  naukach o  kulturze,  

s. 394–395. 
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o dyscypliny wiodące”45. Dyscypliną wiodącą, czyli odpowiedzialną 
za linguistic turn, który „ciągnie się czerwoną nicią na wskroś przez 
kulturoznawcze turns”, była filozofia języka46. Historię sztuki, choć 
krytykowaną za spóźnione zainteresowanie „zwrotem lingwistycz-
nym”, Bachmann-Medick uznaje za naukę wiodącą w ramach iconic 
turn47. W dalszych rozważaniach podkreśla jednak, że „historia sztu-
ki nie jest tu bez wątpienia jedyną siłą napędową. Ani historia sztu-
ki, ani filozofia same nie mogłyby dostatecznie ukonstytuować iconic 
turn. Stało się to możliwe w oparciu o medioznawstwo, akceptujące 
i dowartościowujące świeckie obrazy codzienności i techniki”48.

Zawodem historyka sztuki jest „patrzenie na obrazy” – zwraca 
uwagę Maria Poprzęcka w książce Inne obrazy. Oko, widzenie, sztu-
ka. Od Albertiego do Duchampa (2008) – i wyjaśnia, że przez obra-
zy rozumie „nie tylko obrazy malarskie, lecz każde kwalifikowane 
jako sztuka przedstawienie wizualne, niezależnie od medium, w ja-
kim jest wykonane”49. Jednak Inne obrazy z  trudnością wpisują się 
w apologetyczny dyskurs oka i obrazu; to przede wszystkim niezwy-
kła podróż do granic widzenia. Jednym z granicznych doświadczeń 
oka, widzenia i  malarstwa opisanym przez Poprzęcką jest patrze-
nie prosto w słońce – możliwe jest tylko chwilowe spojrzenie, dłu-
gotrwałe patrzenie wywołuje powidoki, aż w końcu oślepia. Innym 
doświadczeniem jest „obraz pod powiekami” – pamięć obrazu, wi-
dzenie i  jego ograniczone bądź też zamglone pole – który ponow-

45 Ibidem, s. 34 i 59. 
46 Ibidem, s. 42 i 46.
47 „Jeszcze bardziej zdecydowany ruch, przeciwstawiający się linguistic turn, wy-

daje się obecnie zarysowywać wraz z  nadchodzeniem iconic turn / pictorial 
turn, który od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przeciwko dominacji 
języka i  systemu lingwistycznego, a  nawet przeciw logocentryzmowi kultury 
zachodniej domaga się skupienia na nowo uwagi na wartości poznawczej ob-
razów. Jako »nauka wiodąca« występuje tutaj historia sztuki z jej świeżo dobu-
dowanymi kolumnami teorii mediów i nauki o obrazie”. Ibidem, s. 54.

48 Ibidem, s. 397.
49 M. Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 

Gdańsk 2008, s. 6 oraz przypis 7, s. 201. Zob. także: G. Świtek, W ciemnościach. 
Historia sztuki i sztuka dotyku, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. 58, z. 4,  
s. 269–289.  
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nie skonfrontowany z rzeczywistością, okazuje się zawodny i złud-
ny, a jednak to on wyznacza często kierunek naszych interpretacji. 

Pozostańmy na chwilę przy twierdzeniu, że najgruntowniej do-
skonalonym doświadczeniem zmysłowym w  procesie kształcenia 
historyka sztuki jest widzenie. Najbardziej cenionym przymiotem 
znawcy sztuki – kolekcjonera, muzealnika czy kuratora wystaw – 
pozostaje „wytrawne oko”, choć ceni się również krytyczne podej-
ście wobec instytucji muzeum, przestrzeni galerii oraz tradycyjnych 
metod epistemologii historii sztuki, na przykład wobec układu chro-
nologicznego, kanonu arcydzieł czy pojęcia stylu. Jeden z dominują-
cych nurtów w metodologii naszej dyscypliny od lat siedemdziesią-
tych XX wieku został wyznaczony przez „sposoby widzenia” – analizy 
percepcji i  recepcji, spojrzeń uwarunkowanych kulturowo, tech-
nik obserwacji oraz technologii umożliwiających produkcję i repro-
dukcję wizualnych przedstawień, kontekstu jako ruchomego kadru, 
perspektywiczności jako metafory historycznej wiedzy, wizualnego 
nadzoru, migracji, wszechobecności i przemocy obrazów50.

Rozszerzeniu pola badawczego i  metodologicznego historii 
sztuki, które kryje się pod pojęciem kultury wizualnej, towarzyszyło 
przewartościowanie związków między obrazem i słowem / językiem / 
/ tekstem51. Nowożytna doktryna ut pictura poesis, choć poddana 
krytyce przez Gottholda Efraima Lessinga w XVIII wieku, okazała się 
bardzo pojemną formułą dla metodologii historyczno-artystycznych 
dociekań. Przewartościowania ikonologii Erwina Panofsky’ego 
(dla którego fundamentalnym pojęciem jest nie tylko tekst jako kon-
tekst dla obrazu, ale także przekonanie o  ciągłości kultury emble-
matycznej), semiotyczne i  poststrukturalistyczne badania nad ko-
munikatywnością, narracyjnością i  intertekstualnością obrazów, 
„czytanie Rembrandta” czy „cytowanie Caravaggia” to nurt o  tyle 
silnie zarysowany w metodologii historii sztuki, co uzależniony od 
przedmiotu badań, jakim pozostaje obraz i możliwości jego odczyta-

50 Zob. na przykład: J. Berger, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997;  
J. Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth 
Century, Cambridge MA–London 1992; K. Moxey, The Practice of Persuasion: 
Paradox and Power in Art History, Ithaca–London 2001. 

51 Zob. W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago–London 1986. 
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nia52. Wydawałoby się, że w tak określonym paradygmacie metodo-
logicznym historia sztuki, mimo krytyki i przewartościowań, umoc-
ni swoją pozycję jako dyscyplina humanistyczna predestynowana do 
odczytywania obrazów. Krytyka ze strony badaczy kultury wizualnej 
pozbawia nas jednak złudzeń. Nie jesteśmy jedynymi czy też uprzy-
wilejowanymi interpretatorami obrazów; medioznawcy interpretu-
ją obrazy reklamowe, lekarze-diagnostycy czytają obrazy medyczne, 
a astronomowie – obrazy satelitarne53. 

Współcześni antropologowie jeszcze bardziej komplikują pro-
blem obrazu. Francuski antropolog Marc Augé stwierdza, że prze-
strzeń jest doświadczana jako „transmitowany obraz”, odnosząc się 
do sytuacji, kiedy w prywatnej przestrzeni naszych domów jesteśmy 
poddani natłokowi obrazów dostarczanych przez satelity i  anteny 
telewizyjne, pokazujących wydarzenia dziejące się na drugiej pół-
kuli. Odbieramy mieszankę obrazów, których cel nie jest jednako-
wy (wiadomości, reklamy, filmy fabularne), a jednak przed naszymi 
oczami powstaje dość jednorodny obraz różnorodności świata. „Cóż 
bardziej rzeczywistego”, pyta Augé, „i – w pewnym sensie – bardziej 
informacyjnego na temat życia w Stanach Zjednoczonych niż dobry 
amerykański serial?”54 Również i dla antropologów współczesności 
jednym z podstawowych przedmiotów badań pozostaje obraz jako 
przekaz informacji. Czy podstawowym przedmiotem historii sztuki, 
„mimo wszystko”, pozostanie obraz?55

Naszkicowana charakterystyka niektórych aspektów metodo-
logii naszej dyscypliny wśród pokrewnych nauk humanistycznych 
nie jest wyczerpująca; moim zamiarem jest jedynie przypomnie-

52 Zob. M. Bal, „Reading Rembrandt”: Beyond the Word-Image Opposition, Cam-
bridge 1991; eadem, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous Histo-
ry, Chicago–London 1999. Zob. także: S. Czekalski, Intertekstualność i malar-
stwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006. 

53 Zob. na przykład: N. Mirzoeff, Introduction: What is Visual Culture?, w: idem, 
An Introduction to Visual Culture, London–New York 1999, s. 1–34.

54 M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, s. 19.
55 Nawiązuję w  tym miejscu do tytułu książki Georges’a Didi-Hubermana (Ob-

razy mimo wszystko, tłum. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008), w której autor 
przedstawia analizę czterech fotografii z 1944 roku – „czterech kawałków kli-
szy” dokumentujących proces zagłady w Auschwitz.
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nie o  uzależnieniu interpretacji w  historii sztuki od pojęcia obra-
zu i wizualnego doświadczenia. Historia sztuki nie jest osamotniona 
w tym uzależnieniu, choć może mniej czujna wobec pułapki wizu-
alności niż dyscyplina estetyki. Z  jednej strony estetyka, podobnie 
jak historia sztuki, ulega naporowi obrazów i perswazji wizualnego 
doświadczenia; kluczowe pojęcie obrazu czy wirtualności jest tego 
przykładem56. Z drugiej strony estetyka jako dyscyplina filozoficzna 
nigdy nie ograniczyła przedmiotu swoich dociekań do obrazu, sztu-
ki czy nawet wytworów ludzkiej ręki. Kantowska Krytyka władzy są-
dzenia dotyczy nie tylko sztuki, ale i  wytworów przyrody, podob-
nie jak współczesna estetyka codzienności, która zawiera krytykę 
nowoczesnego modelu estetyki budowanego wokół sztuki, charak-
terystycznego dla kultury zachodniej57. Estetyka filozoficzna – jako 
dyscyplina, która nie zajmuje się jedynie sztukami wizualnymi – do-
strzega częściej niż historia sztuki uprzywilejowanie zmysłów wyż-
szych, czyli wzroku i  słuchu, wobec zmysłów niższych, czyli doty-
ku, smaku i powonienia58. W metodologii historii sztuki dotyk nie 
jest zazwyczaj przedmiotem osobnych rozważań, jeśli już, to wystę-
puje w parze ze zmysłem wzroku. Przykładem są „wartości dotyko-
we” malarstwa wyłonione przez Bernarda Berensona czy para pojęć 
„dotykowo-optyczny” w refleksji Aloisa Riegla, do której nawiązują 
Gilles Deleuze i Félix Guattari w uwagach o haptycznej przestrzeni59. 

To jednak wzrok, a nie dotyk i inne zmysły, decyduje o percepcji 
dzieła jako części złożonego procesu historyczno-artystycznej inter-
pretacji. Pochłonięci badaniem tego, co dostępne w doświadczeniu 
wzrokowym, zafascynowani teoriami widzenia, sposobami repre-

56 Zob. I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 
2001; Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005. 

57 Zob. na przykład: Y. Saito, Everyday Aesthetics, Oxford 2010, s. 13–18. 
58 Zob. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa–Kraków 1997; The 

Book of Touch, ed. C. Classen, Oxford–New York 2005. 
59 Zob. R. Kasperowicz, Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do posta-

wy estetycznej Bernarda Berensona, Kraków 2001, s. 49–61. O znaczeniu zmy-
słu dotyku i wzroku w pismach Riegla pisze między innymi Ksawery Piwoc-
ki w: Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970,  
s. 50–61. Zob. także: G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia, trans. B. Massumi, Minneapolis–London 2005, s. 493–495.
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zentacji przestrzeni w  ujęciu perspektywy geometrycznej czy geo-
metrii nieeuklidesowej, anamorfozą czy trompe-l’oeil60, nie musimy 
dotykać obrazów; co więcej, dotyk je niszczy. Jeśli już, to dotyka-
ją ich konserwatorzy przeprowadzający szczegółowe badania malar-
skiej materii, jednak wiarygodność ich ekspertyz nie jest uzależnio-
na od nieomylności zmysłu dotyku czy smaku, lecz od możliwości 
technologicznych i analiz chemicznych. Cóż zresztą przyszłoby nam 
z dotykania obrazów w procesie odczytywania znaczenia?

Patrzenie i obchód

Próbując zmierzyć się z pytaniem, czy podstawowym przedmiotem 
historii sztuki pozostanie obraz, a  podstawowym doświadczeniem 
widzenie, zatrzymajmy się i popatrzmy na obraz. Kontestując poję-
cie anachronizmu jako błędnego umiejscowienia w czasie w książce 
Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Georges 
Didi-Huberman opisuje fresk Fra Angelica Madonna delle Ombre 
znajdujący się we wschodnim korytarzu części klauzurowej klasz-
toru San Marco we Florencji (obecnie muzeum)61. Do tego dzieła 
Didi-Huberman powraca po piętnastu latach, przyznając, że zwio-
dło go niegdyś spojrzenie. Nie zauważył wcześniej, czy też nie przy-
pomniał sobie o czerwonej powierzchni pokrytej białymi cętkami, 
widocznej poniżej sceny figuralnej Sacra Conversazione (il. 8). Za-
trzymanie się przed freskiem Fra Angelica oznaczało dla Didi-Hu-
bermana natychmiastowe wkroczenie w dyscyplinę historii sztuki. 
Analizuje więc epistemologiczne powody niezobaczenia czegoś, wy-
parcia z pola wizualnego historyka sztuki abstrakcyjnej powierzch-
ni, która stanowi część fresku i stawia pytanie, dlaczego identyfiku-
jemy najmniejszy ikonograficzny atrybut Sacra Conversazione, a nie 

60 Zob. na przykład: M. Salwa, Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpreta-
cji, Kraków 2010.

61 G. Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des ima-
ges, Paris 2000, s. 9–22. Zob. także: M. Poprzęcka, Tysiąc i  jeden fragmentów,  
w: Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-
-Łysiak, M. Lachowski, Lublin 2011, s. 93–95.



Il. 8.  Fra Angelico, Madonna delle Ombre, 1450, San Marco, Florencja
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zwracamy uwagi na płaszczyznę koloru o  wymiarach 3 × 1,5 me-
tra? Didi-Huberman tłumaczy to przeoczenie między innymi przy-
wiązaniem do analizy Panofsky’ego, tego „ikonologicznego magika”, 
który wyciąga z  kapelusza symboliczny klucz do odczytywania fi-
guratywnych obrazów. Didi-Huberman proponuje ponowne zatrzy-
manie się przed czerwoną płaszczyzną, zatrzymanie się przed ob-
razem i  przed czasem. Krytykuje jednocześnie historyków sztuki 
za uleganie fobii czasu, za nadmierny wysiłek umiejscowienia dzieł 
w czasie zgodnie ze stylem epoki i za konwencjonalną perspektywę 
badawczą wyrażającą się w określeniu „artysta i jego czasy”. 

W tej historii ekspiacji za historyczno-artystyczne przeoczenie za-
stanawia szczególnie moment wyparcia przestrzennego doświadcze-
nia, które towarzyszy oglądowi fresku Fra Angelica w  klasztorze 
San Marco. Fresk stanowi element całej sytuacji przestrzennej; zanim 
wejdziemy w dyscyplinę historii sztuki i umiejscowimy go w czasie, 
przechodzimy przez korytarz San Marco. Pamięć o  doświadczeniu 
przestrzennym, a nie jedynie o patrzeniu na obraz, pozwoliłaby na uj-
rzenie sceny Sacra Conversazione jako figuratywnej nastawy ołtarzo-
wej namalowanej powyżej „abstrakcyjnej” predelli. W tym przypad-
ku zrozumienie liturgicznej funkcji obrazu jest uzależnione od jego 
umiejscowienia w przestrzeni, czyli w przestrzeni dawnego domini-
kańskiego klasztoru. Nie tylko przywiązanie do ikonologii spowo-
dowało „niezobaczenie” części kompozycji. Zapomniano o  jednym 
z podstawowych założeń wielu systemów sztuk: architektura przygo-
towuje miejsce dla innych sztuk, takich jak malarstwo i rzeźba. Udzie-
la ścian freskom, użycza okien witrażom, portali i nisz posągom. 

Według Didi-Hubermana historyk sztuki zatrzymuje się przed 
obrazami. Należałoby jednak zadać pytanie, w jakiej sytuacji prze-
strzennej odbywa się kontemplacja. W  refleksji Didi-Huberma-
na pojawiają się niekiedy momenty uwzględniające przestrzenność 
oglądu obrazu. Aby zobaczyć szczegół, należy podejść blisko, choć 
tracimy wówczas ogląd całości kompozycji: „ten sam obraz nie po-
kazuje tego samego z daleka i z bliska”62. Jednak zanim podejmie-

62 G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o  cele historii sztuki, tłum. B. 
Brzezicka, Gdańsk 2011, s. 157.
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my jakiekolwiek badania i  interpretacje uwarunkowane metodami 
naszej dyscypliny, specyfika artystycznego medium domaga się od 
nas specyficznego doświadczenia, odpowiedniego działania wobec 
danego dzieła sztuki. Zatrzymujemy się i  patrzymy na obrazy, ale 
ten rodzaj perspektywicznego poznania różni się od obchodu i oglą-
du rzeźby, architektury, interwencji architektonicznej, dzieła dosto-
sowanego do miejsca (site-specific) czy performansu. Różnica mię-
dzy patrzeniem a obchodem nie polega jedynie na psychologicznym 
rozróżnieniu między widzeniem a  poznaniem cielesnym (kineste-
zją)63 czy na zarysowanym w  historii sztuki rozróżnieniu między 
wartością optyczną i haptyczną dzieła. Specyficzny rodzaj doświad-
czenia dzieła wynika z jego umiejscowienia w przestrzeni oraz z cha-
rakteru medium, a nie jedynie z umiejscowienia w dyskursie dyscy-
pliny badawczej.

Zadaniem historyka sztuki, a zwłaszcza zadaniem historyka ar-
chitektury – obejmującym nie tylko patrzenie na obrazy – jest opisa-
nie i określenie otoczenia doświadczonego w działaniu, które można 
nazwać obchodem. Zadanie to wymaga pewnego „treningu okręż-
nego” (tzw. circuit training – pojęcie to zapożyczam z terminologii 
sportu wyczynowego), czyli ćwiczeń dla wzmocnienia całego orga-
nizmu, a nie tylko dla wytrenowania oka. Trening tego rodzaju – któ-
rego elementy zawierają w sobie objazdy historyków sztuki, na przy-
kład obejście rynku czy budynku, wspięcie się na świątynną górę, 
wejście do zimnego wnętrza gotyckiej katedry czy dotknięcie mar-
muru, aby odróżnić go od marmuru sztucznego (marmo stucco) – 
jest powiązany z  dynamiką doświadczenia przestrzennego („prze-
strzennością sytuacji” określoną przez Merleau-Ponty’ego64), a  nie  
jedynie ze statyczną kontemplacją obrazu. 

Powróćmy do pojęcia obchodu, które zostało tu przywołane 
nieprzypadkowo. Obchód (Umgang) jest jednym z  terminów uży-
wanych przez Martina Heideggera, obok innych pojęć, których 
przedrostek „o-” (Um-) wskazuje na ich przestrzenność („otoczenie” – 

63 Zob. E. T. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2003, s. 88–90.
64 Zob. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, s. 119. 
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Umwelt, a  także „wokół” – Umherum, „dookólność” – Umhafte)65. 
Obchód oznacza u Heideggera powszednie bycie-w-świecie: „Naj-
bliższym ze sposobów obchodu [...] nie jest jednak postrzeżeniowe 
tylko poznawanie, lecz manipulatywno-użytkowe zatroskanie, któ-
remu przysługuje własne »poznanie«”66. Obchód oznacza więc ob-
chodzenie się z narzędziem (Umgang, Umgehen) i jest zawsze dopa-
sowany do narzędzia. Tylko na gruncie obchodu „narzędzie to może 
się prawdziwie ukazać w swym byciu (na przykład wbijanie gwoździ 
młotkiem)”67. Jego funkcja ujawnia się w  przestrzenności sytuacji.

W  refleksji Heideggera obchód jest działaniem ujawniającym 
charakter narzędzia, jego poręczność: 

„Teoretycznemu” jedynie spojrzeniu na rzeczy brak zrozumienia po-
ręczności. Użytkowo-manipulatywny obchód nie jest jednak ślepy, ma 
swój własny sposób oglądu, który kieruje manipulacją i  nadaje jej 
specyficzną przyległość do rzeczy. Obchód z narzędziem podlega roz-
maitości odniesień „ażeby”. Ogląd (Sicht) takiego wpasowywania się to 
przegląd (Umsicht)68. 

W tym sensie artystyczny obchód nieukończonej budowli, udoku-
mentowany w  filmie Alicji Karskiej i  Aleksandry Went Projekto-
wanie i organizacja przestrzeni, był wpasowaniem działania w pro-
jektowaną funkcję hotelu; poręcznością hotelu jest troska o  gości, 
dostarczenie im bezpiecznego, czystego i  wygodnego miejsca do 
spania i wypoczynku.

Spróbujmy odnieść refleksję Heideggera o „dookólności” świa-
ta do praktyk badawczych historyka sztuki, który powinien zmie-
rzyć się z  przestrzennością dzieła. W  heideggerowskim znaczeniu 
pokój jest „narzędziem do mieszkania”69. Ażeby (Um-zu) poznać 
funkcję tego narzędzia, należy nacisnąć klamkę, wejść do pokoju, 

65 Na temat znaczenia przedrostka Um- w rozważaniach Heideggera o przestrzen-
ności zob. na przykład: E. S. Casey, The Fate of Place: A Philosophical History, 
Berkeley–Los Angeles–London 1998, s. 247.

66 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 94–95.
67 Ibidem, s. 97. 
68 Ibidem, s. 98. 
69 Ibidem, s. 97. 
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obejść go, użytkować, dokonać jego przeglądu, czyli wpasować weń 
nasze działania. Obchodowi przysługuje własne poznanie, nie tylko 
postrzeżeniowe, lecz przede wszystkim wynikające z użytkowania. 
Dopasowanie obchodu do narzędzia przekładałoby się w historycz-
no-artystycznej praktyce badawczej na dostosowanie naszego dzia-
łania, sposobu bezpośredniego doświadczenia, do danego medium, 
materiału, techniki i przestrzennego położenia dzieła: „wkracza się 
do budowli, słucha się utworu muzycznego, ogląda się obraz”70. Po-
ręczność dzieła sztuki czy dzieła architektury (szczególnego narzę-
dzia i  rzeczy, w  rozumieniu Heideggera) nie oznacza jedynie jego 
użyteczności. Poręczność dzieła implikuje jego przestrzenność, czyli 
nie tylko jego dostępność w przestrzeni muzeum, galerii czy mia-
sta, ale przede wszystkim rozpoznanie przestrzennej (intencjonalnej 
i ukierunkowanej) sytuacji. Należy jednak zaznaczyć, że jako bada-
cze sztuki i architektury nie jesteśmy jedynie użytkownikami prze-
strzeni architektonicznej: 

Postępowanie „praktyczne” nie jest „ateoretyczne” w sensie braku oglą-
du; jego odmienność od postępowania teoretycznego tkwi nie tylko 
w tym, że tu się bada, a tam się działa, i że działanie, aby nie pozosta-
ło ślepe, korzysta z poznania teoretycznego; badanie bowiem jest za-
troskaniem w równie źródłowy sposób, w jaki działanie ma swoją per-
spektywę (Sicht)71. 

Postawmy więc pytanie o to, w jaki sposób przestrzeń i przestrzen-
ność można odnieść do perspektywy badawczej historyka sztuki? 
Innymi słowy, jak możliwy jest projekt odnowienia historii sztuki 
nie tylko jako nauki o  obrazie, ale jako nauki o  przestrzeni? Pró-
by odnowienia historii sztuki jako nauki o przestrzeni (architekto-
nicznej) nie należy rozumieć jako przyczynek do opisywanego przez 
Doris Bachmann-Medick „sporu” dyscyplin o pierwszeństwo w ra-
mach współczesnych zwrotów badawczych. Historia sztuki nie musi 

70 Zob. R. A. Etlin, In Defense of Humanism: Value in the Arts and Letters, Cam-
bridge–New York–Melbourne 1996, s. 154. Cyt. za: M. Bryl, Suwerenność dyscy-
pliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, s. 429.

71 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 98–99.
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być nauką wiodącą w nowym „zwrocie przestrzennym”. Jednak jako 
dyscyplina, obejmująca również historię architektury, której przed-
miot badań niejednokrotnie wykracza poza pojęcie obrazu, może 
dokonać pewnej zmiany perspektywy czy też nowego „zogniskowa-
nia” zainteresowań72. 

72 D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w  naukach o  kulturze,  
s. 23 i 27.



rozdział 2 
Historia sztuki wobec przestrzeni

Oko nie jest ani tak bardzo pożyteczne dla naszych potrzeb, ani tak 
istotne dla naszego szczęścia, jakby się mniemało.

Denis Diderot, List o ślepcach dla użytku tych, co widzą

Raumgefühl und Raumphantasie drängen zur Raumgestaltung und su-
chen ihre Befriedigung in einer Kunst; wir nennen sie Architektur und 

können sie deutsch kurzweg als „Raumgestalterin” bezeichnen. 
August Schmarsow, Das Wesen der architektonischen Schöpfung

Epoka współczesna będzie być może nade wszystko epoką przestrzeni.
Michel Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotopie

Historia sztuki wobec ciemności

Złożony charakter doświadczenia przestrzennego – opisany między 
innymi przez Martina Heideggera czy Maurice’a Merleau-Ponty’ego – 
został ukazany w prosty sposób w pracy Moniki Sosnowskiej na wy-
stawie w warszawskiej Zachęcie „Sztuka współczesna dla wszystkich 
dzieci” (2003). Artystka zaprojektowała w  amfiladzie galerii kory-
tarz, przez który przechodziło się po ciemku, rozsuwając kolejno ak-
samitne kotary (il. 9). Przez korytarz nie prowadził nas wzrok, lecz 
dotyk i  słuch. Dla dzieci była to okazja do zabawy w  chowanego, 
w przestrzeni tajemniczej, w którą wchodziło się z niepokojem, jak 
w mroczną historię. Jednak przestrzeń tę łatwo dawało się oswoić, 
dotykając miękkiej tkaniny, czując ciepło, przytulność i zapach ak-
samitnego korytarza, przechodząc po drewnianej podłodze galerii, 
wsłuchując się we własne kroki. Dla historyka sztuki mogła to być 
sytuacja epistemologicznej niepewności: jak opisać to doświadcze-



Il. 9.  Monika Sosnowska, Bez tytułu, 2003, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
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nie, jak interpretować tę pracę site-specific, skoro nic nie widać? Żad-
nych obrazów. 

Praca współczesnej artystki, wielokrotnie podejmującej gry z re-
prezentacją przestrzeni oraz gry z architekturą modernizmu i post-
industrialnymi ruinami, jest jednym z przykładów artystyczno-ar-
chitektonicznych praktyk, wobec których dyscyplina historii sztuki 
uzależniona od paradygmatu wizualności może okazać się zagubio-
na. Ciemny korytarz Sosnowskiej sprowokował moje rozważania 
o potencjale historii sztuki jako nauki o przestrzeni, gdyż wprowa-
dza on nas w sytuację niepewności. Wyznacza moment zwrotny, od 
którego można rozpocząć krytykę hegemonii wizualności i obrazu 
w ramach naszej dyscypliny. Docierając do granic naszej dyscypliny, 
spróbujmy na chwilę „zamknąć oczy na świat”1.

Ciemne pomieszczenie to pole badawcze, w  którym historyk 
sztuki porusza się niepewnie. Być może dlatego, że w kulturze eu-
ropejskiej osąd estetyczny sztuk plastycznych został uzależniony 
przede wszystkim od zmysłu wzroku2. Ślady współzależności osą-
du estetycznego i osądzającego oka odnajdziemy w Liście o ślepcach 
dla użytku tych, co widzą (1749) Denisa Diderota, który stwierdza, 
że kiedy ślepiec mówi: „»To jest piękne« – nie wydaje sądu; powtarza 
tylko sąd tych, którzy widzą”3. Ślepiec wyczuwa nieskończoną skalę 
odcieni dźwięków, ma doskonałe wyobrażenie o symetrii, jego ręce 
dokładnie oceniają ciężar ciał czy pojemność naczyń, a jego wyćwi-
czony dotyk może osiągnąć większą subtelność niż wzrok. Jednak 
dla kogoś, kto nie widzi, piękno jest tylko słowem.

Osąd estetyczny jest dla Diderota kwestią zakresu porównań, 
które umożliwiają nam zmysły. Im większe możliwości i zasięg zmy-

1 Zapożyczam to określenie od Moniki Murawskiej. Zob. M. Murawska, Feno-
menologia z  zamkniętymi oczami. Nowa fenomenologia Michela Henry’ego,  
w: Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje, 
red. I. Lorenc, J. Migasiński, Warszawa 2007, s. 227. 

2 Rozwijam ten wątek w artykule Architektura i aporie dotyku, w: Spektakle zmy-
słów, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Warszawa 2010,  
s. 13–33.

3 D. Diderot, List o ślepcach dla użytku tych, co widzą (1749), w: idem, Wybór pism 
filozoficznych, tłum. J. Hartwig, J. Rogoziński, Warszawa 2003, s. 173. 
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słów, tym trafniejszy osąd. Dlaczego więc esteta Diderot, bywalec sa-
lonów i  krytyk malarstwa, czyni z  doświadczeń ślepca przedmiot 
swoich filozoficznych dociekań? Może dlatego, że „trzeba być pozba-
wionym jednego zmysłu, by poznać korzyści, jakie dają nam symbo-
le przeznaczone dla pozostałych”4. Co więcej, „oko nie jest ani tak 
bardzo pożyteczne dla naszych potrzeb, ani tak istotne dla naszego 
szczęścia, jakby się mniemało”5. Mimo braku wzroku możemy roz-
poznawać miejsca, w których już raz byliśmy, „po odgłosach ścian 
i  podłogi”6. Możemy zamieszkiwać miejsca, których nie widzimy, 
gdyż natura przemawia do nas „dostatecznie jasno poprzez pozosta-
łe organy”7.

List o  ślepcach wprowadza nas w  dylematy Oświecenia, epoki 
obawiającej się ciemności, w której wzrok i widzenie w pełnym świe-
tle stały się naczelnymi kategoriami poznania, a także epoki, w któ-
rej historia sztuki ukonstytuowała się jako dyscyplina humanistycz-
na8. Jak argumentuje William R. Paulson w studium Enlightenment, 
Romanticism, and the Blind in France, Oświecenie to epoka, w której 
dokonała się „desakralizacja” postaci niewidomego, czyli przewarto-

4 Ibidem, s. 189.
5 Ibidem, s. 239. 
6 Ibidem, s. 214.
7 Ibidem, s. 212. 
8 „Krytycy nowożytno-nowoczesnego paradygmatu naukowego wskazują na 

uprzywilejowanie zmysłu wzroku jako jednej z jego cech konstytutywnych” – 
zauważa Mariusz Bryl, wymieniając Martina Jaya jako współczesnego kryty-
ka tego paradygmatu. „Historia sztuki, nauka zajmująca się dziełami wizualny-
mi, do których dostęp umożliwia właśnie zmysł wzroku, wydaje się wyjątkowo 
predestynowana do tego, by posłużyć już nie tylko jako jeden z przykładów re-
alizacji owego paradygmatu, ale wręcz jako jego uosobienie, jako paradygmat 
paradygmatu”. Zob. M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia histo-
rii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 318. Bryl streszcza również argumen-
ty Erica Ferniego, redaktora tomu Art History and Its Methods: A Critical An-
thology (1995), który twierdzi, że „pierwszą własnością definiującą przedmiot 
dyscypliny jest konieczność jego oceny przez »oko«”. Ibidem, s. 52. Na temat 
Listu o ślepcach Diderota oraz jego „antycypacji” fenomenologii percepcji Mauri-
ce’a Merleau-Ponty’ego zob. M. Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in 
Twentieth-Century French Thought, Berkeley 1994, s. 97–103.
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ściowanie jego społecznego i kulturowego statusu9. Ślepota – będąca 
symbolem boskiej kary (Edyp) czy też symbolem początków sztuki 
poetyckiej (Homer), powiązana również z chrześcijańskimi parabo-
lami, w których przywrócenie wzroku niewidomym zostało utożsa-
mione z aktem wiary (tak jak w przypadku historii uzdrowionego 
niewidomego spod Jerycha, zob. Łk 18,35–43)10 – stała się w dobie 
Oświecenia przedmiotem szczególnych filozoficznych spekulacji. 
Co więcej, niewidomy został poddany wówczas chirurgicznym ope-
racjom, mającym na celu przywrócenie wzroku, jak i nowoczesnym 
eksperymentom pedagogicznym; w  1784 roku w  Paryżu powstała 
pierwsza instytucja zajmująca się kształceniem niewidomych11. Jak 
podkreśla Paulson, List o  ślepcach dla użytku tych, co widzą Dide-
rota wyróżnia się spośród tekstów filozoficznych i literackich XVIII 
wieku12. W przeciwieństwie do Williama Molyneux, przyjaciela Joh-
na Locke’a, zafascynowanego postacią niewidomego odzyskujące-
go nagle wzrok13, Diderot pisze przede wszystkim o ślepcach, któ-
rzy pozbawieni wzroku od urodzenia udzielają lekcji widzącym. 
Przywołanie przez Diderota postaci ślepca nie jest jedynie okazją do 

9 W. R. Paulson, Enlightenment, Romanticism, and the Blind in France, Prince-
ton NJ 1987, s. 5. Należy nadmienić, że Paulson śledzi figurę ślepca nie tylko 
w osiemnastowiecznej filozoficznej refleksji, ale i w literaturze francuskiej doby 
romantyzmu – począwszy od dzieł François René de Chateaubrianda (Atala, 
1801), przez powieści Honoré de Balzaca i Victora Hugo, na Symfonii pastoralnej 
(1925) André Gide’a  kończąc. Dziękuję Andrzejowi Pieńkosowi za zwrócenie 
uwagi na tę publikację. Na temat symboliki ślepoty i figury ślepca w sztukach 
wizualnych zob. na przykład: M. Barasch, Blindness: The History of a Mental 
Image in Western Thought, New York–London 2001.

10 W. R. Paulson, Enlightenment, Romanticism, and the Blind in France, s. 5–8. 
11 Ibidem, s. 14. 
12 Ibidem, s. 39. 
13 Jednym z zagadnień, którym zajmował się William Molyneux w listach do Joh-

na Locke’a, jest tak zwany problem Molyneux. Jest to założenie filozoficzne, 
odnoszące się do sytuacji, w której niewidomy od urodzenia nagle odzyskuje 
wzrok. Dzięki zmysłowi dotyku niewidomy jest w stanie odróżnić kulę od sze-
ścianu. Molyneux stawia pytanie o sposoby widzenia na odległość; czy po odzy-
skaniu wzroku będziemy w stanie od razu odróżnić te dwie bryły na odległość? 
Zob. D. H. Sanford, Molyneux problem, w: Encyklopedia filozofii, red. T. Hon-
derich, tłum. J. Łoziński, t. 2, Poznań 1999, s. 586; W. R. Paulson, Enlightenment, 
Romanticism, and the Blind in France, s. 23.
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spekulacji na temat niespodziewanego odzyskania wzroku i wiążą-
cej się z tym momentem niekompatybilności doświadczenia taktyl-
nego i wzrokowego, lecz także do analizy różnic między doświad-
czaniem i opisywaniem świata przez cztery i przez pięć zmysłów14. 
Według Diderota ślepiec od urodzenia powinien mieć większe niż 
widzący problemy z mówieniem, gdyż nie jest on w stanie jedynie 
przez dotyk określić charakteru wielu przedmiotów. Jednak Dide-
rot nie uznaje wizualnych postrzeżeń za dominujące w systemie ko-
munikowalnych znaków; niewidomy posługujący się czterema, a nie 
pięcioma zmysłami, tworzy „inny język”15. 

Zanim Diderot przedstawił swoje rozważania o  ślepcach, filo-
zof Thomas Hobbes przeprowadził w pierwszej połowie XVII wieku 
eksperyment, który miał określić zależność między brakiem widocz-
ności a mową. Hobbes poprosił dzieci rodziny Cavendish, których 
był opiekunem i tutorem, aby weszły do ciemnego pokoju i dotykały 
przedmioty znajdujące się wewnątrz. Następnie kazał im wyjść z po-
koju i opisać to, co „zobaczyły” rękami. Filozof zauważył, że dzieci 
używały o wiele bardziej precyzyjnego języka, niż w sytuacji, kiedy 
widziały przedmioty w oświetlonej przestrzeni16. Hobbesa intrygo-
wał również problem obrazu, który pozostaje, kiedy dany przed-
miot zostanie usunięty z  naszego pola widzenia. Obraz ów łączył 
z pojęciem wyobraźni, która pojawia się wtedy, kiedy blakną wra-
żenia17. Nieprzypadkowo w tradycji siedemnastowiecznego brytyj-
skiego empiryzmu pojawia się słynna metafora ciemnego pomiesz-
czenia. Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego (1690) John 

14 W. R. Paulson, Enlightenment, Romanticism, and the Blind in France, s. 38–39 i 51. 
15 Ibidem, s. 40.
16  Zob. A. P. Martinich, Hobbes: A Biography, Cambridge 1999. Cyt. za: R. Sen-

nett, Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010, s. 197. O po-
wiązaniach Hobbesa z rodziną Williama Cavendisha zob. R. Tuck, Introduction,  
w: T. Hobbes, Leviathan, ed. R. Tuck, Cambridge 2002, s. xiii. 

17 „Gdy bowiem zostanie usunięty przedmiot lub zamknie się oko, zachowujemy 
jeszcze obraz rzeczy widzianej, choć bardziej ciemny, niż gdy widzimy przedmiot. 
[…] WYOBRAŹNIA więc nie jest niczym innym niż wrażeniem, które zani-
ka [decaying sense – G. Ś.]”. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza 
państwa kościelnego i  świeckiego, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005, 
s. 91–92. 
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Locke twierdzi, że doznania zmysłowe są jak okna, przez które świa-
tło wpada do ciemnego pokoju naszego umysłu18. Metafora ciemne-
go pomieszczenia została jednak skutecznie wyparta przez wizualne 
metafory wiedzy i poznania jako światła, które nabrały szczególnego 
znaczenia w epoce Oświecenia. Powraca niekiedy w praktykach ar-
tystycznych, które przeciwstawiają się podporządkowywaniu wszel-
kich doświadczeń zmysłowych doznaniom wizualnym. W  mani-
feście Taktylizmu futurysty Filippa Tommasa Marinettiego (1924) 
poeta wyznacza zadania ćwiczące zmysł dotyku w celu wzbogacenia 
języka poetyckiego, takie jak „rozpoznawanie w  ciemności przed-
miotów znajdujących się w sypialni”19.

Przywołanie sytuacji wejścia do ciemnego pomieszczenia nie 
wiąże się, w kontekście moich rozważań, z postulatem współczesne-
go empiryzmu, raczej z  przywołaniem przestrzenności ciała zary-
sowanej w Fenomenologii percepcji. To jednak sytuacja, w której hi-
storia sztuki, uzależniona od związków między obrazem i słowem, 
sięga granic swego poznania i  możliwości interpretacyjnych. Być 
może to właśnie wobec sytuacji granicznej dostrzeżemy możliwość 
historii sztuki jako współczesnej nauki o przestrzeni. Doświadcze-
nie ciemności nie zawsze jest takie samo, nawet kiedy nic nie wi-
dzimy. W ciemności odróżniamy dźwięki kroków, fakturę dotyka-
nych materiałów, wyczuwamy temperaturę pomieszczenia, a nawet 
odległości w przestrzeni. Ciemność jest jednocześnie zwykłym i co-
dziennym doświadczeniem; to ostatni moment na jawie – ciemność 
widzimy pod powiekami tuż przed zaśnięciem. 

Niektóre współczesne praktyki artystyczne stanowią wyzwanie 
dla epistemologicznej niepewności historii sztuki, która musi zmie-

18 „Doznanie zewnętrzne i wewnętrzne […] to są jedyne okna, […] które prze-
puszczają światło do tego ciemnego miejsca [dark room]. […] Umysł bardzo 
jest podobny do pomieszczenia, które całkowicie niedostępne jest dla światła, 
wyjąwszy kilka małych otworków pozostawionych na to, by wpuszczać widzial-
ne odbicia, czyli idee rzeczy ze świata zewnętrznego”. J. Locke, Rozważania do-
tyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. J. Gawecki, przekł. przejrz. C. Znamierow-
ski, t. 1, Warszawa 1955, s. 208.

19 F. T. Marinetti, Tactilism, w: idem, Selected Writings, ed. R. W. Flint, trans. 
R. W. Flint, A. A. Coppotelli, London 1972, s. 110. 
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rzyć się z ciemnością i brakiem obrazów. Dzieje się tak w przypad-
ku instalacji Mirosława Bałki How It Is, pokazywanej w Turbine Hall 
w londyńskiej Tate Modern (2009–2010). Stalowa rampa prowadzi-
ła do stalowego kontenera wyściełanego od środka czarnym materia-
łem przypominającym w dotyku aksamit (il. 10). Kontener – przywołu-
jący skojarzenia ze współczesnymi kontenerami wykorzystywanymi 
w transporcie morskim, a jednocześnie wpisujący się w surową, po-
przemysłową architekturę hali – był wielkim prostopadłościanem, 
od którego odjęto jeden krótszy bok. Został ustawiony w przestrzeni 
hali w taki sposób, że zanim weszło się do niego, trzeba było obejść 
jego stalową bryłę uniesioną ponad półtora metra nad podłogą. 

„»Czy powinienem pójść dalej?« – możesz zadać sobie to py-
tanie, stojąc na progu wobec ciemności”. Zdanie wydrukowane na 
ulotce towarzyszącej wystawie sugerowało, że wchodząc do konte-
nera, zostaniemy otoczeni nieprzeniknioną ciemnością. Tymczasem 
oglądając pracę w słoneczne, kwietniowe popołudnie, wkroczyłam 
jedynie w głęboki półmrok, w którym można było odróżnić ludzkie 
sylwetki. Oczekiwałam, że ciemne wnętrze zmusi mnie do pokona-
nia tego dystansu po omacku, że będę przesuwać dłonią po ścianie, 
aby nie stracić orientacji i równowagi. Spodziewałam się, że w kon-
tenerze doznam zimna i nieswojskości ciemnej przestrzeni, wraże-
nia, które pamiętałam z  Wieży Holocaustu, kulminacyjnej części 
Muzeum Żydowskiego w Berlinie, zaprojektowanego przez Danie-
la Libeskinda (1989–1999); w Wieży wyczuwało się chłód otaczają-
cych materiałów – surowego betonu i stali, z której wykonano drzwi. 
W Turbine Hall mogłam iść dość pewnym krokiem środkiem kon-
tenera, czując pewny grunt stalowej podłogi rezonującej pod stopa-
mi, dotykając niekiedy ściany wyściełanej miękkim i ciepłym w do-
tyku materiałem. 

Przywołane różnice między pamięcią przestrzennego doświad-
czenia a wyobrażeniami o przestrzeni znanej uprzednio z  fotogra-
fii i interpretacji nie są przyczynkiem do krytyki How It Is, opisem 
oczekiwań, które zostały skonfrontowane z  rzeczywistością chwi-
lowego przeżycia. Jednak to właśnie te różnice – między doświad-
czeniem przestrzeni ujmowanej i określanej przez dzieła sztuki a jej 
interpretacją, konceptualizacją, wpisaniem w  dyskurs dyscypliny 



Il. 10.  Mirosław Bałka, How It Is, 2009–2010, Tate Modern, Londyn
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humanistycznej czy w znajomą ikonosferę – przypominają history-
kom sztuki o tym, co zostaje często utracone, zapomniane czy zanie-
dbane w poszukiwaniu metodologicznych punktów widzenia.

Tracąc pamięć doświadczenia, szukamy porównań, obrazów, re-
prezentacji, tekstów, interpretacji. Przykładem erudycyjnego, total-
nego aktu interpretacji jest tekst Paula Herkenhoffa The Illuminating 
Darkness of „How It Is”, zamieszczony w katalogu wystawy w Turbine 
Hall20. Odnajdziemy tam nie tylko odwołania do wcześniejszych prac 
i wystaw artysty, ale także do notatki z kwietnia 2009 roku, w której 
Bałka zapisał listę „kulturowych odniesień” do symboliki ciemności. 
Znalazły się na niej między innymi: jaskinia Platona, Babi Jar, wizje 
Piekła (Hans Memling, William Blake), czarne dziury, L’Origine du 
monde Gustave’a Courbeta, Hades, Lewiatan, Jonasz, Arka Noego, 
Kazimierz Malewicz (z  niewielkim rysunkiem czarnego kwadra-
tu), Plaga ciemności Gustave’a Dorégo, a także wymiary How It Is 
(30 × 10 × 13 = 3900 m³) oraz wymiary Kaaby (15 × 12 × 10 = 1800 m³)21. 

Dążenie do kompletności interpretacji u Herkenhoffa jest osza-
łamiające. Notatka Bałki stanowi dla krytyka wskazówkę, ale jedno-
cześnie „pole minowe”. Jak zaznacza Herkenhoff, sporządzenie przez 
artystę listy kulturowych odniesień i obrazowych inspiracji nie po-
winno nas skłaniać do stwierdzenia, że artysta uprawia „ikonologię 
à la Erwin Panofsky”22. Podążając śladem przygotowawczych zapi-
sków do projektu How It Is, Herkenhoff przedstawia jednak własną, 
ikonologiczną „historię ciemności”, uzupełniając obrazy przywołane 
przez artystę długą listą lektur historyka sztuki23. Podobną sytuację 
przytłoczenia dzieła interpretacją przywołuje William J. Thomas 

20 P. Herkenhoff, The Illuminating Darkness of „How It Is”, w: Miroslaw Balka. How 
It Is, ed. H. Sainsbury, (kat. wyst.) Tate Modern, London 2009, s. 50–102.

21 Notatka artysty z kwietnia 2009 roku opublikowana w katalogu wystawy. Ibi-
dem, s. 47. 

22 Ibidem, s. 50. 
23 Esej Herkenhoffa jest opatrzony dwustoma przypisami. Na liście lektur znaleźli się 

między innymi (w kolejności cytowania w przypisach): Joseph Conrad, Ernst 
Cassirer, Jean-François Lyotard, Guy Debord, Jacques Derrida, Platon, Jacques 
Lacan, Paul Virilio, Dante Alighieri, św. Teresa z Ávili, Karol Marks i Fryde-
ryk Engels, Fredric Jameson, Jürgen Habermas, Gaston Bachelard, Sigmund 
Freud, Jeremy Bentham, Frantz Fanon, Giorgio Agamben, Primo Levi, Georges 
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Mitchell w eseju o powiązaniach malarstwa abstrakcyjnego z teorią. 
Jak zaznacza, problem z  Suprematystyczną kompozycją: Czerwony 
kwadrat i czarny kwadrat (1914/1915) Malewicza nie polega na tym, 
że nic nie mamy na jej temat do powiedzenia, czy że obraz nam nic 
nie mówi, ale na tym, że czujemy się przytłoczeni liczbą rzeczy, które 
można o nim powiedzieć24. Podobnie jest z ciemnością. Trudno za-
trzymać ulotność przestrzennego doświadczenia wobec naporu hu-
manistycznego dyskursu. Na szczęście, na początku i końcu tekstu 
Herkenhoff przypomina, że How It Is składa się po prostu z  ram-
py, wielkiego stalowego kontenera i ciemności. To rzeźba o określo-
nych wymiarach, do której należy wejść, ale to także bezwymiaro-
wa ciemność, której trzeba doznać w bezpośrednim doświadczeniu. 
W ciemności poruszamy się nie tyle dzięki metodologicznym punk-
tom widzenia, co dzięki pewnym cechom cielesności ujawniającym 
się w bezpośrednim doświadczeniu przestrzennym.

Współczesne praktyki artystyczne i architektoniczne podejmu-
ją coraz częściej zadanie integracji zmysłowych doświadczeń, wpro-
wadzając nas w przestrzenie, w których nic lub niewiele widać. Rów-
nież i dyscyplina historii sztuki docenia niekiedy nie tylko wizualne 
aspekty dzieł. Pisząc o  niebieskim pasku Edwarda Krasińskiego, 
Piotr Juszkiewicz (jako jeden z  niewielu interpretatorów) przypo-
mniał o jego taktylno-przestrzennej naturze: „Niebieski pasek przy-
lepiany dłonią artysty jako ślad dotyku wykreśla nieprzenikliwość 
zaznaczonych granic – biegnie przez ściany, nieprzezroczyste ciała, 
penetrowane z  bliska powierzchnie wyznaczające domykaną prze-
strzeń”25. Biegnący przez przestrzeń i napotykający rzeczy niebieski 
pasek Krasińskiego został porównany do liny ratunkowej, która po-
maga nam orientować się w rzeczywistości. Juszkiewicz przywołuje 
w swojej interpretacji scenę z filmu Roberta Bentona Miejsca w sercu 
(Places in the Heart, 1984), kiedy niewidomy bohater wybiega przed 

Didi-Huberman, Zygmunt Bauman, Paul Celan, Denis Diderot, Maurice Mer-
leau-Ponty, Theodor W. Adorno, Hans-Georg Gadamer, Samuel Beckett.

24 Zob. W. J. T. Mitchell, „Ut Pictura Theoria”: Abstract Painting and the Repression 
of Language, „Critical Inquiry” 1989, Vol. 15, No. 2 (zima), s. 357. 

25 P. Juszkiewicz, Linia ratunkowa. Od jasnowidztwa do ślepoty, w: Awangarda 
w bloku, red. G. Świtek, Warszawa 2009, s. 343. 
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dom i chwyta się liny, którą rozciągnięto w wielu kierunkach – od 
ganku w stronę podwórza i pola – tak aby nie zgubić się w otwar-
tej przestrzeni26. Co charakterystyczne dla wizualnie zorientowanej 
metodologii historii sztuki, interpretacja Juszkiewicza wydobywają-
ca taktylny aspekt praktyki Krasińskiego kontrastuje z interpretacją 
amerykańskiego historyka sztuki Alexandra Alberra, który porów-
nuje naklejanie niebieskiego paska do taśmy filmowej, a nawet do 
panoramowania przestrzeni przenośną kamerą wideo (wynalazkiem 
spopularyzowanym w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, który 
otworzył erę „nowych mediów” obrazowych)27.

W Liście o ślepcach dla użytku tych, co widzą Diderot zawarł ar-
gumenty istotne dla historii sztuki i krytyki artystycznej, które nie 
zajmują się jedynie obrazami. Nawet jeśli ślepiec nie będzie wytraw-
nym krytykiem malarstwa, to pozostanie wyrafinowanym mieszkań-
cem architektury, nade wszystko doceniającym porządek w domu, 
domownikiem, którego pierwszą troską „jest położyć na miejscu 
wszystko, co przemieszczono w ciągu dnia”28. W dodatku do Listu 
o ślepcach Diderot opisuje doświadczenia niewidomej panny Mela-
nii de Salignac: „Słuch i powonienie miała świetne; według powie-
trza sądziła o stanie atmosfery, o tym, czy jest chmurno, pogodnie 
czy mgliście, czy idzie placem, czy ulicą, ulicą, czy ślepym zaułkiem, 
po przestrzeni otwartej czy zamkniętej, czy przebywa w obszernym 
mieszkaniu, czy w ciasnym pokoiku”29. Osąd estetyczny, uzależnio-
ny od możliwości wszystkich zmysłów i  umiejętności przetworze-
nia ich w dyskurs, nie jest tożsamy z doświadczeniem zamieszkiwa-
nia przestrzeni. 

„Architektura naszych czasów przeradza się w sztukę siatkówki 
oka” – twierdzi fiński architekt Juhani Pallasmaa. Jego refleksja o archi-

26 Ibidem, s. 341. 
27 A. Alberro, Dynamiczna linia Edwarda Krasińskiego, w: Awangarda w  bloku,  

s. 368. Zob. także: Dyskusja wokół tekstów Piotra Juszkiewicza i Alexandra Al-
berro, w: ibidem, s. 383.

28 D. Diderot, List o ślepcach dla użytku tych, co widzą, s. 172. 
29 Ibidem, s. 244. Na temat orientacji w przestrzeni osoby niewidomej zob. także: 

D. Vesely, Architecture in the Age of Divided Representation: The Question of Cre-
ativity in the Shadow of Production, Cambridge MA–London 2004, s. 49–51.
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tekturze, inspirowana fenomenologią Heideggera, Merleau-Ponty’ego 
i Bachelarda, postuluje reaktywację wszystkich zmysłów jako reakcję 
na współczesną hegemonię technologii transmitujących obrazy:

Architektura w większości przypadków stała się sztuką wydrukowane-
go obrazu zatrzymanego pospiesznie przez oko aparatu fotograficzne-
go. Spojrzenie zostaje spłaszczone w obrazie i traci swoją plastyczność; 
zamiast doświadczania bycia w świecie, patrzymy z zewnątrz jak wi-
dzowie obrazów projektowanych na powierzchnię siatkówki. Tracąc 
swoją plastyczność oraz związek z językiem i mądrością ciała, budynki 
stoją wyizolowane w zimnym i odległym polu widzenia. Wraz z utratą 
dotykalności oraz skali i detali wykonanych dla ludzkiego ciała i ręki, 
nasze struktury stają się odrażająco płaskie, o ostrych brzegach, niema-
terialne i nierzeczywiste. Oderwanie konstrukcji od rzeczywistości ma-
teriału i rzemiosła zmienia architekturę w scenę ustawioną dla oka, po-
zbawioną autentyczności materiałów i tektonicznej logiki30.

W  czasach elektronicznych mediów i  wirtualnej rzeczywistości 
wzrok zwodzi nas często. To przez dotyk upewniamy się, że rzeczy 
wokół nas mają określoną objętość, fakturę, temperaturę i rzeczywi-
sty, a nie jedynie wirtualny, liczony w megabajtach, ciężar. Wzrok, 
który zwodzi, i  dotyk, dzięki któremu rzeczy powracają na swoje 
miejsca, „niematerialny” obraz i dotykalna materia nie powinny być 
jednak traktowane jako absolutne opozycje. Koncepcje przedstawio-
ne w cytowanym powyżej eseju An Architecture of the Seven Senses 
(1994) Pallasmaa rozwija w książce The Eyes of the Skin: Architectu-
re and the Senses (1996). „Oczy skóry” to niemal poetycki esej o zna-
czeniu zmysłu dotyku i  modalności sensualnego doświadczenia31.

Pallasmaa nie tyle faworyzuje dotyk, co podkreśla znaczenie 
zmysłowej przestrzenności ciała, które umożliwia nam doświadcze-
nie chłodu cienia, ciepła placu miejskiego skąpanego w słońcu, aku-

30 J. Pallasmaa, An Architecture of the Seven Senses, „a+u” 1994 (czerwiec), spe-
cial issue, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, eds. S. Holl, 
J. Pallasmaa, A. Pérez-Gómez, s. 29. Krytykując hegemonię wizualności, Palla-
smaa wnikliwie interpretuje związki między architekturą a filmem. Zob. idem, 
The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, Helsinki 2001.

31 Idem, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Chichester (1996) 2005, s. 11.
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styczności architektury, ciszy odosobnienia, zapachów miast, kształ-
tu dotyku, smaku kamienia, czy przestrzeni pamięci i  wyobraźni. 
Ten współczesny „sensualizm” nie jest pochwałą siedemnasto- czy 
osiemnastowiecznego empiryzmu, tak silnie zaznaczonego w  tra-
dycji filozofii przez spadkobierców refleksji Johna Locke’a, takich 
jak David Hartley, Joseph Priestley czy Étienne Bonnot de Condil-
lac. W przeciwieństwie do tej tradycji, w której doświadczenie było 
rozbijane na poszczególne wrażenia zmysłowe, a izolowane zmysły 
studiowane w różnych kombinacjach, Pallasmaa postępuje śladami 
fenomenologii percepcji, podkreślając znaczenie haptycznego kon-
tinuum: „Skóra czyta fakturę, wagę, gęstość i temperaturę materia-
łu. [...] Przyjemnie jest nacisnąć klamkę, wypolerowaną przez tysią-
ce dłoni, które przeszły przez te drzwi przed nami. [...] Klamka jest 
uściskiem dłoni budynku. Zmysł dotyku łączy nas z czasem i trady-
cją: poprzez wrażenia dotykowe ściskamy dłonie niezliczonych po-
koleń”32. („Otwierając drzwi, używam klamki” – oznajmia Heidegger, 
wyjaśniając powszedniość Dasein)33.

Pallasmaa odwołuje się również do słynnej książki duńskiego archi-
tekta Steena Eilera Rasmussena Odczuwanie architektury (1957)34. 
Publikacja Rasmussena spopularyzowała nową tendencję w  archi-
tekturze powojennej, wywodzącą się ze Skandynawii, w ramach któ-
rej architektura była rozumiana nie tylko jako sztuka wizualna, ale 
angażująca wszystkie zmysły. Jak zaznacza Rasmussen, zrozumie-
nie architektury nie powinno sprowadzać się do określenia stylu bu-
dowli: „Nie wystarczy widzieć architektury; trzeba jej jeszcze do-
świadczyć. [...] Trzeba zamieszkać w pokojach, czuć, jak się wokół 
zamykają, jak w naturalny sposób przechodzi się z jednego do dru-
giego. Trzeba uzmysłowić sobie fakturę, odkryć, dlaczego użyto ta-
kich, a nie innych kolorów”35.

32 Ibidem, s. 56 (polski przekład: Oczy skóry. Architektura i zmysły, tłum. M. Chop-
tiany, Kraków 2012, s. 69). 

33 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 95.
34 J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, s. 50 (idem, Oczy skóry, s. 62). 
35 S. E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, tłum. B. Gadomska, Warszawa 1999, 

s. 33. Zob. także: J. M. Richards, The New Empirism, „The Architectural Review” 
1947, No. 101 (czerwiec), s. 199.
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Powróćmy do rzeczywistego doświadczenia ciemności, do któ-
rego nakłaniają nas niektóre współczesne dzieła sztuki i architektury. 
Aby odpowiedzieć na pytanie, jak tam rzeczywiście jest, w przestrze-
ni How It Is Mirosława Bałki, w  Wieży Holocaustu Daniela Libe-
skinda czy we wnętrzu korytarza Moniki Sosnowskiej, nie wystar-
czy wiedza, nawet jeśli „istotną częścią twórczego procesu artysty są 
książki”36. Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w  rzeczywistym, 
cielesnym doświadczeniu tych przestrzeni. Bezpośredniość i  elimi-
nacja dystansu to cechy odróżniające doświadczenie przestrzenne od 
doświadczenia wzrokowego dzieł sztuki. Nawiązuję w  tym miejscu 
do rozróżnienia między przestrzenią rzeczywistą i przestrzenią wir-
tualną wprowadzonego przez amerykańskiego historyka sztuki Da-
vida Summersa37. W przestrzeni rzeczywistej „spotykamy ludzi i rze-
czy”; przestrzeń wirtualna odnosi się do reprezentacji przestrzeni na 
płaszczyźnie. Podczas gdy rzeźba i architektura to podstawowe sztu-
ki przestrzeni rzeczywistej, malarstwo i grafika to sztuki przestrzeni 
wirtualnej. O obrazach możemy pisać, nigdy ich nie dotykając, a nie-
kiedy nawet nie widząc oryginału – współcześnie obrazy żyją w świe-
cie migracji cyfrowej fotografii. Pisanie o ciemności czy o sztukach 
przestrzeni rzeczywistej, podobnie jak krytyka architektury, powin-
no wynikać z bezpośredniego doświadczenia, a nie jedynie z obra-
zów i  impresji wizualnych zapośredniczonych przez fotografie. Nie 
znaczy to, że należy wyrugować z historii sztuki odniesienia do ak-
tualnych metodologicznych debat. Trzeba jednak postawić pytanie 
zasadnicze o to, jak uchwycić i zachować bezpośrednie doświadcze-
nie sztuk przestrzeni rzeczywistej w procesie historyczno-artystycz-
nej interpretacji. 

Historia sztuki i „zwrot przestrzenny”

We Wprowadzeniu przywołałam obraz sztucznej chmury Blur, pa-
wilonu wystawowego na jeziorze Neuchâtel, którą Elizabeth Diller 

36 Zob. tekst na tylnej okładce katalogu Miroslaw Balka. How It Is.
37 D. Summers, Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism, 

London–New York 2003, s. 43. 
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i  Ricardo Scofidio zbudowali w  2002 roku w  ramach Swiss Expo. 
Doświadczenie wejścia w sztuczną chmurę, błądzenie we mgle za-
projektowane przez architektów, można porównać do działań arty-
stów wprowadzających nas w ciemne pomieszczenia, w których nic 
albo niewiele widać. Chmura spółki Diller + Scofidio przyczyniła się 
w radykalny sposób do przewartościowania tradycyjnej systematy-
zacji sztuk. Ani to obraz, ani rzeźba, ani budynek, a jednak zaistniał, 
jakby wbrew konstatacji Ludwiga Wittgensteina, że „nie można bu-
dować chmur”38.

Jak mamy definiować poszczególne sztuki jako integralne prakty-
ki – pyta historyk architektury Anthony Vidler w eseju Architecture’s 
Expanded Field (2004) – kiedy „zanika podział między tym, co prze-
strzenne, a tym, co tekstualne”, między przestrzennością estetyczną 
(rzeźbą) a  przestrzennością funkcjonalną (architekturą)? Jak pod-
kreśla Vidler: 

Kiedy artyści tacy jak Vito Acconci eksperymentują z  architekturą, 
a architekci, jak na przykład Frank Gehry, są zajęci zarówno rzeźbiar-
ską formą budynku, jak i  jego funkcją, to wydaje się, że „poszerzone 
pole” rzeźby określone niegdyś przez Rosalind Krauss ogarnęło ar-
chitekturę, albo że, tak jak w eksperymentalnych konstrukcjach Dana 
Grahama i innych, architektura wtargnęła w pole rzeźby39. 

Vidler zauważa również, że teoria przestrzeni, która nie uwzględnia 
dialektycznego związku z historią, niebezpiecznie zbliża się do meta-
fizyki miejsca: „U Heideggera i jego mniej wyrafinowanych czytelni-

38 L. Wittgenstein, Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa 2000, s. 69. Na 
temat przewartościowania systematyzacji sztuk przez działania Diller + Scofi-
dio zob. na przykład: M. Dorrian, A-disciplinarity and Architecture?, w: Archi-
tecture, Disciplinarity, and the Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 2009,  
s. 193–206.

39 A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, w: Architecture Between Spectacle and 
Use, ed. A. Vidler, Williamstown MA 2008, s. 144. Wersja tego eseju ukazała się 
w „Artforum” 2004, Vol. 42, No. 8 (kwiecień), s. 142–147. Zob. także: R. E. Krauss, 
Sculpture in the Expanded Field, „October” 1979, No. 8 (wiosna), s. 30–44; prze-
druk w: eadem, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, 
Cambridge MA 1986, s. 277–290.
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ków metafizyka tego rodzaju przybrała nostalgiczny i konserwatyw-
ny ton”40. W argumencie Vidlera krytyka fenomenologii przestrzeni 
zbiega się z postulatem społecznej krytyki, chociaż, jak sam zauwa-
ża, niektóre społeczne teorie pozostają ślepe na problem płci kul-
turowej, na kwestie planowania przestrzennego, opieki społecznej 
czy polityki wobec bezdomnych. Czy jednak współczesna refleksja 
o przestrzeni powinna być budowana jedynie na podstawie krytycz-
nych teorii społecznych, nie dostrzegając horyzontu fenomenologii 
przestrzeni? 

Współczesne nauki humanistyczne i  społeczne doświadcza-
ją bezprecedensowego „zwrotu przestrzennego” (spatial turn)41. To 
podstawowa teza Edwarda W. Sojy, amerykańskiego geografa wykła-
dającego urbanistykę, która pojawia się w jego publikacjach z dwóch 
ostatnich dekad42. Soja zaznacza, że zwrot ku interpretacjom prze-
strzeni i przestrzenności ludzkiego życia, który daje się zaobserwo-
wać pod koniec XX wieku, jest równie silny jak wcześniejsze zain-
teresowanie pojęciami czasu i historii (dziejowością) czy pojęciem 
społeczeństwa. Krytyczne interpretacje nie powinny być budowane 
według tradycyjnej dialektyki ontologicznej historia–społeczeństwo, 
lecz według „trialektyki”, która uwzględnia trzeci, istotny aspekt 
ludzkiego życia, czyli przestrzenność.

Soja nie ukrywa, że jego postulat alternatywnych wyobrażeń 
przestrzenności wiele zawdzięcza „heterotopologiom Foucaulta, 
trialektyce [...] Lefebvre’a, pojęciu marginalności i radykalnej otwar-

40 A. Vidler, Spatial Violence, „Assemblage” 1993, No. 20 (kwiecień), s. 85. 
41 W polskiej historii sztuki pojęciem „zwrotu przestrzennego” posługuje się Piotr 

Piotrowski w znaczeniu nowej, krytycznej geografii historii sztuki. Zob. P. Pio-
trowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 
2010, s. 15–55. Zob. także definicję „zwrotu przestrzennego” w: Miasto w sztuce – 
sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 684–685.

42 E. W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 
Places, Cambridge MA–Oxford 1996, s. 71–74; idem, Thirdspace: Expanding 
the Scope of the Geographical Imagination, w: Architecturally Speaking: Practi-
ces of Art, Architecture and the Everyday, ed. A. Read, London–New York 2000,  
s. 13–15. 
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tości bell hooks, czy hybrydycznościom Homiego Bhabhy”43. Nie-
przypadkowo pierwsza część książki Thirdspace – w  której Soja 
wprowadza pojęcie „trzeciej przestrzeni” zakładającej odrzucenie 
binarnych przeciwstawień – zawiera streszczenie argumentów Hen-
riego Lefebvre’a (La production de l’espace, 1974) i Michela Foucaul-
ta (Des espaces autres, 1967), a  także analizy wybranych pism ba-
daczy postkolonializmu (na przykład Homi Bhabha, The Location 
of Culture, 1994) i feministycznej krytyki przestrzennych dyscyplin, 
takich jak geografia i urbanistyka (Gillian Rose, Feminism and Geo-
graphy: The Limits of Geographical Knowledge, 1993). Jednocześnie 
Soja zwraca uwagę na konieczność włączenia pytania o przestrzeń 
do krytycznej teorii społecznej wobec zjawiska wzmożonej urbani-
zacji, jakie daje się zaobserwować od połowy XX wieku; jego reflek-
sja dotyczy przede wszystkim urbanistyki i studiów regionalnych44. 

W  ciągu ostatnich kilku lat określenia, takie jak spatial turn, 
Raumtheorie czy Raumparadigma, stały się pojęciami używanymi nie 
tylko przez geografów, ale także socjologów, antropologów lub kul-
turoznawców (rzadziej przez historyków sztuki)45. Autorzy antolo-
gii tekstów Raumtheorie (2006), literaturoznawca Jörg Dünne i me-
dioznawca Stephan Günzel, przyjęli postawę kwestionującą zarówno 
radykalizm zwrotu lingwistycznego w kulturze XX wieku, jak i prze-
konanie, że zwrot przestrzenny (topograficzny) dokonał się dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych na gruncie geografii oraz nauk społecz-
nych i jest „dzieckiem postmodernizmu” (jak argumentuje na przy-
kład Doris Bachmann-Medick)46. Przygotowany przez nich zbiór 
tekstów źródłowych ukazuje nie tylko refleksję o przestrzeni w per-

43 E. W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 
Places, s. 163. 

44 Zob. idem, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory, London 1989; idem, Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Re-
gions, Oxford 2000.

45 Zob. na przykład: The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, eds. B. Warf, 
S. Arias, London 2009. 

46 Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Hrsg.  
J. Dünne, S. Günzel, Frankfurt am Main 2006. Zob. także: D. Bachmann-Medick, 
Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, 
Warszawa 2012, s. 335.
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spektywie historycznej, lecz także różnorodne obszary badawcze. 
Antologia obejmuje fizykę i metafizykę przestrzeni (René Descartes, 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Albert Einstein), feno-
menologię przestrzeni (Martin Heidegger, Edmund Husserl, Gaston 
Bachelard, Maurice Merleau-Ponty), przestrzeń ciała i mediów (Ja-
cques Lacan, Luce Irigaray, Paul Virilio, Vilém Flusser), przestrzeń 
społeczną (Georg Simmel, Michel Foucault, Henri Lefebvre, Mi-
chel de Certeau, Pierre Bourdieu), przestrzeń polityczną (Hannah 
Arendt, Gilles Deleuze i Félix Guattari) oraz przestrzeń estetyczną 
(August Schmarsow, Ernst Cassirer, Jurij M. Łotman). 

Kontynuacją tej antologii jest zbiór artykułów Raumwissen-
schaften (2009), w  którym ponad dwudziestu przedstawicieli róż-
nych dziedzin (estetyka, historia sztuki, archeologia, architektura, 
urbanistyka, biologia, etnologia, filmoznawstwo, nauki historyczne, 
kartografia, lingwistyka, literaturoznawstwo, matematyka/topolo-
gia, muzykologia, filozofia, fizyka, teorie postkolonialne, psycholo-
gia, socjologia, teologia) prezentuje wybrane aspekty metodologicz-
ne danej dyscypliny badawczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzennego paradygmatu47. Artykuł poświęcony estetyce i  hi-
storii sztuki (otwierający ten zbiór, jako że przyjęto w nim alfabe-
tyczny układ dyscyplin) przypomina pokrótce historię metodologii 
naszej dyscypliny, wyodrębniając refleksję o przestrzeni u Gotthol-
da Efraima Lessinga, Adolfa von Hildebranda czy w studium Erwi-
na Panofsky’ego o perspektywie jako „formie symbolicznej”, a także 
podkreśla obecność zwrotu przestrzennego w najnowszych projek-
tach badawczych i wystawienniczych, takich jak sympozjum Topos 
Raum. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart, zor-
ganizowane w berlińskiej Akademie der Künste w 2004 roku48. Dla 

47 Raumwissenschaften, Hrsg. S. Günzel, Frankfurt am Main 2009.
48 M. Ott, Ästhetik / Kunstgeschichte, w: ibidem, s. 14–29. Zob. także: Topos Raum. 

Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart, Hrsg. A. Lammert et al., 
Berlin–Nürnberg 2005. Należy także zwrócić uwagę na najnowsze polskie 
przekłady pism Adolfa von Hildebranda i  Erwina Panofsky’ego, które podej-
mują refleksję o reprezentacji przestrzeni w sztukach wizualnych. Zob. A. von 
Hildebrand, Problem formy w  sztukach plastycznych, tłum. T. Zatorski, wstęp 
i opracowanie W. Bałus, Warszawa 2012; E. Panofsky, Perspektywa jako „forma 
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refleksji o przestrzeni w ramach historii sztuki istotne jest nie tylko 
rozmycie granic między rzeźbą, architekturą, instalacją, performan-
sem, wideo i filmem, ale także przejście od przestrzeni white cube do 
przestrzeni wideoprojekcji (black box).

Wydana w 2008 roku publikacja Spatial Turn. Das Raumpara-
digma in den Kultur- und Sozialwissenschaften gromadzi teksty geo-
grafów, literaturoznawców, socjologów i  medioznawców, wycho-
dząc od pojęcia zwrotu przestrzennego, które stosuje Edward W. 
Soja. W zbiorze Spatial Turn nie pojawia się tekst dotyczący zagad-
nień historii sztuki; najbliższy zainteresowaniom naszej dyscypliny 
jest artykuł Giuliany Bruno traktujący o problemach przestrzeni fil-
mowej49. Tymczasem w tekście publikowanym we wzmiankowanym 
zbiorze Soja sugeruje, że pojęcie Raumgeist powinno być równie 
istotne dla współczesnych badań co Zeitgeist. Sugestia ta może sta-
nowić dla historyków sztuki punkt wyjścia do przewartościowania 
metodologii dyscypliny. Używając pojęcia Zeitgeist, Soja nie odnosi 
się bezpośrednio do Hegla, lecz do Sein und Zeit Martina Heidegge-
ra, zwracając uwagę, że jego ontologia skupiona wokół pojęcia cza-
su zawiera również istotne koncepcje przestrzeni50. Podobną uwagę 
odnajdziemy w artykule Marca Jongena opublikowanym w zbiorze 
Philosophie des Raumes. Standortbestimmungen ästhetischer und po-
litischer theorie (2008). Jongen również zauważa, że w Sein und Zeit 
Heideggera zawiera się projekt „Sein und Raum”, a w pojęciu bycia 
implikowane jest pojęcie przestrzeni51. Należy podkreślić, że Philo-
sophie des Raumes uwzględnia w dużym stopniu refleksję o sztuce 
współczesnej, w  tym uwagi o  statusie kuratora czy formie instala-

symboliczna”, przekład, wstęp, posłowie i  redakcja naukowa G. Jurkowlaniec, 
Warszawa 2008.

49 G. Bruno, Bildwissenschaft. „Spatial Turns” in vier Einstellungen, w: Spatial Turn. 
Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Hrsg. J. Döring,  
T. Thielmann, Bielefeld 2008, s. 71–74. 

50 E. W. Soja, Vom „Zeitgeist” zum „Raumgeist”. New Twists on the Spatial Turn,  
w: ibidem, s. 252.

51 M. Jongen, Sein und Raum. Scholien zum „ungeschriebenen Über-Buch der aben-
dländischen Philosophie”, w: Philosophie des Raumes. Standortbestimmungen 
ästhetischer und politischer Theorie, Hrsg. M. Jongen, München 2008, s. 60. 
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cji52. Przestrzeni w sztuce współczesnej jest poświęconych także kil-
ka artykułów w tomie Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die 
neue Emotionsforschung (2011), chociaż większość autorów zajmuje 
się badaniami literackimi oraz teoriami nowych mediów53. 

Przykładem nowej retoryki zwrotu przestrzennego, posługują-
cej się pojęciem miejsca i codzienności, a jednocześnie wytyczającej 
pole powinowactwa architektury i sztuki, jest publikacja Architectu-
rally Speaking: Practices of Art, Architecture and the Everyday (2000), 
czyli zbiór esejów antropologów i  socjologów (Marc Augé, Franco 
La Cecla, Edward W. Soja), architektów (Bernard Tschumi, Zaha 
Hadid, François Roche), historyków architektury (Beatriz Colomi-
na, Kenneth Frampton, Anthony Vidler, William J. Mitchell) i  ar-
tystów (Krzysztof Wodiczko, Graeme Miller, Richard Wentworth). 
Alan Read, redaktor tego tomu, zauważa, że w publikacjach nauko-
wych późnego modernizmu pytania o historię, o historyczną episte-
mologię, o czas, zostały zdominowane przez dyskurs geograficzny, 
pytania o  przestrzeń i  miejsce, o  sposoby reprezentacji przestrze-
ni i doświadczania miejsca54. Przygotowany przez niego zbiór arty-
kułów obrazuje zwrot w stronę krytycznego spojrzenia na problem 
przestrzeni i miejsca, zestawiając antropologiczną refleksję z prakty-
kami architektonicznymi i artystycznymi, w tym z przykładami in-
terwencji w przestrzeni publicznej, ze sztuką performansu i nowy-
mi mediami odwołującymi się do pojęcia przestrzeni wirtualnej. 
Celem tych dociekań jest głębsze zrozumienie specyfiki współczes- 
nego miasta, a także miejsca artysty w przestrzeni określanej przez 
architekta. 

Nową retorykę zwrotu przestrzennego na gruncie historii sztu-
ki reprezentuje także publikacja Jane Rendell Art and Architectu-
re: A Place Between, której trójdzielny układ nawiązuje zarówno do 

52 Zob. B. Groys, Der Kurator als Ikonoklast, w: ibidem s. 117–127; S. Baier, Instal-
lation als Form, w: ibidem, s. 129–139.

53 Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung, Hrsg. G. Leh-
nert, Bielefeld 2011. 

54 Architecturally Speaking: Practices of Art, Architecture and the Everyday, s. 1.
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koncepcji Sojy, jak i Henriego Lefebvre’a55. Jednak teoria przestrze-
ni jako kontekst do interpretacji dzieł sztuki współczesnej jest bu-
dowana przez Rendell jedynie na kanwie dyskursu XX wieku (w od-
niesieniu do tekstów Marca Augégo, Waltera Benjamina, Homiego 
Bhabhy, Michela de Certeau, Gilles’a Deleuze’a, Rosalyn Deutsche, 
Michela Foucaulta, Henriego Lefebvre’a), tak jakby przestrzeń jako 
przedmiot dyskursu była odkryta niedawno i  jedynie jako przed-
miot krytyki społecznej. 

Tymczasem, w 1967 roku, w referacie wygłoszonym na konfe-
rencji Cercle d’etudes architecturales w Paryżu i skierowanym do ar-
chitektów, Foucault podkreślał, że nawet jeśli „epoka współczesna 
będzie być może nade wszystko epoką przestrzeni”, to „przestrzeń, 
która wydaje się dzisiaj kształtować horyzonty naszych zmartwień 
i zainteresowań, naszych teorii i naszych systemów, nie jest wcale ni-
czym nowym. Przestrzeń sama w sobie posiada w zachodnim do-
świadczeniu długą historię i  nie jest możliwe pominięcie zgubne-
go krzyżowania się czasu i przestrzeni”56. Interesujący jest również 
fakt, że w 1967 roku, kiedy Foucault przewidywał nadejście epoki 
przestrzeni, Richard Rorty opublikował zbiór tekstów filozofów ję-
zyka o znamiennym tytule The Linguistic Turn57.

Czy współczesny zwrot przestrzenny można uznać za jeszcze je-
den przełom w historii nauk humanistycznych i społecznych58, tak 
jak zwrot lingwistyczny, kiedy to filozofia języka, semiotyka, filozo-
fia dekonstrukcji wpłynęły zarówno na metodologię akademickich 
dyscyplin, jak i na praktykę artystyczną i architektoniczną? Rorty za-

55 J. Rendell, Art and Architecture. A  Place Between, London–New York 2006,  
s. 1–2. 

56 M. Foucault, O  innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. M. Żakowski, „Kul-
tura Popularna” 2006, nr 2 (16), s. 7–8. Wykład Des espaces autres został opu-
blikowany w „Architecture-Mouvement-Continuité” 1984, No. 5, s. 46–49 (an-
gielski przekład: Of Other Spaces, trans. J. Miskowiec, „Diacritics” 1986, No. 16,  
s. 22–27).

57 The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, ed. R. Rorty, Chica-
go–London 1967.

58 Mnogość „zwrotów” we współczesnej humanistyce w  przejrzysty sposób 
omawia Doris Bachmann-Medick. Zob. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. 
Nowe kierunki w naukach o kulturze. 
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uważył, że termin „zwrot lingwistyczny”, ukuty przez Gustava Berg-
manna59, był przede wszystkim desperacką próbą utrzymania sta-
tusu filozofii jako dyscypliny „gabinetowej” (armchair discipline), 
czyli określenia terytorium dla wiedzy a priori, na które nie mogły-
by wkroczyć ani socjologia, ani historia, ani sztuka, ani nauki przy-
rodnicze60. W  tym sensie filozofia języka stała się filozofią pierw-
szą, niezależną od innych nauk, ale stanowiącą dla nich podstawę. 
Zwrot lingwistyczny dokonał się na gruncie filozofii do tego stopnia, 
że pojęcie języka stało się dla dwudziestowiecznego filozofa substy-
tutem pojęcia doświadczenia61. Zwrot przestrzenny jest definiowa-
ny we współczesnych publikacjach jako perspektywa interdyscypli-
narna, a nie jako autonomiczny projekt filozoficzny. Zastanawiające 
jest jednak, że refleksja o przestrzeni rozwijała się w wieku XX rów-
nolegle do zwrotu lingwistycznego, w różnych dyscyplinach i w od-
miennych filozoficznych perspektywach. Przypomnijmy La poétique 
de l’espace (1957) Gastona Bachelarda, The Hidden Dimension (1966) 
antropologa Edwarda T. Halla62, La production de l’espace (1974) 
Henriego Lefebvre’a, Space and Place: The Perspective of Experience 
(1977) geografa Yi-Fu Tuana63 czy publikacje z lat dziewięćdziesią-
tych filozofa Edwarda S. Caseya64. Wszystkich wyżej wymienionych 
autorów łączy fakt, że żaden z nich nie porzucił pojęcia doświadcze-
nia na rzecz języka.

Zatrzymajmy się przy La production de l’espace Lefebvre’a  jako 
publikacji najczęściej przywoływanej w  kontekście współczesnego 
zwrotu przestrzennego. W swoim projekcie nauki o przestrzeni Le-
febvre krytykuje łatwość, z jaką filozofowie i epistemolodzy posługu-

59 Zob. G. Bergmann, Logic and Reality (1964). Cyt. za: The Linguistic Turn: Recent 
Essays in Philosophical Method, s. 8–9.

60 R. Rorty, Wittgenstein, Heidegger, and the Reification of Language, w: idem, Es-
says on Heidegger and Others: Philosophical Papers, Vol. 2, Sydney 1991, s. 50. 

61 Ibidem, s. 53. 
62 Zob. polskie wydanie: E. T. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa 

(1997) 2003. 
63 Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987. 
64 E. S. Casey, Getting Back Into Place: Toward a Renewed Understanding of the Pla-

ce-World, Bloomington–Indianapolis 1993; idem, The Fate of Place: A Philoso-
phical History.
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ją się pojęciem przestrzeni literackiej, przestrzeni ideologicznych czy 
przestrzeni marzeń sennych. Dla historyków sztuki istotna jest kry-
tyka Lefebvre’a odnosząca się do pojęcia przestrzeni w sztuce: „z ja-
kimż zadowoleniem znawcy mówią o przestrzeni malarskiej, prze-
strzeni Picassa, przestrzeni Les demoiselles d’Avignon, czy przestrzeni 
Guerniki”65. Istnieje jednak przepaść między przestrzenią w dyskur-
sie filozofów i  epistemologów a  przestrzenią rzeczywistą, fizyczną 
i społeczną. Dyskurs o przestrzeni nie jest w stanie stworzyć podstaw 
wiedzy o przestrzeni. Podstawę nauki o przestrzeni Lefebvre’a  sta-
nowi nie tylko nieufność wobec Logosu, ale i wobec Oka: „W oku 
i spojrzeniu artysty, w obiektywie fotografa, w ołówku i na białej kart-
ce papieru rysownika” umiejscowiony jest błąd i iluzja. Iluzja „odci-
na czystą formę od jej nieczystej treści – od czasu przeżytego, czasu 
codzienności, od [...] ciepła, życia i śmierci ciał. [...] obraz zabija”66. 
Lefebvre zarzuca również zachodniej filozofii – zdominowanej przez 
„króla Logosa strzeżonego przez Oko”67 – zdradę i porzucenie ciała.

Nauka o  przestrzeni Lefebvre’a  nie jest projektem tożsamym 
z  geometrią czy topologią, gdyż nie uwzględniają one sprzeczno-
ści w naturze przestrzeni68. Nauka o przestrzeni powinna być nauką 
o jej produkcji i użytkowaniu przez dane społeczeństwo, gdyż „każde 
społeczeństwo wytwarza własną przestrzeń”69. Nauka o przestrzeni 
byłaby więc projektem historycznym, społeczną historią przestrze-
ni, uwzględniającą historię reprezentacji i sposoby produkcji. Skoro 
każde społeczeństwo wytwarza własną przestrzeń, to zadaniem było-
by także prześledzenie zmian w przestrzeni użytkowanej przez daną 
formację społeczną. W  tym sensie społeczeństwo średniowieczne, 
określone przez feudalne środki produkcji, wytworzyło przestrzeń 
dworów, zakonów i katedr, a kapitalizm i neokapitalizm – przestrzeń 
banków, centrów biznesowych, autostrad i portów lotniczych. Kate-

65 H. Lefebvre, La production de l’espace, Paris 1974. Referuję na podstawie wyda-
nia angielskiego The Production of Space, trans. D. Nicholson-Smith, Malden– 
–Oxford–Carlton 1991, s. 8.

66 Ibidem, s. 97. 
67 Ibidem, s. 408.
68 Ibidem, s. 292. 
69 Ibidem, s. 53. 
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dra, na przykład, nie powinna być interpretowana jedynie jako dzieło 
sztuki, lecz przede wszystkim jako „akt polityczny”70. Zasadniczym 
pytaniem dla Lefebvre’a (wynikającym z marksistowskiego przeko-
nania o następujących po sobie społeczno-politycznych formacjach) 
jest jednak to, czy socjalizm wytworzył własną przestrzeń, skoro nie 
istnieje społeczeństwo komunistyczne? Lefebvre stawia więc inne 
pytanie o to, czy państwowy socjalizm wyprodukował własną prze-
strzeń: „Rewolucja, która nie wytwarza nowej przestrzeni, nie wy-
korzystuje w pełni swojego potencjału”71. Istotną lekcją stworzenia 
nowej przestrzeni dla nowego społeczeństwa był według Lefebvre’a 
konstruktywizm rosyjski (1920–1930), próbą zawłaszczenia prze-
strzeni władzy był Maj 1968 roku, a projektem dla współczesności 
byłaby kontrprzestrzeń dla społeczeństwa alternatywnego72. 

Lefebvre wyznacza słynną już konceptualną triadę: praktyki 
przestrzenne, reprezentacje przestrzeni i  przestrzenie reprezenta-
cji73. Przestrzenna praktyka obejmuje produkcję i reprodukcję, a tak-
że miejsca charakterystyczne dla danej formacji społecznej. Odnosi 
się do przestrzeni postrzeganej (espace perçu). Reprezentacje prze-
strzeni (sposoby przedstawiania przestrzeni) odnoszą się do stosun-
ków produkcji i  do porządku przez nich narzucanych, a  także do 
wiedzy, znaków czy kodów. Reprezentacje są więc tożsame z espace 
conçu, przestrzenią wyobrażoną, koncepcjami naukowców, urbani-
stów i architektów. Przestrzenie reprezentacji, o złożonym symbo-
lizmie, uwzględniają ukryty aspekt życia społecznego. Odnoszą się 
do przestrzeni żyjącej, przeżytej (espace vécu), czyli do doświadcze-
nia mieszkańców, użytkowników, ale także artystów, pisarzy i nie-
których filozofów, którzy próbują opisać doświadczenie codzienno-
ści. Wykorzystując triadę tych pojęć, Lefebvre definiuje formę jako 
przynależącą sferze postrzeganego (espace perçu), strukturę – prze-
strzeni wyobrażonej i skonceptualizowanej (espace conçu), a funkcję – 
przestrzeni przeżycia, codziennych doświadczeń (espace vécu)74. 

70 Ibidem, s. 74. 
71 Ibidem, s. 54. 
72 Ibidem, s. 54–56 i 382–383. 
73 Ibidem, s. 33 i 38–39.
74 Ibidem, s. 369.
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Poszukiwanie nauki o przestrzeni trwa od lat (jak argumentu-
je Lefebvre); jej zapowiedzi można odnaleźć w filozofii, epistemolo-
gii, ekologii, geopolityce, antropologii czy etnologii. Należy jednak 
podkreślić, że w przeciwieństwie do niektórych współczesnych auto-
rów budujących nowe teorie przestrzeni jedynie jako teorie krytycz-
ne, Lefebvre docenia znaczenie refleksji o domu i  zamieszkiwaniu 
jako problemu nowoczesności w ontologii Heideggera oraz w topo-
filii Bachelarda, choć podkreśla, że nauka o przestrzeni jeszcze nie 
powstała. Nieprzypadkowo w antologii tekstów pod redakcją Neila 
Leacha, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory (1997), 
fragmenty z The Production of Space Lefebvre’a zostały umieszczone 
w części drugiej zatytułowanej Phenomenology wraz z tekstami Ga-
stona Bachelarda, Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera75. 
Lefebvre analizuje też teksty architektów i historyków architektury, 
takich jak Sigfried Giedion, Bruno Zevi czy Robert Venturi. Cytuje 
książkę Giediona o symptomatycznym tytule Space, Time, Architec-
ture (1941), ale jednocześnie zarzuca autorowi, że nigdy nie uwolnił 
się od oscylacji między tym, co geometryczne, a tym, co duchowe76. 
Lefebvre odwołuje się także do książki Brunona Zeviego, Architectu-
re as Space: How to Look at Architecture (1957, 1974), lecz krytykuje 
autora za typowo wizualne podejście do architektury. Według Lefe-
bvre’a głosy Giediona i Zeviego pomagają w ukonstytuowaniu histo-
rii przestrzeni, jednak nie są wystarczające. Krytyka Lefebvre’a doty-
czy nie tyle historii architektury, co lingwistyki Noama Chomsky’ego, 
gramatologii Jacques’a  Derridy, a  przede wszystkim semiologii  
Rolanda Barthes’a77. Nauka o przestrzeni mogłaby być rekonstruk-
cją danego kodu, jednak Lefebvre uważa, że – wbrew semiologii 
Barthes’a – miasto nie jest tekstem czy przedmiotem dyskursu, lecz 
texture – tkanką, strukturą, skomplikowanym splotem społecznych 
i przestrzennych powiązań, powstaje po to, aby w nim żyć78. 

75 Ibidem, s. 121. Zob. także: Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, 
ed. N. Leach, London–New York 2004, s. 138–146. 

76 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 127. 
77 Ibidem, s. 5 i 142–143.
78 Ibidem, s. 235.
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W  krytyce podjętej przez Lefebvre’a  w  latach siedemdziesią-
tych XX wieku podkreślmy jednak wątek odnoszący się bezpośred-
nio do historii sztuki (która – rzekomo – posługuje się pojęciem 
przestrzeni z dużą dezynwolturą w  interpretacjach obrazów), jak 
również kategoryczne stwierdzenie, że nauka o przestrzeni jeszcze 
nie została w pełni wykrystalizowana. Jak słusznie zauważa Doris 
Bachmann-Medick, „jeśli ostatnio mówi się wszędzie o ponownym 
odkryciu przestrzeni jako kategorii wiodącej w naukach społecz-
nych i kulturoznawstwie, to znaczy, że pojęcie przestrzeni wcześ-
niej musiało się zagubić”79. Zagubiło się, jak argumentuje filozofka 
i  literaturoznawczyni, w  XVIII wieku, zdominowane przez poję-
cia czasu, rozwoju i postępu, konstytutywne dla postawy history-
zmu. Na gruncie historii sztuki za przykład pewnego „zagubie-
nia” istotnej teorii przestrzeni można uznać definicję architektury 
jako Raumgestalterin przedstawionej przez Augusta Schmarsowa 
w 1893 roku w ramach wykładu inauguracyjnego na uniwersytecie 
w Lipsku (Das Wesen der architektonischen Schöpfung). Schmarsow 
dokonał wówczas znaczącego przemieszczenia pojęcia przestrze-
ni z  filozofii w  obszar historii sztuki, prezentując jedną z  pierw-
szych definicji architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni – 
wiele lat wcześniej, niż uczynili to moderniści. Architektur als 
Raumgestalterin to kluczowe pojęcie wykładu Schmarsowa, któ-
ry argumentował, że nasze poczucie przestrzeni (Raumgefühl) oraz 
przestrzenna wyobraźnia (Raumphantasie) szukają zaspokojenia 
w  sztuce umożliwiającej kształtowanie przestrzeni (Raumgestal-
tung). Tę sztukę nazywamy architekturą80. 

Wykład Schmarsowa był czytany pod koniec wieku XIX w krę-
gach historyków sztuki, ale nie przeniknął bezpośrednio do środo-
wiska architektów. Rozważania o poczuciu przestrzeni i jej kształto-
waniu wpisują się jednak w ówczesne zainteresowania problemem 
empatii i formy, czego przykładem są rozważania Heinricha Wölffli-
na (Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, 1886), Adolfa 

79 D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w  naukach o  kulturze,  
s. 337.

80 Zob. A. Schmarsow, Das Wesen der architektonischen Schöpfung, w: Raumtheo-
rie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, s. 470. 
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von Hildebranda (korespondującego z Konradem Fiedlerem odnoś- 
nie do swojego dzieła Das Problem der Form in der bildenden Kunst, 
1893) czy szwajcarskiego architekta Hansa Auera, który w  tekście 
Die Entwicklung des Raumes in der Baukunst (1883) pisał o „prze-
strzeni jako duszy budynku”81. Wielu badaczy architektury podkreś- 
la, że wykład Schmarsowa z 1893 roku nie był znany Le Corbusie-
rowi, Sigfriedowi Giedionowi czy Zeviemu, którzy w pismach publi-
kowanych od lat dwudziestych XX wieku rozpropagowali definicję 
architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni82. Echa okreś- 
lenia Schmarsowa można wytropić też w  niemieckich podręczni-
kach historii architektury pisanych przez architektów, na przykład 
w Die Architektur als Raumkunst Ottona Karowa (1921)83. Das We-
sen der architektonischen Schöpfung jest odkrywany dzisiaj na nowo 
przez niemieckich badaczy współczesnego „zwrotu przestrzennego”, 
redaktorów wspomnianego już tomu Raumtheorie, a nieco wcześniej 
przez historyków architektury, którzy podkreślają pionierski charak-
ter teorii architektonicznej przestrzeni Schmarsowa jako przestrze-
ni doświadczenia, a nie wyliczeń matematycznych – pionierski nie 
tylko wobec modernistycznych teorii architektury, ale także wobec 
filozoficznej refleksji o przestrzeni Heideggera zawartej w Sein und 
Zeit (1926)84.

81 Zob. na przykład: Empathy, Form, and Space: Problems of German Aesthetics 
1873–1893, eds. H. F. Mallgrave, E. Ikonomou, Santa Monica CA 1994; Art in 
Theory 1815–1900: An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, P. Wood,  
J. Gaiger, Oxford–Malden 1998, s. 706–717. 

82 Zob. komentarze do tekstu Schmarsowa: R. Lüdeke, Einleitung, w: Raumtheorie. 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, s. 454–456; Architec-
tural Theory. Volume II. An Anthology from 1871–2005, eds. H. F. Mallgrave, 
C. Contandriopoulos, Malden–Oxford–Calden 2008, s. 82. 

83 Karow używa również określenia „die Architektur als raumbildende Kunst”. 
Zob. O. Karow, Die Architektur als Raumkunst, Berlin 1921, s. 76. 

84 Zob. na przykład: A. Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Archi-
tecture, London 2000, s. 261. 
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Krytyka architektury wobec krytyki sztuki

W 1974 roku Henri Lefebvre zadał pytanie, które wciąż wydaje się 
aktualne, o  to, dlaczego nie ma krytyki architektury i  urbanistyki 
porównywalnej z krytyką sztuki, literatury, muzyki i teatru. Według 
Lefebvre’a krytyka sztuki dotyczy ludzi i instytucji, artystów i galerii. 
Przedmiot krytyki architektury i  urbanistyki, czyli przestrzeń, jest 
co najmniej tak istotny jak „estetyczne przedmioty codziennej kon-
sumpcji”, gdyż dotyczy otoczenia, w którym żyjemy85. W ślad za kry-
tyką Lefebvre’a zadajmy pytanie o współczesny status krytyki archi-
tektury, jak i o to, w jakim stopniu przestrzeń stała się przedmiotem 
krytyki sztuki współczesnej. 

„W  latach pięćdziesiątych w Warszawie wszyscy znali się choć 
trochę na architekturze, tak jak w swoim czasie na Alasce wszyscy 
znali się na poszukiwaniu złota. Architektura stanowiła główne za-
interesowanie niemal wszystkich w  tym mieście” – pisze Leopold 
Tyrmand, dedykując powieść Zły swojej rodzinnej Warszawie86. Su-
gerowana przez Tyrmanda powszechna znajomość problematyki ar-
chitektonicznej wynikała niewątpliwie z faktu, że w latach pięćdzie-
siątych XX wieku Warszawa była ogromnym placem budowy, jak to 
dokumentuje obraz Aleksandra Kobzdeja Budowa Pałacu Kultury 
i Nauki z 1953 roku czy wystawy architektury organizowane w Cen-
tralnym Biurze Wystaw Artystycznych w  pierwszym dziesięciole-
ciu po wojnie87. W 1948 roku, w artykule O krytyce architektonicznej 

85 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 92. Wobec tego postulatu Lefebvre’a, 
a  także jego uwag na temat „kontrprzestrzeni”, interesujący jest fakt, że w La 
production de l’espace nie wspomina o współczesnych mu działaniach francu-
skich sytuacjonistów czy o projekcie Nowego Babilonu Constanta. Odniesienia 
do Społeczeństwa spektaklu Guy Deborda pojawiają się jedynie dwa razy, zob. 
ibidem, s. 261 i 286. O burzliwych związkach między Lefebvre’em a sytuacjoni-
stami zob. na przykład wywiad z Kristin Ross, Lefebvre on the Situationists: An 
Interview, w: Guy Debord and the Situationist International: Texts and Docu-
ments, ed. T. McDonough, Cambridge MA 2004, s. 267–283.

86 L. Tyrmand, Zły, Warszawa 2004, s. 51. 
87 Zob. dokumentację z  archiwum Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w  War-

szawie: „I  Ogólnopolski pokaz projektów architektury” (1951), „I  Ogólnopol-
ska wystawa architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej” (1952), „I Powszechna 
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opublikowanym na łamach „Architektury” – miesięcznika Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich SARP – Edgar Norwerth domagał 
się wypracowania precyzyjnych i adekwatnych do architektury ka-
tegorii krytycznych, uwzględniających aspekty lokalizacji, rozplano-
wania i funkcji. Ironizując na temat analizy budynków Ministerstwa 
Komunikacji (projektu Bohdana Pniewskiego) przedstawionej przez 
Stefana Putowskiego, Norwerth argumentował, że czytelnik oczeku-
je od krytyka nie tyle stwierdzenia, że budynek jest „ładny”, co wyja-
śnienia, dlaczego jest „ładny”88. 

W marcu 2003 roku, w siedzibie Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki, Klub Młodych Historyków i Kry-
tyków Sztuki zorganizował dyskusję panelową zatytułowaną Sens 
krytyki współczesnej architektury89. Problemem współczesnej kryty-
ki architektonicznej okazał się jej brak – w taki sposób należałoby 
podsumować tę debatę. Ale trzeba też dodać, że krytyka architektu-
ry nie ma właściwie tradycji wspólnej z krytyką artystyczną, upra-
wianą od połowy XVIII wieku przez pisarzy i poetów, takich jak De-
nis Diderot i  Charles Baudelaire, odwiedzających zarówno salony, 
jak i pracownie zaprzyjaźnionych malarzy. Jednym z głównych pytań 
stawianych w czasie dyskusji było pytanie o to, kto ma uprawiać kry-
tykę architektury: „architekci ze słabym warsztatem metodologicz-
nym, historycy sztuki bez przygotowania praktycznego, dziennika-

wystawa architektury Polski Ludowej” (1953), „Ogólnopolska wystawa architek-
tury wnętrz” (1957).

88 Zob. E. Norwerth, O krytyce architektonicznej, „Architektura” 1948, nr 3, s. 30– 
–31; S. Putowski, Nowy gmach Ministerstwa Komunikacji, „Architektura” 1948, 
nr 1, s. 1–7. Na temat gmachów Ministerstwa Komunikacji zob. także M. Cza-
pelski, Bohdan Pniewski – warszawski architekt XX wieku, Warszawa 2008,  
s. 189–201.

89 W dyskusji wzięli udział: Małgorzata Chodorowska z Wojewódzkiego Oddziału 
Służby Ochrony Zabytków, Agnieszka Dąbrowska – historyczka sztuki, redak-
torka miesięcznika „Architektura-Murator”, Marta Leśniakowska – historyczka 
architektury z Instytutu Sztuki PAN, Peter Martyn – historyk estetyki i kultury 
miejskiej z Instytutu Sztuki PAN, architekci Krzysztof Mycielski i Hubert Tram-
mer, Przemysław Woźniakowski – architekt i konserwator zabytków, Jarosław 
Zieliński – historyk architektury Warszawy. Zob. K. Szadkowska, Polska kryty-
ka architektury, „Architektura-Murator” 2003, nr 6, s. 72.
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rze o ogólnym wykształceniu?”90. Jak zauważa historyk architektury 
Marvin Trachtenberg w artykule z 1988 roku, pisaniem o architek-
turze zajmują się właściwie wszyscy, którzy z architekturą się stykają 
i którzy „są w stanie pisać”91.

Brak krytyki architektury może wynikać z kryzysu krytyki sztu-
ki. Jak argumentuje James Elkins w niewielkiej publikacji What Hap-
pened to Art Criticism? (2003) – której celem było między innymi 
zdemaskowanie mechanizmów pisania o sztuce – krytyka sztuki do-
świadcza dzisiaj światowego kryzysu. Historycy sztuki zajmujący się 
sztuką nowoczesną i  współczesną czytają „Artforum”, „ArtNews” 
czy „Art in America”, jednak starają się nie cytować zamieszczonych 
tam tekstów, chyba że przedmiotem ich badań jest recepcja twór-
czości danego artysty w prasie popularnej92. Elkins ukazuje słabość 
pewnych nurtów współczesnej krytyki sztuki (na przykład uzależ-
nienie od instytucji sztuki, nagminność pseudofilozoficznego żargo-
nu, nadmierną opisowość, brak radykalnego wartościowania), jed-
nak dla naszych rozważań o rozdźwięku między pisaniem o sztuce 
a pisaniem o architekturze znaczący jest fakt, że problem architektu-
ry jako przedmiot krytyki artystycznej w ogóle nie pojawił się w tej 
polemicznej argumentacji. 

Powodów pominięcia przez Elkinsa krytyki architektury należy 
być może doszukiwać się w niej samej. Krytyka architektury „wpa-
dła w pułapkę własnej metafizyki” – głosi tytuł artykułu architekta 
Jamesa Marstona Fitcha. „Krytyczni detektywi nigdy nie wracają na 
miejsce przestępstwa”; pisanie o architekturze nie wynika zazwyczaj 
z  bezpośredniego doświadczenia, lecz z  oglądania fotografii. Fitch 
przedstawia więc pięć przykazań rzetelnej krytyki architektury. Po 
pierwsze, pisać tylko o budynkach, których się doświadczyło wszyst-
kimi zmysłami. Po drugie, przeprowadzić wywiady z ich mieszkań-
cami (a nie tylko z właścicielami lub administratorami). Po trzecie, 
pisać tekst krytyczny co najmniej po rocznej eksploatacji budynku, 
abyśmy mieli pełną wiedzę na temat jego funkcjonowania (na przy-

90 Ibidem.
91 M. Trachtenberg, Some Observations on Recent Architectural History, „The Art 

Bulletin” 1988, Vol. 70, No. 2 (czerwiec), s. 211.
92 J. Elkins, What Happened to Art Criticism?, Chicago 2003, s. 2–5.



94 CZĘŚĆ I

kład w jaki sposób budynek się starzeje, jak znosi zmiany pogody). 
Po czwarte, dopilnować, aby fotograficzna dokumentacja uwzględ-
niała wszelkie możliwe sytuacje i ujęcia: fotografie wnętrza i elewa-
cji, widoki w  ciągu dnia i  w  nocy, przy dobrej i  złej pogodzie. Po 
piąte, jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wyżej wymienionych warun-
ków, lepiej w ogóle nie pisać o architekturze93. Do powyższych po-
stulatów nawiązuje filozof William H. Hayes w artykule Architectural 
Criticism (2002)94. Hayes zwraca uwagę na historyczne uwarunko-
wania krytyki architektury wyznaczone przez trzy witruwiańskie 
pojęcia firmitas, utilitas, venustas. Trwałość, użyteczność i piękno to 
jednak kategorie zmienne, które nie zapewniają krytyce architektury 
„bezpiecznego fundamentu”. Co więcej, w osądzie estetycznym ar-
chitektury te trzy kategorie nie zawsze ujawniają się z podobną in-
tensywnością. Jak argumentuje Hayes, piramidy egipskie odznaczają 
się niezwykłą trwałością oraz pewnym pięknem, jednak ograniczo-
ną użytecznością; architektura nowoczesna wręcz odwrotnie – jej 
naczelnym postulatem stała się funkcjonalność95.

Paradoks współczesnej krytyki architektury wiąże się z  jed-
nej strony z jej egalitarnym charakterem, z drugiej zaś – z zawodo-
wą specjalizacją. Specyfika architektury, określana przede wszystkim 
przez jej użyteczność, polega na tym, że wypowiadają się o niej nie 
tylko znawcy, zwłaszcza kiedy w pobliżu osiedla czy ogródków dział-
kowych planuje się autostradę, a tuż przy bloku powstaje korpora-
cyjny drapacz chmur, biurowiec lub hotel, który ogranicza dopływ 
światła słonecznego do mieszkań. W przypadku budowy warszaw-
skiego hotelu InterContinental w latach 2001–2004 sprzeciw miesz-
kańców i użytkowników pobliskiego biurowca wpłynął zasadniczo 
na wygląd bryły budynku. Architektura, w o wiele większym stopniu 
niż sztuka, wyzwala społeczne inicjatywy w obronie osiedla, dzia-
łek, także w  obronie zabytków i  pomników. Architektura to „naj-

93 J. M. Fitch, Architectural Criticism: Trapped in Its Own Metaphysics, „Journal of 
Architectural Education” 1976, Vol. 29, No. 4 (numer tematyczny: Architectural 
Criticism and Evaluation, kwiecień), s. 2–3. 

94 W. H. Hayes, Architectural Criticism, „The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism” 2002, Vol. 60, No. 4 (jesień), s. 325–329.

95 Ibidem, s. 326.
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bardziej polityczna ze sztuk” – twierdzi architekt Andrzej Basista96. 
A jednak, w pewnych sytuacjach, krytyka architektury pozostaje do-
meną profesjonalistów w większym stopniu niż sztuka. Doskonałość 
konstrukcji w  pełni doceni znawca technologii budowlanych. Nie 
znaczy to jednak, że krytyka architektonicznej formy i  wyliczanie 
technicznych parametrów powinny zdominować poszukiwanie zna-
czenia, kontekstu kulturowego i historycznego architektury. Z dru-
giej zaś strony do aktualnej krytyki architektury zaliczamy eseistykę 
uprawianą przez niektórych praktykujących architektów czy filozo-
fów i pisarzy, choć nie zawsze wpisuje się ona we współczesne zwro-
ty metodologiczne, którym ulega zarówno historia sztuki, jak i hi-
storia architektury97. 

W 2004 roku architekt Grzegorz Stiasny opublikował Od A do Z – 
alfabet architektury, notabene z okazji dziesięciolecia istnienia mie-
sięcznika „Architektura-Murator”. Wobec poszukiwania możliwości 
zbliżenia między historią sztuki a architekturą na szczególną uwagę 
zasługują dwa ironiczne hasła tego alfabetu: „G – gazety o architek-
turze – jednak bełkot” oraz „T – teoria – kto w ogóle ją uprawia i z ja-
kim skutkiem?”. Jak zaznacza Stiasny: „Gazety codzienne [...] nie 
mają pomysłu, jak pisać o architekturze. [...] Pół biedy, gdy relacje 
z architektonicznych wydarzeń ograniczają się do prostego przedsta-
wienia faktów, ale gdy dochodzi do komentarzy, najczęściej okazu-
je się, że piszący wiedzą o architekturze tyle, co ich czytelnicy, czyli 
nic”98. Pytanie o teorię architektury w Polsce pozostawiono bez ko-
mentarza.

Trudno jednak zgodzić się z  tym radykalnym poglądem doty-
czącym braku polskiej teorii i krytyki architektury. Jego zaprzecze-
nie stanowią dwa tomy antologii Co to jest architektura? gromadzą-
ce zapis wykładów wybitnych architektów i teoretyków architektury 
z całego świata, wygłoszonych w krakowskim Bunkrze Sztuki w la-
tach 2001–2002 i w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

96 A. Basista, Architektura. Dlaczego jest, jaka jest, Kraków 2000, s. 141.
97 Zob. L. Konior, Homo architectonicus. Szkice, krytyka, wspomnienia, Kraków 

2004. Zob. także: R. Salvadori, Poszukiwanie nowoczesności, Gdańsk 2001.
98 G. Stiasny, Od A  do Z  – alfabet architektury, „Architektura-Murator” 2004,  

nr 10, s. 91. 
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w  latach 2003–2007, czy wybrane publikacje Fundacji Bęc Zmia-
na99. Pozytywnym przykładem krytyki architektury w  kontekście 
kultury współczesnej jest także seria numerów tematycznych kra-
kowskiego kwartalnika „Autoportret. Pismo o  dobrej przestrzeni”, 
poruszającego kwestie architektury organicznej, przestrzeni pustki, 
przestrzeni sceny czy przestrzeni władzy100. 

Redakcja warszawskiego miesięcznika „Architektura-Murator” 
podejmuje niekiedy wątki teoretyczne101 czy też kwestie współczes- 
nych powiązań między architekturą, sztukami wizualnymi i  prze-
strzenią publiczną102, chociaż znacząca część każdego numeru jest 
zarezerwowana dla prezentacji najnowszych realizacji architekto-
nicznych. Cenną inicjatywą miesięcznika „Architektura-Murator” 
była jednak publikacja cyklu rozmów „Na nowy wiek” z  architek-
tami (2003), które ukazały się także jako książka Dokąd zmierza ar-
chitektura? (2005)103. Za znak czasu należy uznać podejmowanie 
przez pisma o profilu architektonicznym problematyki sztuk wizu-
alnych. W numerze tematycznym „Architektura i  sztuka” krakow-
skiego miesięcznika „Architektura & Biznes” znalazły się eseje o sa-
lonie miejskim w  St. Gallen projektu Carlosa Martineza i  artystki 

99 Zob. Co to jest architektura? / What is architecture?, red. A. Budak, t. 1, Kraków 
2002; Co to jest architektura? / What is architecture?, red. A. Budak, t. 2, Kraków 
2008. Zob. także: Redukcja/Mikroprzestrzenie. Synchronizacja, red. B. Świąt-
kowska, Warszawa 2010; A. Wasilkowska, A. Nowak, Warszawa jako struktura 
emergentna, Warszawa 2009.

100 Zob. „Autoportret. Pismo o  dobrej przestrzeni” 2006, nr 3; 2007, nr 1; 2007,  
nr 2; 2008, nr 1. 

101 Zob. cykl „Teorie. 12 nowych spojrzeń na architekturę”. W ramach tego cyklu 
opublikowano na przykład artykuł Charlesa Waldheima, Nieokreślona emergen-
cja. Problematyczne autorstwo we współczesnych praktykach kształtowania krajo- 
brazu, „Architektura-Murator” 2007, nr 7 (sierpień), s. 33–39. 

102 Zob. Strategia przypadku – o przestrzeni publicznej w polskim mieście, „Archi-
tektura-Murator” 2005, nr 3, s. 62–69. W piśmie pojawiają się odniesienia do 
sztuk wizualnych, choć niekiedy pod obiecującymi tytułami, np. AR(ch)T – ar-
chitektura poprzez sztukę. Instalacja Leona Tarasewicza („Architektura-Mura-
tor” 2004, nr 2, s. 22), kryją się jedynie rozkładówki z fotografiami. 

103 Dokąd zmierza architektura? Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Glenn Murcutt, 
Dominique Perrault, Winy Maas, Steven Holl, Álvaro Siza, Stefano Boeri, Nor-
man Foster, Shigeru Ban, Jaime Lerner, Dietmar Steiner – architekci, którzy wpły-
wają na naszą przyszłość, Warszawa 2005. 
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Pipilotti Rist i o  sklepie-rzeźbie Prada Marfa projektu studia Elm-
green & Dragset104. Problemem w kontekście prezentowanych roz-
ważań o „zwrocie przestrzennym” w historii sztuki jest nie tyle nie-
obecność tematyki architektonicznej w prasie fachowej i codziennej, 
co niewystarczająca obecność teorii i krytyki architektury w katalo-
gach wystaw sztuki współczesnej, która często podejmuje gry z ar-
chitekturą. W  kontekście polskiego dyskursu architektonicznego  
(w ślad za publikacją Przestrzeń, filozofia i architektura pod redakcją 
Ewy Rewers, Poznań 1999) należałoby postulować również zbliżenie 
architektury i filozofii – przykładem powinowactwa między prakty-
ką architektoniczną i refleksją filozoficzną jest seria „Writing Archi-
tecture” wydawana przez MIT Press. Opublikowano w  jej ramach 
między innymi: Differences: Topography of Contemporary Architectu-
re Ignasia de Solà-Moralesa (1996), A Landscape of Events Paula Vi-
rilia (2000) czy Architecture from the Outside: Essays on Virtual and 
Real Space Elizabeth Grosz (2001). 

Zarysowałam niektóre opozycje i powinowactwa między archi-
tekturą a sztuką. Jak jednak wpisują się w nie artyści, których dzia-
łania przypominają praktyki architektów, prowokują do głębszej 
refleksji o  sposobach reprezentacji i  zamieszkiwania przestrzeni? 
W  pracach wielu współczesnych artystów architektura nie jest je-
dynie malowniczym „motywem ikonograficznym” malarstwa, foto-
grafii czy filmów. Architektura jest często przedmiotem krytyki ze 
strony artystów, dostrzegających na przykład jej opresyjność, nie-
przystawalność do potrzeb codziennego życia czy jej „klęski” po-
niesione w sferze społeczno-politycznej. Innymi słowy, wobec nie-
pewnej pozycji krytyki architektonicznej, zdystansowanej wobec 
krytyki artystycznej, współczesne praktyki artystyczne przejmują 
niekiedy jej rolę. Przykłady krytycznej postawy wobec architektu-
ry można odnaleźć w interwencjach architektonicznych amerykań-
skiego architekta i artysty Gordona Matty-Clarka czy w działaniach 
Dana Grahama i Roberta Smithsona z lat siedemdziesiątych XX wie-

104 C. Lauber, C. Martinez, P. Rist, Plac czerwony, „Architektura & Biznes” 2007, 
nr 2, s. 32–41; J. Trybuś, Tylko dla diabła, „Architektura & Biznes” 2007, nr 2,  
s. 54–57.
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ku105, a za współczesne jej kontynuacje można uznać twórczość ame-
rykańskiej artystki Andrei Zittel oscylującą wokół modernistycznej 
koncepcji projektowania przestrzeni minimalnego mieszkania106 czy 
instalacje architektoniczne Moniki Sosnowskiej, niejednokrotnie 
czerpiące inspirację z architektury doby PRL-u. Sztuka współczes-
na staje się wnikliwą krytyką architektury (wydobywającą zarówno 
jej potencjał, jak i ograniczenia), podobnie jak w latach siedemdzie-
siątych XX wieku niektóre instalacje site-specific lub działania arty-
styczne w przestrzeni publicznej stały się przyczynkiem zarówno do 
„krytyki instytucjonalnej”, jak i do „nowej muzeologii”107.

Praktyki artystyczne i  architektoniczne, podobnie jak dyscypli-
ny badawcze, ulegają wpływom metodologicznych zwrotów, takich 
jak wspomniany już zwrot lingwistyczny, zainteresowanie semioty-
ką wśród konceptualistów lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych 
XX wieku czy filozofią dekonstrukcji wśród architektów. Jeśli prak-
tyki artystyczne ulegają dzisiaj zwrotowi przestrzennemu – rozumia-
nemu jednak szerzej niż tylko krytyczny dyskurs określony w ramach 
współczesnej geografii, urbanistyki czy socjologii – to historia sztu-
ki badająca te praktyki powinna być dyscypliną, która nie tylko zbli-
ży się do historii architektury, ale też ponownie podejmie zadanie po-
średniczenia między doświadczeniem przestrzennym, projektowaniem 
przestrzeni i  refleksją o przestrzeni. Ponownie – gdyż, jak już wspo-
mniano, „zaczątki nauki o przestrzeni” postulowanej przez Lefebvre’a 
można odnaleźć w  refleksji filozoficznej Heideggera, Merleau-Pon-
ty’ego, Bachelarda, Foucaulta czy Caseya. Historia sztuki niejed-
nokrotnie już przyswajała refleksję o  przestrzeni, o  czym świadczy  
wykład Schmarsowa z 1893 roku, studium Przestrzeń, czas i architek-
tura Sigfrieda Giediona (1941) czy recepcja fenomenologii Merleau-
-Ponty’ego w teoriach minimalizmu lat sześćdziesiątych XX wieku. Na 

105 Zob. na przykład: M. Linder, Sitely Windows: Robert Smithson’s Architectural 
Criticism, „Assemblage” 1999, No. 39 (sierpień), s. 6–35.

106 Zob. Andrea Zittel: Critical Space, eds. P. Morsiani, T. Smith, New York 2005. 
107 Na temat zależności między nową muzeologią a współczesnymi strategiami 

artystycznymi zob. J. Marstine, Introduction, w: New Museum: Theory and 
Practice. An Introduction, ed. J. Marstine, Malden–Oxford–Carlton 2005,  
s. 6–7. 
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początku XXI wieku, w  dobie „zwrotu przestrzennego” postulowa-
nego przede wszystkim przez geografów, socjologów i antropologów, 
należy jednak zadać pytanie o miejsce historii sztuki w tych metodo-
logicznych zmaganiach. Historia sztuki nie stała się jedną z dyscyplin-
-przewodniczek „zwrotu przestrzennego”, choć, jak już zaznaczałam, 
to nie współzawodnictwo dyscyplin jest tu istotne. Ważniejsze dla me-
todologii współczesnej historii sztuki są inne zagadnienia: zdystanso-
wanie się historii sztuki od historii architektury, a tym samym krytyki 
artystycznej od krytyki architektonicznej, zbliżenie historii sztuki do 
studiów nad kulturą wizualną, dla których, w dużej mierze, głównym 
problemem pozostaje modalność obrazu, koncentrowanie się na ba-
daniach związków między słowem i obrazem lub faworyzowanie zmy-
słu wzroku w doświadczeniu estetycznym.

Zwrot lingwistyczny, piktorialny i przestrzenny to pojęcia od-
noszące się do zmiany perspektywy badawczej. Nie oznaczają one 
radykalnej zmiany metodologicznego paradygmatu, w  znacze-
niu zastępowania starej struktury nową teoretyczną budowlą, ra-
czej „przesunięcie interesu badawczego” w ramach danej dyscypli-
ny108. Jednak wyżej wymienione zwroty odpowiadają przedmiotom 
badań różnych dyscyplin naukowych, takim jak język, obraz czy 
przestrzeń. W metodologii historii sztuki, od momentu ukonsty-
tuowania się dyscypliny w XVIII wieku, został silnie zarysowany 
problem powinowactwa sztuk – poezji, malarstwa, rzeźby i archi-
tektury, czyli sztuk słowa, sztuk przestrzeni wirtualnej oraz sztuk 
przestrzeni rzeczywistej. Podążając w ślad za propozycją odnowie-
nia historii sztuki jako nauki o przestrzeni podważającej hegemo-
nię wizualności, przeanalizujmy na nowo kilka wątków związa-
nych z powinowactwem sztuk, takich jak topos ut pictura poesis, 
postulat architecture parlante kojarzony z osiemnastowieczną teo-
rią architektury czy dziewiętnastowieczną koncepcję Gesamtkunst- 
werk, która odrodziła się w  teorii i  praktyce artystycznej pierw-
szych awangard i  nadal pobrzmiewa we współczesnych hasłach 
integracji sztuki i  architektury. Problem „zagubienia” i  „powro-

108 Zob. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kultu-
rze, s. 16–21.
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tu” refleksji o  przestrzeni w  historii sztuki postrzegam jako jed-
ną z konsekwencji wykrystalizowania się nowoczesnych systemów 
sztuk pięknych, w których pozycja architektury jako głównej sztu-
ki kształtowania przestrzeni nieustannie podlegała przemieszcze-
niom (w tym – nierzadko – marginalizacji). 



część ii 
Architektura i sztuki.  

Nowoczesne powinowactwa i granice





rozdział 1
Powinowactwa i pierwszeństwo sztuk

Nikt […] nie będzie ganił artysty, jeśli zechce on przekroczyć granice 
swej sztuki i odda się działalności na pokrewnym polu.

Johann Wolfgang Goethe, Powinowactwa z wyboru

Malarstwo szuka pomocy u Literatury,  
Architektura zaś wzywa na pomoc i jedną, i drugą,  

ale na próżno.  
Mario Praz, Mnemosyne.  

Rzecz o powinowactwach literatury i sztuk plastycznych

Powinowactwa z wyboru i granice sztuk

Powinowactwa z  wyboru (Die Wahlverwandtschaften) to tytuł po-
wieści Johanna Wolfganga Goethego opublikowanej w 1809 roku – 
dzieła, które historyk i krytyk architektury Anthony Vidler słusznie 
nazywa architektonicznym1. Tytułowe „powinowactwa z wyboru” są 
dla Goethego niezwykle pojemną metaforą. Odnoszą się między in-
nymi do związków chemicznych, na przykład wapienia z  rozcień-
czonym kwasem siarczanym: „mamy tu i  rozłąkę, i nowe połącze-
nie, i to właśnie upoważnia nas do użycia terminu »powinowactwa 
z wyboru«, bo rzeczywiście wygląda to tak, jakby coś przekładało je-
den związek nad drugi, wybierając jeden spośród innych”2. Jednak 
nowy związek chemiczny prowadzi nas do innego znaczenia powi-
nowactw – związków międzyludzkich ukazanych przez Goethego 
na tle kultury obyczajowej i wizualnej przełomu XVIII i XIX wieku: 
„w istocie najciekawsze i najdziwniejsze są te przypadki, gdzie moż-

1 A. Vidler, Unhomely Houses, w: idem, The Architectural Uncanny: Essays in the 
Modern Unhomely, Cambridge MA–London 1999, s. 30.

2 J. W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, tłum. W. Markowska, Warszawa 1978, s. 45.
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na naprawdę zaobserwować wzajemne przyciąganie, pokrewień-
stwo, rozstanie i równocześnie nowe skrzyżowanie się, gdzie jeste-
śmy świadkami jak cztery istoty […] opuszczają swe dotychczasowe 
związki i łączą się w nowe”3. Powyższy fragment streszcza fabułę po-
wieści – uznanej przez niektórych krytyków z  początku XIX wie-
ku za gorszącą4 – o miłosnym czworokącie, czyli o rozpadzie mał-
żeństwa Szarlotty i Edwarda, którzy zapraszają do swojej posiadłości 
przyjaciela pana domu, kapitana Ottona, i siostrzenicę pani domu, 
Otylię. Dla rozważań o  powinowactwach sztuk najistotniejszy jest 
fakt, że tragiczne losy bohaterów łączą się z historią przebudowy po-
siadłości. Szarlotta kazała zbudować „chatkę z mchu” na skale, na-
przeciwko pałacu, z której rozciągał się wspaniały widok na okolicę5. 
Kapitan został zaproszony po to, aby pomóc właścicielom w sporzą-
dzeniu mapy topograficznej majątku i w przeprojektowaniu ogrom-
nego parku w stylu angielskim6. Skrywane namiętności miłosnego 
czworokąta wychodzą na jaw w dniu wmurowania kamienia węgiel-
nego w fundamenty domu na wzgórzu. Im gwałtowniej rozwijają się 
uczucia, tym szybciej postępują prace budowlane. 

Scena wmurowania kamienia węgielnego jest dla wolnomula-
rza Goethego nie tylko okazją do rozważań o trwałości „fundamen-
tów” małżeństwa, lecz także do przedstawienia teorii architektury, 
w której pobrzmiewają echa masońskiej symboliki. W uroczystości 
nie bierze udziału architekt, lecz budowniczy i jego pomocnicy. To 
murarz, z kielnią w jednej ręce, z siekierą w drugiej, wygłasza do ze-
branych uroczyste przemówienie o sztuce budowania: 

Przy każdej budowie ważne są trzy rzeczy, a  mianowicie: budynek 
powinien stać na odpowiednim miejscu, musi być dobrze zbudowa-
ny i należycie wykończony. […] wykończenie, jest troską przeróżnych 

3 Ibidem, s. 47. 
4 Tadeusz Zatorski podkreśla, że przesłanie Powinowactw jest niejednoznaczne; 

w powieści doszukuje się przewrotności i ironii Goethego, który jedynie pozor-
nie potępia małżeńską zdradę. Zob. T. Zatorski, Goethe mniej znany. Przekłady 
i szkice, Gdańsk 2011, s. 307–309 i 484.

5 J. W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, s. 7. 
6 Ibidem, s. 63. 
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rzemiosł, bo w istocie niewiele tylko pozostaje takich, które nie brałyby 
w tym udziału. Atoli drugi warunek – dobra budowa, to sprawa mura-
rza. […] Tu, wewnątrz tego ciasnego wykopu, oddajecie nam hołd, wy 
wszyscy, świadkowie naszej tajemnej sztuki. […] 
 Ten oto kamień węgielny, który jednym końcem dotyka prawego 
węgła budowli, jest prostokątny, co oznacza regularność formy budyn-
ku, a jego poziome i pionowe położenie jest pionem i libellą wszystkich 
murów i ścian. […] Praca murarza […], którą wykonuje się wprawdzie 
teraz pod gołym niebem, jeśli niezupełnie pozostaje tajemną, to jednak 
chyba tylko dla wtajemniczonych. Otóż zasypie się ten regularnie wy-
kopany dół i nawet na widok murów, które wznosić będziemy za dnia, 
zaledwie się o nas wspomni. Prace kamieniarza i rzeźbiarza już bardziej 
wpadają w oko, a my musimy się jeszcze cieszyć, gdy tynkarz zatrze zu-
pełnie ślady naszych rąk i przywłaszczy sobie nasze dzieło, pokrywając 
ściany zaprawą, wygładzając je i barwiąc7. 

Nieobecność architekta w czasie święta wmurowania kamienia wę-
gielnego jest zaskakująca; wydaje się, że dla Goethego pierwszą i naj-
ważniejszą działalnością jest nie tyle architektura, co tradycyjne rze-
miosło budowania, przysłaniane później przez inne sztuki. Architekt 
wkracza w tę historię dopiero w drugiej części powieści, choć przez 
interpretatorów dzieła Goethego jest uznawany za jedną z najważ-
niejszych postaci drugoplanowych8. Oprócz nadzorowania prac bu-
dowlanych architekt zajmował się zabawianiem towarzystwa; w pa-
łacu zbudował scenę do odgrywania żywych obrazów, które sam 
inscenizował. Architekt, którego imienia nie poznajemy, był także 
wyrafinowanym kolekcjonerem dzieł sztuki zazdrośnie strzegącym 
swych zbiorów, a także sprawnym rysownikiem; miał „rozmaite ko-
pie i rysunki starych nagrobków, naczyń i innych podobnych przed-
miotów” oraz tekę z konturami figur skopiowanych z obrazów9. 

Architekta uczyniono odpowiedzialnym za odnowienie starego 
kościoła, bocznej kaplicy i cmentarza; zgodnie z poleceniami Szar-

7 Ibidem, s. 78–79. 
8 Zob. H. J. Geerdts, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften”. Eine Analyse 

seiner künstlerischen Struktur, seiner historischen Bezogenheiten und seines 
Ideengehaltes, Weimar 1958, s. 53–54.

9 J. W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, s. 163–164. 
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lotty miał przenieść nagrobki, aby wytyczyć nową drogę z kościoła 
do furty. Zachwycony architekturą starej kaplicy, podjął się jej reno-
wacji, sam odmalował sklepienie. Innymi słowy, architekt o  wie-
lu talentach przekraczał granice swej sztuki, zajmując się nie tylko 
nadzorowaniem prac budowlanych, ale i renowacją nagrobków, ma-
lowaniem fresków oraz inscenizacjami żywych obrazów: 

Odczuwamy jakąś szczególną przyjemność zajmując się czymś, co jest 
nam mało znane, nikt bowiem nie może posądzić o dyletantyzm kogoś, 
kto się interesuje jakąś dziedziną sztuki nie mając zamiaru się jej po-
święcić całkowicie, nikt też nie będzie ganił artysty, jeśli zechce on prze-
kroczyć granice swej sztuki i odda się działalności na pokrewnym polu. 
Z takim uczuciem patrzyliśmy na przygotowania architekta, który za-
brał się tymczasem do malowania kaplicy10. 

Literaturoznawca Hans Jürgen Geerdts dostrzega w  tym passusie 
pochwałę „prawdziwych dyletantów”11. Dyletantyzm nie jest tu pe-
joratywnym określeniem powierzchownego zainteresowania, lecz 
afirmacją „amatorów sztuki” – w Powinowactwach z wyboru działal-
ności artystycznej poświęcają się wszyscy główni bohaterowie: Szar-
lotta, Edward, kapitan czy Otylia, która zapisuje w swoim dzienniku, 
że „nic pewniej nie potrafi oddzielić nas od świata niż sztuka i nic 
tak pewnie nas ze światem związać jak ona”12. 

W  eseju Unhomely Houses Anthony Vidler określa Powino-
wactwa z wyboru jako opowieść o katastrofalnych skutkach ambi-
cji architekta13, chociaż nie do końca słusznie, gdyż to nie z powo-
du jego ambicji doszło do tragedii. Powieści Goethego nie odczytuję 
jak przestrogi przed przekraczaniem granic sztuk, nawet jeśli pisarz 
zdaje się wyżej cenić pracę murarza niż wszechstronność nowocze-
snego architekta, który zaspokaja wszelkie „zachcianki” swoich zle-

10 Ibidem, s. 168. 
11 H. J. Geerdts, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften”, s. 134–135.
12 J. W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, s. 199–200.
13 A. Vidler, Unhomely Houses, w: idem, The Architectural Uncanny: Essays in the 

Modern Unhomely, s. 30.
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ceniodawców14. Ubolewając nad nowoczesnym wyobcowaniem ar-
chitekta tworzącego dzieła, z których sam później nie korzysta, Goethe 
wyraża jednocześnie „troskę o jedność sztuki i wspólnoty”, dla któ-
rej jest tworzona15. „Powinowactwa z  wyboru” zapożyczam jako 
określenie trafnie oddające charakter poszerzonego pola nowoczes- 
nej i współczesnej architektury. Nie granice sztuk, lecz nieuchron-
ne dążenie do powinowactwa praktyk wyznacza dzisiaj kierunki ar-
tystycznych i architektonicznych poszukiwań. Sztuki – podobnie jak 
związki chemiczne i związki bohaterów powieści Goethego – tworzą 
nieoczekiwane konfiguracje. Dla moich rozważań o nowoczesnych 
powinowactwach architektury i sztuk powieść Goethego ma szcze-
gólne znaczenie. W celu przedstawienia swojej teorii sztuk pięknych 
Goethe wybiera architekta – a  nie poetę, muzyka czy malarza; to 
przede wszystkim architektura jest dziedziną sztuki, w której skupia-
ją się najważniejsze problemy estetyczne16.

„Po wielu dziesięcioleciach narzuconej sobie autonomii archi-
tektura wkroczyła w znacznie poszerzone pole” – stwierdza Vidler 
w eseju Architecture’s Expanded Field (2004), notabene opublikowa-
nym po raz pierwszy w miesięczniku poświęconym sztuce współczes- 
nej „Artforum”17. Według Vidlera architektura – podobnie jak rzeź-
ba kilkadziesiąt lat wcześniej – odnalazła nowe inspiracje w innych 
praktykach artystycznych, technologiach i  dyscyplinach nauko-
wych, takich jak cyfrowa animacja czy biologia. Współcześni archi-
tekci sięgają nie tylko do teorii i praktyki Andrei Palladia i Le Corbu-
siera, lecz studiują filozofie Henriego Bergsona i Gilles’a Deleuze’a, 
w których odnajdują nowe koncepcje przestrzeni – fale i  fałdy za-

14 Zob. H. J. Geerdts, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften”, s. 133.
15 W dzienniku Otylii – zapiskach w formie aforyzmów wplecionych w narrację 

powieści, w których Goethe przedstawia swoje refleksje o sztukach pięknych – 
można odnaleźć fragment o  losie budowniczego, który wkłada „cały swój ta-
lent, całe swe zamiłowanie, żeby wznieść gmachy, z których sam nie może ko-
rzystać. Królewskie pałace zawdzięczają mu swój przepych, ale nie jest mu dane 
nim się rozkoszować”. Zob. J. W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, s. 173. Zob. 
także: H. J. Geerdts, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften”, s. 133. 

16 H. J. Geerdts, Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften”, s. 129.
17 A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, „Artforum” 2004, Vol. 42, No. 8 (kwie-

cień), s. 143.



Il. 11.  Frank O. Gehry, DG Bank, Berlin, 1995–2001
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miast modernistycznych siatek i  struktur. Bioformy (wszechobec-
ne w  twórczości architektonicznej Gregga Lynna) zastąpiły funk-
cjonalizm postulowany od czasów Jean-Nicolas-Louis Duranda. 
Co więcej, zatarła się granica między rzeźbą a architekturą, między 
przestrzenią estetyczną i  funkcjonalną, czego przykładem jest ber-
liński gmach DG Bank projektu Franka O. Gehry’ego (1995–2001) 
z ogromną rzeźbą wypełniającą hol (il. 11). 

Tekst Vidlera nawiązuje do słynnego diagramu wytyczonego 
przez Rosalind E. Krauss w  eseju Sculpture in the Expanded Field 
(1979)18, jednak historyk architektury nie prezentuje nowego mo-
delu, w którym architektura zajmuje miejsce rzeźby; dokonuje jedy-
nie znaczącej substytucji w tytule, zastępując rzeźbę pojęciem archi-
tektury. W  dobie nowych teorii przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni 
nomadycznej Deleuze’a, diagram wykreślony na podstawie mate-
matycznego schematu grupy Kleina oraz kwadratu semiotycznego 
Algirdasa Juliena Greimasa (do których nawiązuje Krauss)19 był-
by jedynie konceptualnym modelem, nieoddającym w pełni płynnej 
różnorodności powinowactw między architekturą a innymi prakty-
kami artystycznymi. W rozważaniach o poszerzonym polu współ-
czesnej architektury Vidler powraca jednak do problemu specyfiki 
i granic artystycznego medium, w tym do kwestii autonomii gatun-
ków sztuki oraz odrębności sposobów reprezentacji, określonych 
przez Gottholda Efraima Lessinga w  Laokoonie, czyli o  granicach 
malarstwa i poezji (1766). 

Drugą, rozszerzoną wersję eseju Vidlera, opublikowaną w tomie 
Architecture Between Spectacle and Use (2008), rozpoczyna obszerny 
cytat z przedmowy do Laokoona Lessinga: 

Ten, kto pierwszy uczynił porównanie między malarstwem a  poe- 
zją, był człowiekiem subtelnym, który odczuwał na sobie podobne 

18 R. E. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, „October” 1979, No. 8 (wiosna),  
s. 30–44; przedruk w: eadem, The Originality of the Avant-Garde and Other Mo-
dernist Myths, Cambridge MA 1986, s. 277–290.

19 Na temat zastosowania kwadratu semiotycznego Algirdasa Juliena Greimasa 
w badaniach literackich oraz w interpretacjach malarstwa zob. G. Fares, Paint- 
ing in the Expanded Field, „Janus Head” 2004, No. 7 (2), s. 477–487.



110 CZĘŚĆ I I 

oddziaływanie obu tych sztuk. Obie one – jak odczuwał – przedstawia-
ją rzeczy nieobecne jako istniejące przed nami, pozór jako rzeczywi-
stość; obie łudzą, a złudzenie to nam się podoba. 
 Drugi próbował wniknąć w sedno owego upodobania i odkrył, że 
w obu sztukach wypływa ono z  tego samego źródła. Piękno, którego 
pojęcie wysnuwamy najpierw z przedmiotów cielesnych, posiada ogól-
ne prawidła, dające zastosować się do wielu innych rzeczy: do działań, 
myśli, jak też do form. 
 Trzeci, który rozmyślał nad wartością i podziałem tych ogólnych 
reguł, spostrzegł, że niektóre z nich mają większe znaczenie dla malar-
stwa, inne zaś dla poezji; że więc w wypadku tych pierwszych malar-
stwo poezji, w wypadku tych drugich poezja malarstwu może przyjść 
z pomocą poprzez objaśnienia i przykłady. 
 Pierwszy był amatorem, drugi filozofem, trzeci krytykiem20.

Lessing nie zajmował się w  Laokoonie architekturą; w  jego dziele 
odnajdziemy, co najwyżej, uwagi o perspektywie i malarstwie sce-
nicznym21. Za symptomatyczne należy uznać rozważania Vildera 
o współczesnym statusie architektury odwołujące się do teorii sztu-
ki drugiej połowy XVIII wieku, kiedy zadano cios nowożytnej, aka-
demickiej doktrynie ut pictura poesis. Głównym wątkiem refleksji 
Lessinga nie jest inna sztuka przestrzeni, czyli rzeźba, choć w tytule 
jego dzieła pojawia się Grupa Laokoona, która od momentu odkry-
cia na początku XVI wieku w rzymskim Domus Aurea stała się sym-
bolem sztuki antycznej w dobie klasycyzmu22. Dla Lessinga rzeźbiar-

20 G. E. Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, red. J. Maurin-Bia-
łostocka, tłum. H. Zymon-Dębicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 3;  
A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, w: Architecture Between Spectacle and 
Use, ed. A. Vidler, Williamstown MA 2008, s. 143.

21 „Perspektywa wymaga jednego jedynego punktu widzenia, określonego natu-
ralnego widnokręgu, a  tego właśnie zabrakło starożytnym malowidłom. […] 
Jestem zdania, że do właściwej perspektywy w obrazach dotarto tylko przypad-
kowo poprzez malarstwo sceniczne”. G. E. Lessing, Laokoon, czyli o granicach 
malarstwa i poezji, s. 84–85.

22 Zob. A. Pieńkos, Laokoon – figura cierpienia w  „dobie klasycyzmu”, w: Klasy-
cyzm i  klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warsza-
wa, listopad 1991, red. T. Hrankowska, Warszawa 1994, s. 121–129. Zob. także:  
J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, 
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ska Grupa Laokoona (którą znał jedynie ze sztychu w czasie, kiedy 
pisał swoje dzieło)23 stała się pretekstem do rozważań na temat od-
mienności środków naśladowania sztuk słowa i sztuk plastycznych. 
W dalszych rozdziałach Laokoona Lessing zakreśla obszary autono-
mii jedynie na przykładzie poezji i malarstwa, występując w obronie 
odrębności poezji. Nie krytykuje porównywania sztuk przez staro-
żytnych – pojawiającego się w Ars poetica Horacego czy w słynnym 
aforyzmie Symonidesa z Keos („Poezja jest mówiącym malarstwem, 
malarstwo niemą poezją”) – lecz nowożytną doktrynę akademic-
ką, która nadużywając formuły ut pictura poesis, „wywołała w poe- 
zji manię opisywania, a  w  malarstwie – alegorii”24. Należy zazna-
czyć, że pod nazwą „malarstwo” Lessing pojmował w ogóle sztuki 
plastyczne, podobnie jak pod nazwą „poezja” kryją się sztuki narra-
cyjne25. Tym samym malarstwo (oraz inne sztuki plastyczne) zosta-
ły uznane za sztuki przestrzeni, a poezja za sztukę czasu: „malarstwo 
do swojego naśladowania używa całkiem innych środków czy zna-
ków niż poezja, a mianowicie malarstwo figur i barw występujących 
w przestrzeni, poezja zaś artykułowanych dźwięków następujących 
po sobie w czasie”26. 

W świetle postulatu historii sztuki jako nauki o przestrzeni za-
stanawia nie tyle Lessingowskie wytyczenie granic między ma-
larstwem i  poezją, co zdefiniowanie sztuk plastycznych jako sztuk 
przestrzeni. Jednak w  ujęciu Lessinga problem przestrzeni zostaje 
sprowadzony do kwestii naśladowania przez malarstwo istniejących 
obok siebie „ciał wraz ze swymi widzialnymi cechami”, ewentual-
nie do przedstawiania jednego momentu akcji, „lecz jedynie pośred-

artyści i  krytycy o  sztuce 1700–1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 
1989, s. 163.

23 Jak zaznacza Jolanta Maurin-Białostocka, Lessing znał Laokoona jedynie ze 
sztychu, kiedy pracował nad swoim dziełem. Nie wiadomo, czy w czasie poby-
tu w Rzymie w 1775 roku obejrzał Grupę Laokoona w Muzeach Watykańskich, 
gdyż nie wspomina o  tym fakcie w  swoim dzienniku podróży. Zob. J. Mau-
rin-Białostocka, Lessing i sztuki plastyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969,  
s. 10–11. 

24 G. E. Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, s. 4–5.
25 Ibidem, s. 5. 
26 Ibidem, s. 63. 
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nio, poprzez ciała”27. Koncentrując się na malarstwie, Lessing nie do-
konuje dalszych rozróżnień w ramach zdefiniowanych przez siebie 
sztuk przestrzeni. W jego argumentacji nie odnajdziemy jasno zary-
sowanej różnicy między malarstwem i rzeźbą. Stwierdzenie, że ciała 
są „właściwymi przedmiotami malarstwa” równie trafnie oddaje na-
turę rzeźby – tak jakby na Lessingowską definicję malarstwa wpły-
nął oglądany przez niego sztych przedstawiający rzeźbiarską Grupę 
Laokoona. Pytanie o przestrzeń zostało sprowadzone do problemu 
oglądania bryły o rzeźbiarskim charakterze, którą możemy uchwy-
cić od razu jednym spojrzeniem: 

Jak dochodzimy do jasnego wyobrażenia jakiejś rzeczy w  przestrze-
ni? Najpierw oglądamy części jej osobno, potem połączenie tych czę-
ści, a w końcu całość. Nasze zmysły spełniają te rozmaite operacje z tak 
zdumiewającą szybkością, że bierzemy je za jedną […]. Co oko chwyta 
od razu, to poeta wymienia nam znacznie dłużej, stopniowo. […] Oko 
ma ciągle przed sobą oglądane części; może ono przebiegać po nich raz 
po raz. Dla ucha natomiast usłyszane fragmenty są zagubione, jeśli nie 
pozostały w pamięci28. 

Lessingowski podział na sztuki przestrzeni i na sztuki czasu, pod-
kreślający odrębność tych dziedzin, wydaje się rozróżnieniem nie-
adekwatnym w stosunku do architektury, której doświadczamy nie 
tylko w statycznym akcie patrzenia, lecz przede wszystkim w dyna-
micznym akcie obchodu zawierającym w sobie zarówno aspekt prze-
strzenny, jak i czasowy. Na niemożność rozdzielenia kategorii prze-
strzeni i czasu w badaniach nad rzeźbą nowoczesną zwróciła uwagę 
Rosalind E. Krauss we wstępie do Passages in Modern Sculpture29. 
Krauss uwypukla zasadnicze różnice między narracyjnością Marsy-
lianki François Rude’a umieszczonej na paryskim Łuku Triumfalnym 
(skomponowanej zgodnie z Lessingowskim postulatem konieczno-

27 Ibidem, s. 63–64.
28 Ibidem, s. 70. 
29 R. E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge MA–London (1977) 

2001, s. 4. Dziękuję Piotrowi Juszkiewiczowi za uwagi na temat krytyki Lessin-
gowskiego podziału na sztuki czasu i przestrzeni przedstawioną przez Krauss. 
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ści wyboru w sztukach przestrzeni „owocnego momentu” – tuż przed 
lub tuż po kulminacji akcji) a brakiem spójnej narracji w kompo-
zycji Bramy piekieł Auguste’a Rodina, złożonej z powtarzających się 
grup figuralnych30. Nie „owocny moment”, lecz „rzeczywisty czas 
doświadczenia, otwarty i niedokończony” charakteryzuje rzeźbiar-
skie kompozycje Alberta Giacomettiego, w których przestrzeń jest 
ograniczona przez „teatralną” klatkę (Pałac o  czwartej nad ranem, 
1932–1933)31. Nie wybór „owocnego momentu” zamrażającego ak-
cję, lecz ruch ciał w przestrzeni odbywający się w czasie jest przed-
miotem dociekań Alexandra Caldera w seriach „mobili”32. 

Współzależność aspektu przestrzennego i  czasowego w  archi-
tekturze najlepiej ilustruje modernistyczna promenade architecturale 
Le Corbusiera, zaprojektowana na przykład w willi Savoye w Poissy 
(1929–1931). Jak podkreśla Beatriz Colomina w studium Privacy and 
Publicity: Modern Architecture as Mass Media (1994), punkt widze-
nia architektury nowoczesnej, podobnie jak architektury baroko-
wej, nigdy nie jest stały33. Co więcej, czasowość promenade archi- 
tecturale została ukazana w najbardziej dobitny sposób dzięki me-
dium narracyjnemu, jakim jest film. Przykład stanowi L’Architecture  
d’aujourd’hui (1929), film wyreżyserowany przez Pierre’a  Chenala 
i Le Corbusiera, w którym kolejne kadry ukazują architekta podjeż-
dżającego samochodem pod willę Stein w Garches (1927), przecho-
dzącego przez kolejne wnętrza, aż do ogrodu na dachu34.

Przywołując zarówno Laokoona Lessinga, jak i esej Sculpture in 
the Expanded Field Krauss, Vidler podkreśla, że współczesne powi-
nowactwa architektury, sztuki i nauk nie dają się określić przez proste 
opozycje wyłonione w dyskursie nowoczesności35 (sztuki przestrze-

30 Ibidem, s. 10–15. 
31 Ibidem, s. 114. 
32 Ibidem, s. 219.
33 Zob. B. Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, 

Cambridge MA–London (1994) 2000, s. 5–6. 
34 Ibidem, s. 289. Na temat związków między czasem narracji i architekturą jako 

sztuką przestrzeni zob. także: M. Bal, Louise Bourgeois’ „Spider”: The Architectu-
re of Art-Writing, Chicago–London 2001, s. 114–116. 

35 A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, w: Architecture Between Spectacle and 
Use, s. 152. 
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ni / sztuki czasu) czy ukazane w formie kwadratu semiotycznego, do 
którego nawiązuje Krauss (krajobraz / architektura; nie-krajobraz /  
/ nie-architektura). Podobną krytykę definiowania przez binarne 
opozycje podejmuje Mark Dorrian, zwracając uwagę, że para pojęć 
krajobraz / architektura odwołuje się do tradycyjnej opozycji natura / 
/ kultura, czyli niezbudowane / zbudowane36.

Architektura i „nurt horacjański”

Powinowactwo sztuk, którego podstawowym hasłem stało się Hora-
cjańskie porównanie ut pictura poesis, to problem dobrze rozpozna-
ny zarówno w historii sztuki, jak i w literaturoznawstwie. Tradycyj-
ne badanie powinowactw słowa i obrazu – obejmujące emblematykę 
czy ikonologię Erwina Panofsky’ego – wpisuje się jednocześnie w ak-
tualne postulaty interdyscyplinarności, poszerzając pole badawcze 
o zjawiska istotne dla współczesnej kultury wizualnej, takie jak ję-
zyk reklamy czy nowych mediów37. Jednak, jak zaznacza Seweryna 
Wysłouch we wstępie do zbioru artykułów Ut pictura poesis (2006): 

Ut pictura poesis i Laokoon sygnują dwie diametralnie różne kon-
cepcje sztuki: jedna podkreśla ich wspólnotę, pokrewieństwo i wza-
jemne związki (stąd często mowa o  romantycznej korespondencji 
sztuk czy sztukach siostrzanych), druga akcentuje odrębności, różnice 

36 M. Dorrian, A-disciplinarity and Architecture?, w: Architecture, Disciplinarity, 
and the Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 2009, s. 197.

37 Podaję jedynie wybraną literaturę przedmiotu: R. W. Lee, „Ut Pictura Poesis”: 
The Humanistic Theory of Painting, „The Art Bulletin” 1940, Vol. 22, No. 4 (gru-
dzień), s. 197–269; É. Souriau, La Correspondance des arts, Paris 1947; T. Munro, 
The Arts and Their Interrelations: A Survey of the Arts and an Outline of Compa-
rative Aesthetics, New York 1949; Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komite-
tu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września–1 października 
1977, red. A. Morawińska, Warszawa 1982; J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu 
literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002; R. Solewski, Synteza i wypowiedź. 
Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Wybra-
ne zagadnienia, Kraków 2007 (zwłaszcza rozdział Tradycja „ut pictura poesis” 
i współczesne studia porównawcze, s. 48–75); Słowo/obraz (seria: „Almanach an-
tropologiczny. Communicare”, t. 3), red. G. Godlewski et al., Warszawa 2010.
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tworzyw i związane z nimi inne środki przekazu, podkreślając tym sa-
mym swoistość i autonomię każdej z nich38. 

Uwaga o dwóch odmiennych koncepcjach sztuki – pokrewieństwa 
i  autonomii – odnosi się do rozróżnienia wprowadzonego przez 
Edwarda Balcerzana między „nurtem Horacjańskim” i „nurtem Les-
singowskim”. Przytoczmy w  tym miejscu fragment argumentacji 
Balcerzana: 

Wątek Horacjański wyjaśnia sens poczynań artystycznych jako urze-
czywistnienie niemożliwości. […] obecność pierwiastków obcych, sui 
generis „przeszczepów” ze sztuk pokrewnych, jest nie tylko faktem każ-
dej sztuki, ale i cechą odróżniającą sztukę od nie-sztuki. […] Horacja-
nizm oznacza ponadto uprawomocnienie synestezji jako podstawowej 
figury poetyki odbioru. […] Nurt Lessingowski, odwrotnie, akcentu-
je suwerenność i odrębność sztuk. Sam Lessing nie przeczy, iż koncep-
cja ut pictura poesis z  Ars poetica Horacego zawiera „część prawdy”; 
podobnie i aforyzm Simonidesa (o poezji jako mówiącym malarstwie 
i malarstwie jako niemej poezji) odpowiada rzeczywistym analogiom 
oddziaływania tych sztuk na odbiorcę. Lessing twierdzi jednakże, iż 
ponad podobieństwem oddziaływań rozciąga się – ważniejsza – sfe-
ra zasadniczych odmienności. Ontologicznych i aksjologicznych. […] 
Antagonizm tych dwóch idei powraca w różnych epokach cyklicznie. 
Wydaje się równie intensywnym rytmem dziejów sztuki, co i naprze-
mienność klasyczności i romantyczności39.

Wysłouch sugeruje, że wiek XX zaznaczył się w literaturoznawczej 
metodologii zwycięstwem nurtu lessingowskiego, podkreślające-
go autonomię dzieła literackiego i jego formalne aspekty. W meto-
dologii historii sztuki w  nurt ten wpisuje się nie tylko formalizm 
tak zwanej szkoły wiedeńskiej początku XX wieku, lecz także postu-
laty amerykańskiego krytyka sztuki Clementa Greenberga zawarte 

38 S. Wysłouch, „Ut pictura poesis” – stara formuła i nowe problemy, w: Ut pictura 
poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006, s. 7. 

39 E. Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki, w: idem, Kręgi wtajemniczenia, Kra-
ków 1982, s. 140–142.
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w słynnym eseju Towards a Newer Laocoon (1940)40. Jednak, z dru-
giej strony, nurt horacjański w metodologii historii sztuki utrzymał 
swoją silną pozycję za sprawą rozwijanej ikonologicznej metody Pa-
nofsky’ego, która wpłynęła między innymi na ukształtowanie się ba-
dań nad kulturą wizualną. 

W  rozważaniach dotyczących nowoczesnych i  współczesnych 
powinowactw między architekturą i  sztukami wizualnymi istot-
ne jest nie tylko ukazanie współzawodnictwa nurtu horacjańskiego 
z  lessingowskim, ale także podkreślenie, że głównym powinowac-
twem rozpatrywanym w ramach tych nurtów były związki między 
słowem i  obrazem czy też poezją i  malarstwem. Horacjańska for-
muła ut pictura poesis okazała się jednocześnie niezwykle podatna 
na różnego rodzaju substytucje. Przykładem substytucji jest pojęcie  
ut rhetorica pictura wprowadzone przez Johna R. Spencera w  stu-
dium o  teorii malarstwa quattrocenta41. Ut pictura musica to tytuł 
rozdziału w Historii koloru w dziejach malarstwa europejskiego Ma-
rii Rzepińskiej, w którym autorka bada stosowanie metafor muzycz-
nych w odniesieniu do malarstwa. „Muzyczność” malarstwa to wątek 
silnie zarysowany w  romantycznej myśli o  sztuce – nie tyle fawo-
ryzującej niewerbalne sztuki ekspresji, co podkreślającej znaczenie 
correspondance des arts42 – który odnajduje kontynuację w niektó-
rych teoriach abstrakcji, na przykład w  pismach Wassily’ego Kan-
dinsky’ego. Ut pictura theoria to pojęcie ukute przez badacza kul-
tury wizualnej Williama J. Thomasa Mitchella, który odwołując się 
do wspomnianego już tekstu Clementa Greenberga Towards a Ne-
wer Laocoon, analizuje wybrane przykłady malarstwa abstrakcyjne-
go pozbawionego odniesień do literatury, a jednak silnie uzależnio-

40 C. Greenberg, Towards a Newer Laocoon, „Partisan Review” 1940, Vol. 7, No. 4 
(lipiec–sierpień), s. 296–310. 

41 J. R. Spencer, „Ut rhetorica pictura”. Studium o  teorii malarstwa quattrocenta, 
tłum. M. B. Fedewicz, w: Ut pictura poesis, s. 19–48.

42 M. Rzepińska, Historia koloru w  dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 
1983, s. 570–595. Zob. także: J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk. Dela-
croix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965; G. P. Mras, Ut Pictura Musica: A Stu-
dy of Delacroix’s Paragone, „The Art Bulletin” 1963, Vol. 45, No. 3 (wrzesień),  
s. 266–271. 
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nego od teorii abstrakcji43. Ut pictura hortus pojawia się w artykule 
badacza sztuki ogrodów Johna Dixona Hunta jako pojęcie odno-
szące się do postulatu malowniczości, czyli komponowania ogrodu 
jako obrazu, charakterystycznego dla kultury drugiej połowy XVIII 
wieku i początku wieku XIX44. Wydaje się, że architektura jako jed-
na ze sztuk przestrzeni rzeczywistej nie pojawiała się jako podstawo-
we pojęcie w tych porównaniach. Do wyjątków należą prace histo-
ryków architektury; w książce o teorii architektury Quatremère’a de 
Quincy Sylvia Lavin zauważa, że z tradycji ut pictura poesis wyłonił 
się w XVIII wieku postulat ut architectura poesis45. 

Architektura nie pojawia się w tytule książki Maria Praza Mne-
mosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych (1970) – 
stanowiącym jedną z  wielu parafraz Horacjańskiego porównania 
ut pictura poesis – jednak to właśnie architektura jest uznawana za 
„sztukę przewodniczkę”:

Architektura i  ubiory, jako sztuki najbliżej życia codziennego stoją-
ce, w sposób najbardziej przejrzysty objawiają smak epoki; malarstwo, 
rzeźba, muzyka, a nawet literatura, jakkolwiek by były ważkie i  istot-
ne jako przejaw podstawowych form wyrazu geniuszu artystycznego, 
mają zasięg stosunkowo ograniczony, jeśli porównać je z  tymi sztu-
kami, których celem jest zaspokojenie jakiejś praktycznej potrzeby, 
wspólnej wszystkim ludziom, czy to będą domy mieszkalne, czy bu-
dynki publiczne reprezentujące fundamentalne instytucje społeczne, 
jakimi są Kościół i państwo, czy wreszcie ubiór codzienny lub uroczy-
sty, odświętny46.

43 W. J. T. Mitchell, „Ut Pictura Theoria”: Abstract Painting and the Repression of Lan-
guage, „Critical Inquiry” 1989, Vol. 15, No. 2 (zima), s. 348–371. 

44 J. D. Hunt, „Ut Pictura Poesis”, „Ut Pictura Hortus”, and the Picturesque, w: idem, 
Gardens and the „Picturesque”: Studies in the History of Landscape Architecture, 
Cambridge MA–London 1992, s. 105–110.

45 S. Lavin, Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of Ar-
chitecture, Cambridge MA–London 1992, s. 115.

46 M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o  powinowactwie literatury i  sztuk plastycznych, 
tłum. W. Jekiel, Gdańsk 2006, s. 73.
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Praz dokonuje przewartościowania tradycyjnego systemu, kwe-
stionując uprzywilejowaną pozycję literatury. Jego rozważania o po-
winowactwie sztuk przeradzają się, w pewnym sensie, w paragone, 
nowoczesną debatę o ich pierwszeństwo. Sztuką pierwszą w określo-
nej przez niego hierarchii jest architektura. W podobnym tonie ar-
chitekt Étienne-Louis Boullée definiuje pod koniec XVIII wieku po-
zycję architektury jako „Minerwy sztuk pięknych” (la Minerve des 
beaux-arts), czyli jako sztuki, która przygotowuje miejsce dla malar-
stwa i rzeźby47. Praz zauważa jednak, że w XIX wieku architektura 
utraciła dominującą pozycję: 

Architektura przestała […] wypowiadać się językiem form, jaki był jej 
właściwy aż do okresu baroku i rokoka włącznie. Językiem jej stał się 
teraz język funkcji, jaką ma pełnić; stosuje się różne style historyczne 
w zależności od charakteru budynku, a więc w zależności od tego, czy 
ma to być ratusz czy pałac, kościół, muzeum, parlament; jednym sło-
wem – architektura przestała istnieć sama dla siebie jako sztuka rzą-
dzona przez swe prawa wewnętrzne i stała się sztuką służebną wobec 
celów leżących poza nią. 
 Tak więc architektura nie może już być brana jako podstawa do 
porównania sztuk w XIX wieku. Sam fakt, że wiek XIX bywał często 
krytykowany za to, iż nie posiadał własnego stylu, jest potwierdzeniem 
tego, że architektura właśnie jest pewnym punktem odniesienia w ba-
daniu wewnętrznej ukrytej struktury wszystkich sztuk w  określonej 
epoce48.

Analizując sytuację sztuk w XIX wieku, Praz zauważa, że „malarstwo 
szuka pomocy u Literatury, Architektura zaś wzywa na pomoc i jed-
ną, i drugą, ale na próżno”49. Zadaje również pytanie sugerujące, że 
w wieku XIX pierwszą ze sztuk, która stanowi punkt odniesienia dla 
wszystkich innych, staje się muzyka: „Jeśli architektura z nadejściem 
XIX wieku przestała być sztuką przewodniczką, to czy mamy uwa-

47 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, éd. J.-M. Pérouse de Montclos, Paris 
1968, s. 148.

48 M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o  powinowactwie literatury i  sztuk plastycznych,  
s. 101–102.

49 Ibidem, s. 103. 
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żać muzykę za tę formę wyrazu artystycznego, która najlepiej wyra-
ża tendencje epoki?”50.

Literaturoznawcy dość krytycznie odnoszą się do rozważań Pra-
za o powinowactwie sztuk, w których pierwszeństwo jest przyznane 
architekturze, dostrzegając w nich echa estetyki Hegla: „Według Pra-
za duch czasu najpełniej ujawnia się w architekturze, co prowadzi do 
zaskakujących i nieuprawnionych analogii”51. Dla historyków sztu-
ki, a zwłaszcza historyków architektury, analogie Praza niekoniecz-
nie wydają się bezzasadne. Uznanie przez Praza muzyki za formę ar-
tystyczną najlepiej oddającą charakter kultury XIX wieku – nawet 
jeśli można w nim odnaleźć echo schematu Hegla, według którego 
muzyka wraz z poezją i malarstwem najlepiej oddają romantycznego 
ducha nowoczesności – jest zbieżne nie tylko z interpretacjami hi-
storyków sztuki dostrzegających zmianę toposu (z ut pictura poesis 
na ut pictura musica), lecz także ze współczesnym zainteresowaniem 
pojęciem Gesamtkunstwerk, które zostaje wyartykułowane po raz 
pierwszy w teorii dramatu muzycznego. Co więcej, wytyczone przez 
Praza analogie między architekturą i ubiorem jako sztukami stojący-
mi najbliżej życia codziennego znajdują odzwierciedlenie w nowo-
czesnej i współczesnej refleksji o architekturze poszukującej powi-
nowactwa z innymi sztukami. W artykule Architektur (1910) Adolf 
Loos porównuje elewacje domu do fraka – wieczorowego stroju mę-
skiego; fasada domu powinna być maską, nic niemówiącą na ze-
wnątrz (choć należy dodać, że Loos opowiada się w swoich pismach 
za wykluczeniem architektury ze sfery sztuk pięknych)52. Warto też 
przypomnieć uwagi o  architekturze współczesnego poety, perfor-
mera i  architekta Vita Acconciego, który twierdzi, że ubranie jest 
pierwszą architekturą ciała. Najpierw pojawia się ciało, potem cia-
ło w ubraniu, następnie ciało w ubraniu siedzące w fotelu, a w koń-

50 Ibidem.
51 Zob. S. Wysłouch, „Ut pictura poesis” – stara formuła i nowe problemy, s. 9.
52 „Ein Haus kann sich höchstens in der äußeren Erscheinung wie der Frack ve-

rändert haben”. A. Loos, Architektur (1910), w: idem, Warum Architektur keine 
Kunst ist, Hrsg. P. Stuiber, Wien 2009, s. 72. Zob. także: B. Colomina, Privacy 
and Publicity: Modern Architecture and Mass Media, s. 274.
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cu ciało w ubraniu, w fotelu, otoczone przez cztery ściany pokoju53. 
Moim zamiarem nie jest obrona Mnemosyne Praza przed krytyką. 
W  rozległej historii powinowactw i  pokrewieństw sztuk poszuku-
ję momentów, w których nie literatura czy malarstwo, lecz architek-
tura stanowi podstawowe odniesienie dla innych sztuk wizualnych. 
Uprzywilejowanie przez Praza architektury jako sztuki przewod-
niczki przyjmuję jako punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczą-
cych pozycji architektury w systemie sztuk.

Architektura wśród sztuk pięknych

Akt substytucji dokonany przez Vidlera w tytule eseju Krauss – czyli 
zastąpienie pojęcia rzeźby „architekturą w poszerzonym polu” – su-
geruje, że nie rzeźba, lecz architektura stanowi dzisiaj główny punkt 
odniesienia dla innych sztuk wizualnych. Wkraczająca często w pole 
architektury filozofka Elizabeth Grosz twierdzi, że nawet filozofia, 
arogancka „królowa wiedzy”, może wiele nauczyć się od architek-
tury. Niektóre pojęcia filozoficzne, takie jak Grund – trwała podsta-
wa, fundament, architektonika, czyli sztuka budowania systemów, 
czy Heideggerowskie zamieszkiwanie to metafory o architektonicz-
nej proweniencji54. Ta uprzywilejowana, jak się wydaje, współczes-
na pozycja architektury, jest jednak wynikiem głębszych przemian 
w systemie sztuk, które dokonywały się od połowy XVIII wieku.

Jak przypomina Paul Oskar Kristeller, system pięciu głównych 
sztuk (malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki i poezji), które okreś- 
lano mianem sztuk pięknych, ukształtował się dopiero w XVIII wieku, 
a do jego ostatecznego uformowania przyczyniło się porównywanie 

53 Zob. Art Becomes Architecture Becomes Art: A Conversation Between Vito Ac-
conci and Kenny Schachter, Moderated by Lilian Pfaff (seria: „Kunst und Ar-
chitektur im Gespräch / Art and Architecture in Discussion”), ed. C. Bechtler, 
Wien–New York 2006, s. 91.

54 E. Grosz, Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, Cam-
bridge MA–London 2001, s. 5–6.
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wszelkich sztuk do poezji55. W dziełach publikowanych w pierwszej 
połowie XVIII wieku trudno stwierdzić obecność wykrystalizowane-
go systemu sztuk, chociaż autorzy tacy jak Jean-Baptiste Dubos nie 
stronili od poszukiwania analogii między poezją i malarstwem. Mo-
mentem przełomowym była publikacja traktatu Charles’a  Batteux, 
Les beaux arts réduits à un même principe (1746), w którym autor od-
różnił pięć sztuk pięknych, dostarczających przyjemności (muzykę, 
poezję, malarstwo, rzeźbę i taniec), od sztuk mechanicznych, zaspo-
kajających potrzeby człowieka. Batteux wyróżnił także trzecią grupę 
sztuk, które łączyły przyjemność z użytecznością – architekturę i wy-
mowę (eloquence)56, a „naśladowanie pięknej natury” (l’imitation de 
la belle nature) uznał za zasadę wspólną wszystkim sztukom. 

Dla rozważań o  nowoczesnych i  współczesnych powinowac-
twach sztuk wizualnych i architektury jest istotny fakt, że już w mo-
mencie formowania się systemu sztuk w  połowie XVIII wieku ar-
chitektura znalazła się w trzeciej, osobnej grupie, między sztukami 
pięknymi a użytecznymi57. Została umieszczona tam razem ze sztu-
ką wymowy, co można uznać za zalążek koncepcji architecture par-
lante rozwijanej w końcu XVIII wieku. W rozdziale 6 części 1 swoje-
go traktatu – En quoi l’Eloquence & l’Architecture différent des autres 
Arts – Batteux podkreśla, że od tych sztuk oczekujemy „służby”, a nie 
„spektaklu”, choć w pewnych sytuacjach zadaniem retorów i histo-
ryków jest sławienie herosów, a zadaniem architektów – wznoszenie 
świątyń. Jednocześnie Batteux przeciwstawia wymowę i architekturę 
poezji, malarstwu i rzeźbie, które czerpią tematy z historii lub z życia 
społeczeństw, lecz oczekujemy od nich nie tyle „prawdy”, co „pięk-
na”58. W krytycznym komentarzu do artykułu Kristellera Władysław 

55 P. O. Kristeller, The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthe-
tics (II), w: Essays on the History of Aesthetics, ed. P. Kivy, Rochester–New York 
1992, s. 35–64. Artykuł ukazał się pierwotnie w „The Journal of the History of 
Ideas” 1952, Vol. 13, No. 1 (styczeń), s. 17–46. 

56 C. Batteux, Les beaux arts réduits à un même principe, Paris 1746, s. 6.
57 J. Macarthur, Architecture and the System of the Arts, w: Architecture, 

Disciplinarity, and the Arts, s. 34. 
58 C. Batteux, Les beaux arts réduits à un même principe, s. 45–46. Zob. także uwa-

gi na temat pojęcia elokwencji w rozdziale 2 („Architecture parlante”. Między ar-
chitekturą, poezją a malarstwem) części 2.
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Tatarkiewicz przywołuje jednak wcześniejszą od publikacji Batteux 
klasyfikację sztuk przedstawioną przez François Blondela w Cours 
d’architecture (1675)59. Blondel, w  przeciwieństwie do Batteux, nie 
używał pojęcia sztuk pięknych, jednak włączył architekturę do sys-
temu sztuk, umieszczając ją obok jej „sztuk siostrzanych”, czyli rzeź-
by i malarstwa, a także obok krasomówstwa, poezji, muzyki i tańca. 
We wstępie do wykładów Blondel zaznacza: „L’architecture est art de 
bien bâtir”60. Podążając śladem interpretacji traktatu Les beaux arts 
réduits à un même principe, należy również dodać, że Batteux, mimo 
początkowego odizolowania architektury, zachował dla niej miejsce 
wśród sztuk pięknych – w spektaklu teatralnym. „Do poezji, muzy-
ki i  tańca – pisał – należy przedstawienie obrazu ludzkich działań 
i uczuć, ale do architektury, malarstwa i rzeźby należy przygotowa-
nie miejsca i sceny spektaklu. […] Bogowie mieszkają na Olimpie, 
królowie w pałacach, zwykli obywatele w swoich domach, a pasterz 
siedzi w cieniu drzewa. Do architektury należy ukształtowanie tych 
miejsc i ich ozdobienie z pomocą malarstwa i rzeźby”61. 

Pojęcie sztuk pięknych, które pojawiło się w połowie XVIII wie-
ku, u Batteux objęło siedem sztuk, podobnie jak w tradycji schola-
stycznej, kiedy to do sztuk wyzwolonych (artes liberales) zaliczano 
trivium (gramatykę, logikę i retorykę) oraz quadrivium (arytmetykę, 
geometrię, astronomię i muzykę). W XIX wieku pojęcie sztuk pięk-
nych zostało jednak zawężone do sztuk plastycznych, czyli do ma-
larstwa i rzeźby, ale nie do poezji, muzyki czy tańca. Świadczą o tym 
nazwy szkół i  towarzystw artystycznych, takich jak Szkoła Sztuk 
Pięknych czy Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych62. Architektu-
ra oscylowała w wieku XVIII i XIX między kategorią sztuki pięknej 

59 W. Tatarkiewicz, A Note on the Modern System of the Arts, w: Essays on the Hi-
story of Aesthetics, s. 65.

60 F. Blondel, Cours d’architecture enseigné dans l’Académie royale d’architecture, 
Paris 1675, s. 1.

61 C. Batteux, Les beaux arts réduits à un même principe, s. 289. Notabene ostat-
ni rozdział traktatu Batteux, z którego pochodzi cytat, nosi tytuł Sur l’Union des  
beaux Arts, a poezja, muzyka i taniec są określone mianem „les Arts unis”. Ibi-
dem, s. 285. Do wątku aprecjacji architektury w kontekście nowoczesnych kon-
cepcji teatru powracam w rozdziale 3 (Transkrypcje „Gesamtkunstwerk”) części 2.

62 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 32.
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i sztuki mechanicznej, choć system sztuk przedstawiony przez Bat-
teux został zmodyfikowany już w połowie XVIII wieku przez Denisa 
Diderota i Jeana d’Alemberta w Encyclopédie63. Jak zauważa Kristel-
ler, w systemie wiedzy zarysowanym w Discours préliminaire (1751) 
d’Alembert określa architekturę (razem z malarstwem, rzeźbą, po-
ezją i muzyką) jako jedną ze sztuk pięknych (beaux-arts). Klasyfi-
kacja architektury jako sztuki pięknej została również utrzymana 
przez Jacques’a Lacombe’a w popularnym słowniku sztuk pięknych, 
wydanym w  1753 roku (Dictionnaire portatif des Beaux-Arts…)64. 
Trzeba jednak dodać, że chociaż Batteux umieścił architekturę wraz 
z wymową w osobnej kategorii, to jednak w niektórych traktatach 
z  XVIII wieku nawiązujących do jego systemu sztuk architektura 
jest wymieniana na równi z poezją, malarstwem, muzyką i wymową. 
Znaczącą modyfikację systemu sztuk Batteux przedstawił tłumacz 
jego dzieła na niemiecki, Johann Adolf Schlegel (Charles Batteux, 
Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz, 
Leipzig 1770), nalegając, aby architektura i wymowa zostały zaliczo-
ne do sztuk pięknych65. 

Dla rozważań o zmieniającej się pozycji architektury w nowo-
czesnym systemie sztuk szczególne znaczenie ma przedstawiony 
przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia podział sztuk pięknych na: 
sztuki posługujące się słowem (krasomówstwo, poezja), sztuki pla-
styczne (rzeźba, architektura, malarstwo i  sztuka ogrodnicza) oraz 
sztuki polegające na grze uczuć (muzyka i sztuka koloru – Farben-
kunst)66. Sztuki plastyczne Kant dzieli na sztuki prawdy zmysłowej 
(plastyka, czyli rzeźba i architektura) i na sztuki pozoru zmysłowe-

63 P. O. Kristeller, The Modern System of the Arts (1992), s. 39–41. 
64 Ibidem, s. 41. Zob. także: J. Lacombe, Dictionnaire portatif des Beaux-Arts ou 

Abrégé de ce qui concerne l’Architecture, la Sculpture, la Peinture, la Gravure, la 
Poésie et la Musique; avec la definition de ces Arts, l’explication des Termes & des 
choses qui leur appartiennent, Paris 1753.

65 P. O. Kristeller, The Modern System of the Arts (1992), s. 51. 
66 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, tłum. przejrzał A. Landman, 

Warszawa 2004, s. 252–260 [204–213]. Kristeller wiąże pojęcie Farbenkunst 
u Kanta z clavecin oculaire opisanym przez Louisa Bertranda Castela w Opti-
que des couleurs (1740), łączącym dźwięk z określoną barwą. Zob. P. O. Kristel-
ler, The Modern System of the Arts (1992), s. 61. 
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go (malarstwo i sztuka ogrodnicza). Jednak w estetyce Kanta archi-
tektura jako sztuka plastyczna, w której „pewne użytkowanie przed-
miotu sztuki stanowi rzecz główną”, nie zajmuje naczelnej pozycji67. 
To miejsce Kant rezerwuje dla poezji, która „niemal w zupełności 
zawdzięcza swe powstanie genialności i  najmniej poddaje się kie-
rownictwu przepisów czy przykładów”68.

Kristeller kończy rozważania o nowoczesnym systemie sztuk na 
Krytyce władzy sądzenia, zauważając, że po Kancie tradycyjne poję-
cie sztuk pięknych ulega stopniowej dezintegracji. Świadczy o tym 
osłabienie powinowactwa między malarstwem i  literaturą i  rosną-
ce znaczenie sztuk dekoracyjnych w XIX wieku. W pewnym sensie 
uzupełnieniem rozważań Kristellera jest książka Josepha Rykwerta 
o  symptomatycznym tytule The Judicious Eye: Architecture Against 
the Other Arts (2008), w której motywem przewodnim jest postępu-
jący od końca XVIII wieku rozdźwięk między architekturą a sztuka-
mi pięknymi69. Rykwert zakreśla historię europejskiej kultury, w któ-
rej architektura była stopniowo odseparowywana od innych sztuk, 
zepchnięta na margines kultury, a konsekwencje tego procesu są wi-
doczne do dzisiaj: „Fotografia budynku może być dziełem sztuki, 
jednak za dzieło sztuki nie uznaje się budynku”70. W tym miejscu 
Rykwert odwołuje się do współczesnej epistemologii historii sztuki, 
która zaakceptowała izolację architektury. W syntetycznym opraco-
waniu Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism 
(2004), przygotowanym przez Hala Fostera, Rosalind E. Krauss, Yve-
-Alaina Bois i Benjamina H. D. Buchloha, opublikowano fotografię 
Hong Kong Shanghai Bank (1994) wykonaną przez Andreasa Gur-
sky’ego, jednak nazwisko architekta banku (Normana Fostera) nie 
zostało wymienione71 (il. 12). Rykwert zwraca również uwagę, że 
w słynnej batalii o Tilted Arc Richarda Serry (ustawionym na Federal 

67 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s. 255. 
68 Ibidem, s. 261. 
69 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–Lon-

don 2008.
70 Ibidem, s. 374.
71 Zob. H. Foster et al., Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmoder-

nism, London 2004, s. 662, fig. 3.



Il. 12.  Andreas Gursky, Hong Kong Shanghai Bank, 1994
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Plaza na Dolnym Manhattanie, a następnie usuniętym w 1989 roku), 
która zainicjowała debatę na temat sztuki i przestrzeni publicznej, 
architekci mieli znikomy udział. Nie byli konsultantami w komisji 
ekspertów powołanej do tego, aby wyłonić odpowiedniego artystę 
do realizacji projektu; co więcej, nazwiska architektów Federal Pla-
za – nowojorskiego biura Alfred Easton Poor, Kahn and Jacobs – są 
wymieniane jedynie sporadycznie w szczegółowo udokumentowa-
nej historii zniszczenia dzieła Serry72. 

W  tytule książki Rykwerta – „architektura przeciwko innym 
sztukom” – można doszukać się nawiązania do słynnego eseju Ar-
chitecture (1929) pisarza i krytyka z kręgu francuskich surrealistów 
Georges’a Bataille’a czy też do książki Denisa Holliera Against Archi-
tecture: The Writings of Georges Bataille (1989)73. Według Bataille’a ar-
chitektura jest wyrazem struktury społecznej, pomnikiem symboli-
zującym dominację władzy, który należy zburzyć: „Wielkie pomniki 
wznoszone są jak zapory, przeciwstawiając logikę majestatu i wła-
dzy wszelkim podejrzanym elementom: to poprzez formę katedr 
i pałaców Kościół i Państwo mówią i zmuszają tłum do milczenia. 
W tym znaczeniu szturm na Bastylię jest symboliczny; ten zryw tłu-
mu można wytłumaczyć jedynie niechęcią ludzi do pomników”74. 
The Judicious Eye Rykwerta nie stanowi jednak wystąpienia przeciw-
ko architekturze, lecz ma na celu przywrócenie należnego jej miejsca 
w kulturze, której współczesna definicja jest zbyt często ograniczana 
do problemu percepcji sztuk wizualnych, izolowanych od życia co-

72 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 15 oraz przy-
pis 17, s. 377. Zob. także: The Destruction of „Tilted Arc”: Documents, eds. C. Weyer-
graff-Serra, M. Buskirk, Cambridge MA 1991, s. 73 i 80. 

73 Rykwert wspomina o krytyce architektury Bataille’a, zaznaczając jednocześnie, 
że kontakty między francuskimi surrealistami i  architektami były znikome. 
Brak głębszych powiązań między surrealizmem a architekturą wynika z tego, 
że architektura nie może być produktem podświadomości. Zob. J. Rykwert, The 
Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 362–363. Zob. także: D. Hol-
lier, Against Architecture: The Writings of Georges Bataille, Cambridge MA 1992, 
s. 46–56.

74 G. Bataille, Architecture, w: Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, 
ed. N. Leach, London–New York 2004, s. 21.
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dziennego75. Architektura to nie tylko sztuka wizualna, przypomina 
Rykwert, odwołując się do stwierdzenia Le Corbusiera w Modulorze, 
że architektura jest osądzana przez oczy, które widzą, przez głowę, 
która się odwraca i przez nogi, które chodzą76. 

Od końca XVIII wieku sztuki piękne ulegały specjalizacji. Jednak 
należy pamiętać o historycznych momentach, w których architek-
tura odgrywała naczelną rolę w kulturze europejskiej. Przykładem, 
który przywołuje Rykwert, jest paryski Panteon, czyli zsekularyzo-
wany (a nie zburzony jak Bastylia) kościół św. Genowefy, zaprojek-
towany przez Jacques-Germaina Soufflota. Pierwotna rzeźbiarska 
dekoracja kościoła została zniszczona, a  okna zamurowane, żeby 
wzmocnić konstrukcję budynku (powstały w  ten sposób ogrom-
ne, niedekorowane powierzchnie), jednak w czasach obalania stare-
go reżimu, Panteon był miejscem rewolucyjnych spektakli, licznych 
pochówków i  ponownych pochówków, na przykład Jean-Jacques’a   
Rousseau77. W tym samym czasie – jak podkreśla Rykwert – doszło 
do poważnego rozdźwięku między architekturą i  innymi sztukami 
wizualnymi, przede wszystkim za sprawą architektonicznej doktry-
ny Jean-Nicolas-Louisa Duranda. We wstępie rozpoczynającym dru-
gi tom Précis des leçons d’architecture données a  l’École Royale Poly-
technique Durand stwierdza, że „architektura jest jednocześnie nauką 
i sztuką; jako nauka wymaga wiedzy; jako sztuka wymaga talentu”78. 
Słowa te kieruje do inżynierów, studentów paryskiej École Royale 
Polytechnique; nie mają oni poszukiwać poezji czy malarskich efek-
tów w architekturze, tak jak postulował Étienne-Louis Boullée (no-
tabene Durand praktykował w jego pracowni od 1776 roku). Studen-

75 Zob. materiały z sympozjum nawiązującego do książki Rykwerta: Contro l’ar-
chitettura, Atti del convegno. Trento, 13–14 dicembre 2006, ed. F. Endrizzi, Trento 
2006. 

76 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 374.
77 Ibidem, s. 52. 
78 „L’Architecture est tout-à-la-fois une science et un art: comme science, elle de-

mande des connaissances; comme art, elle exige des talents: le talent n’est au-
tre chose que l’application juste et facile des connaissances; et cette justesse et 
cette facilité ne peuvent s’acquérir que par une exercise soutenu, par des ap-
plications multiplies”. J.-N.-L. Durand, Précis des leçons d’architecture données  
à l’École Royale Polytechnique (1805), Vol. 2, Paris 1821, s. 1.
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ci École Royale Polytechnique mają tworzyć rysunki niezbędne do 
realizacji budowli, a  nie światłocieniowe szkice. Jeśli, według Du-
randa, architektura jest też sztuką, to zadaniem architekta-inżyniera 
jest zapoznanie się z „mechanizmem kompozycji” architektonicznej 
(le mécanisme de la composition)79. Durand nie stroni od nazywania 
architektury sztuką, od której wszystkie inne wzięły swój początek, 
jednak jej celem nie jest jedynie podobanie się, parler aux yeux, lecz 
„l’utilité publique et particulière, la conservation, le bonheur des in-
dividus, des familles et de la société”80. 

Jedną z  konsekwencji rozprzestrzenienia się doktryny Duran-
da wśród architektów europejskich w pierwszej połowie XIX wieku 
było radykalne odróżnianie architektury od innych sztuk pięknych. 
Śledząc recepcję idei Duranda na gruncie architektury polskiej, An-
drzej Rottermund przywołuje kilka głosów krytycznych wobec utoż-
samiania architektury ze sztuką piękną81. „Wymyślić […] i wykonać 
budowlę można z samą znajomością jej warunków i nauk ścisłych; 
a przeto architektura do nauk ścisłych i nauk doświadczenia, nie do 
sztuk pięknych, należeć musi. Są wszakże tacy, którzy upiększanie 
budowli za jedyny cel jej naznaczywszy, do sztuk pięknych ją liczą” – pi-
sał filomata i filareta Jan Sobolewski w artykule Architektura. O pięk-
ności w budowlach (1823)82. „Architektury nie mam za sztukę pięk-
ną, lecz za umiejętność budowania dobrze i pięknie” – konstatował 
inżynier Feliks Ludwik Pancer w Myślach o piękności w architekturze 
(1829), podkreślając jednocześnie, że nauka architektury nie polega 

79 Ibidem, s. 20. 
80 „[…] l’architecture est de tous les arts celui qui procure à l’homme les avanta-

ges les plus immédiats, les plus grands et les plus nombreux; l’homme lui doit 
sa conservation; la société son existence, tous les arts leur naissance et leurs 
développements […]”. J.-N.-L. Durand, Précis des leçons d’architecture données 
à l’École Royale Polytechnique (1802), Vol. 1, Paris 1819, s. 4 i 6. Na temat kate-
gorii funkcjonalności architektury w rozważaniach Duranda zob. także: A. Rot-
termund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1. połowy XIX wieku, 
Łódź 1990, s. 16–33.

81 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1. połowy XIX 
wieku, s. 72 i 85. 

82 J. Sobolewski, Architektura. O  piękności w  budowlach, „Dziennik Wileński” 
1823, t. 1, s. 473–474.
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jedynie na „wymyślaniu ozdób często nic nieznaczących, lecz na ta-
kim wykonaniu wszystkiego, aby każda rzecz w budowli założonym 
i potrzebnym warunkom odpowiedziała”83. 

Zgodnie z teorią Duranda wszystkie obrazy i rzeźby w projekto-
wanym budynku miały pełnić jedynie funkcję ornamentalną; w pro-
cesie projektowania budynku pierwszeństwo zostało przyznane 
kształtowaniu geometrycznych brył. Jak zauważa Rykwert, „to nie 
zachęcało architektów do współpracy z  malarzami i  rzeźbiarzami, 
skoro »prawdziwi artyści sztuk pięknych« […] z nieufnością trakto-
wali sugestię, że ich dzieło jest »ornamentalne«”84. Architekci przej-
mowali więc pole działania malarzy i rzeźbiarzy. Tak stało się w pro-
jekcie berlińskiego Altes Museum Karla Friedricha Schinkla, który 
uważał siebie i za architekta, i za malarza. Sam zaprojektował ogrom-
ny fresk, który miał wypełnić powierzchnię kryjącą się za ogrom-
ną kolumnadą (niezrealizowany projekt z lat 1825–1828) – ogrom-
ną scenę mitologiczną symbolizującą przejście od nocy do świtu, od 
personifikacji Jupitera do kwadrygi Apolla85. W  XIX wieku, wraz 
z  postępującym rozdźwiękiem między sztukami pięknymi i  archi-
tekturą, pojawia się problem malarstwa monumentalnego jako de-
koracji architektury, dla której architekci pozostawiali co prawda 
miejsce w swoich projektach, ale nierzadko sugerowali ikonograficz-
ny program dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej. 

Jak argumentuje Rykwert, na izolację architektury od innych 
sztuk w  znaczący sposób wpłynęła estetyka Kanta i  Hegla. Skoro 
w  estetyce Kanta jest faworyzowana postawa kontemplacji piękna 
bez celu, to architektura jako sztuka niewątpliwe „zdatna do pew-
nego użytku”86 nie mogła zająć naczelnego miejsca w nowoczesnym 
systemie sztuk. „Wśród wszystkich [sztuk pięknych] naczelne miej-
sce zajmuje poezja” – stwierdza Kant w Krytyce władzy sądzenia – 
a „spośród sztuk plastycznych przyznałbym pierwszeństwo malar-
stwu po części dlatego, że jako sztuka rysunku leży ono u podstaw 

83 F. L. Pancer, Myśli o piękności w architekturze, „Pamiętnik Warszawski Umiejęt-
ności Czystych i Stosowanych” 1829, t. 1, z. 3 (marzec), s. 325. 

84 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 67. 
85 Ibidem, s. 98–99.
86 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s. 255 [208].



130 CZĘŚĆ I I 

wszystkich pozostałych sztuk plastycznych”87. W Wykładach o este-
tyce Hegla architektura jest co prawda rozpatrywana jako pierwsza88, 
jednak za nowoczesne i romantyczne sztuki zostały uznane malar-
stwo, muzyka i poezja. Architektura, najbardziej „przyziemna prak-
tyka artystyczna” – jak podkreśla Rykwert – została zepchnięta na 
drugi plan, jako tło dla innych sztuk89. 

W wieku XIX wykształciły się również nowe systemy sztuk, na 
przykład klasyfikacja brytyjskiego amatora historii architektury Ja-
mesa Fergussona, który w swoim rozbudowanym i precyzyjnym sys-
temie wiedzy wyróżnił trzy kategorie sztuk: techniczne, estetyczne 
i  fonetyczne (An Historical Inquiry into The True Principles of Beauty 
in Art, More Especially with Reference to Architecture, 1849)90. Tech-
niczne sztuki to te, które wymagają pracy rzemieślniczej, pracy ręcz-
nej, na przykład ceramika. Estetyczne to te powiązane ze zmysłami, 
na przykład gotowanie, muzyka czy taniec91. Sztuki fonetyczne to te 
najściślej powiązane z intelektem; do nich należy zaliczyć nie tylko 
poezję i wymowę, ale malarstwo i rzeźbę, gdyż wymagają werbalnego 
wyjaśnienia. Jednak architektura nie daje się z łatwością przełożyć na 

87 Ibidem, s. 261 [215] i 267 [222]. 
88 „Jeśli jednak omówienie sztuk szczegółowych zaczynamy od architektury to 

nie należy tego rozumieć tylko w tym sensie, iż architektura jest sztuką, któ-
rą winno się ze względu na samo pojęcie rozpatrywać w pierwszej kolejności, 
ale w równym stopniu musi się okazać, że powinna ona być rozpatrywana jako 
sztuka pierwsza ze względu na egzystencję”. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, 
tłum. J. Grabowski, A. Landman, t. 2, Warszawa 1966, s. 325 [591]. 

89 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 123. 
90 Ibidem, s. 158–159. Klasyfikacja sztuk Jamesa Fergussona (1808–1886) jako przy-

kład nowego systemu sztuk w  XIX wieku doczekała się ostatnio omówienia 
w artykule z 2009 roku Petera Kohane’a, James Fergusson’s Theory of Architectu-
re and the Phonetic Arts (opublikowanym w tomie Architecture, Disciplinarity, 
and the Arts, s. 45–60). Fergusson był nie tylko twórcą nowej klasyfikacji sztuk, 
lecz także autorem licznych opracowań z dziedziny historii architektury (Illus-
trated Handbook of Architecture; being a concise and popular account of the dif-
ferent styles of architecture prevailing in all ages and all countries, Vol. 1–2, Lon-
don 1855; A History of Modern Styles in Architecture, London 1862; A History of 
Architecture, Vol. 1–4, London 1865–1876).

91 J. Fergusson, An Historical Inquiry into The True Principles of Beauty in Art, 
More Especially with Reference to Architecture, London 1849, s. 72–76. Zob. także 
wykresy na s. 107, 115 i 143.
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słowa, gdyż zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla wszyst-
kich trzech sztuk: technicznych, estetycznych i  fonetycznych92. Jak 
zaznacza Fergusson, architektura nie jest jedynie sztuką technicz-
ną: „doskonała budowla, taka jak Partenon czy średniowieczna ka-
tedra, staje się eksponentem głównych sztuk technicznych, estetycz-
nych i fonetycznych epoki, w której została wzniesiona”93. Co więcej, 
architektura jest sztuką trwałą, a nie efemeryczną; „przyciąga do sie-
bie wiele sztuk” i „przekazuje je potomności”94. Zgodnie z definicją 
Fergussona architektura skupia w sobie inne sztuki.

W  zarysowanej przez Rykwerta historii nowoczesnego rozdź-
więku między architekturą i  innymi sztukami istotne miejsce zaj-
muje postulat Gesamtkunstwerk. W pierwszej połowie XIX wieku, 
w dużej mierze za sprawą doktryny Duranda, niejednokrotnie pod-
kreślano dystans między architekturą jako użyteczną sztuką budo-
wania a systemami sztuk pięknych. Nieprzypadkowo od połowy XIX 
wieku, kiedy doktryna Duranda przybliżająca architekturę do nauk 
ścisłych została poddana krytyce, pojawia się również koncepcja Ge-
samtkunstwerk rozumiana jako ponowne połączenie sztuk. Total-
ne dzieło sztuki występuje w interpretacji Rykwerta w dwóch zna-
czeniach: jako projekt zakładający przemianę społeczeństwa oraz 
jako projekt estetyczny, przemawiający do wszystkich zmysłów, 
przełamując granice pomiędzy sztukami – retoryką i baletem, poe- 
zją i  teatrem, spektaklem i  jego wizualną oprawą95. W tym pierw-
szym znaczeniu Gesamtkunstwerk jest bliższy postulatom Richar-
da Wagnera zawartym w eseju Das Kunstwerk der Zukunft (1849). 
W drugim znaczeniu postulat totalnego dzieła sztuki jest powiąza-
ny między innymi z dziewiętnastowiecznymi poszukiwaniami po-
winowactw między muzyką, malarstwem i poezją, czy z zaintereso-
waniem synestezją. Pojęcie Gesamtkunstwerk pojawia się u Rykwerta 
zarówno w odniesieniu do projektu Opery Drezdeńskiej Gottfrieda 

92 Zob. H.-W. Kruft, A History of Architectural Theory From Vitruvius to the Pres-
ent, trans. R. Taylor, E. Callander, A. Wood, London–New York 1994, s. 334. 

93 J. Fergusson, An Historical Inquiry into The True Principles of Beauty in Art, 
More Especially with Reference to Architecture, s. 104.

94 Ibidem.
95 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, s. 139. 
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Sempera czy Festspielhaus w Bayreuth projektu Ottona Brückwalda 
i Carla Brandta (według instrukcji Wagnera i wcześniejszych, nie-
zrealizowanych projektów Sempera teatru dla Monachium), jak i do 
realizacji wiedeńskiej secesji i  kolonii artystycznej w  Darmstadt96. 
„Prawdziwą realizacją Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk” Rykwert 
nazywa filmy powstałe w kręgu rosyjskiej awangardy, łączące w so-
bie postulat synestezji oraz propagandową moc kształtowania no-
wego społeczeństwa97. Jednocześnie jednak, w  dobie postulatów 
stworzenia „nowego, sowieckiego człowieka”, można zaobserwować 
instytucjonalne rozejście się architektury i innych sztuk. Cytując wy-
powiedzi Anatolija W. Łuczanarskiego z lat dwudziestych XX wieku, 
Rykwert podkreśla, że „Państwo i Partia chciały architektury rozwi-
jającej się niezależnie od malarstwa i  rzeźby”98. Rykwert wychwy-
tuje również moment, w którym architektura „najbardziej zbliżyła 
się do Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk” w innym państwie tota-
litarnym99. To słynny projekt Danteum (1938) Giuseppe Terragnie-
go, czyli budynek-pomnik, w którym architektoniczny spacer miał 
dostarczyć wrażeń podobnych do czytania Boskiej komedii Dantego. 

Historię architektury „przeciwko innym sztukom” Rykwert koń-
czy w połowie XX wieku, stawiając jednak pytania dotyczące współ-
czesności, czyli o to, w jaki sposób architektura i inne sztuki mogą 
działać wspólnie, w przestrzeni publicznej i w przestrzeni życia co-
dziennego. Zanim jednak zajmiemy się współcześnie postulowanym 
współdziałaniem sztuk, powróćmy do dwóch koncepcji, które pod-
sumowują kwestię statusu architektury wobec innych sztuk w wie-
ku XVIII i  XIX. W  rozważaniach dotyczących miejsca architektu-
ry w nowoczesnym systemie sztuk szczególną rolę odgrywa pojęcie 
architecture parlante. Jest to koncepcja wskazująca nie tylko na po-
winowactwa architektury i retoryki czy architektury i poezji (ut ar-
chitectura poesis). Dzięki niej architektura została zdefiniowana jako 
sztuka tworzenia obrazów. W tym sensie architecture parlante moż-
na uznać również za ideę pokrewną postmodernistycznym defini-

96 Ibidem, s. 163–168, 229–234 i 238–248.
97 Ibidem, s. 307.
98 Ibidem, s. 313. 
99 Ibidem, s. 354. 
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cjom „wirtualnej” architektury, uzależnionej, podobnie jak malar-
stwo, od perspektywicznej reprezentacji przestrzeni czy, podobnie 
jak fotografia – od technologii reprodukcji obrazu100. Innym po-
jęciem, które prowadzi nas ku współczesnym powinowactwom 
między architekturą a  sztukami wizualnymi i  performatywnymi,  
jest dziewiętnastowieczne Gesamtkunstwerk, przywołane już przez  
Rykwerta. To również koncepcja o szerokim znaczeniu, która poja-
wiła się w teorii dramatu muzycznego Richarda Wagnera, a jednak 
powraca w badaniach historyków sztuki i historyków architektury 
jako antycypacja współczesnego postulatu integracji sztuk pod prze-
wodnictwem architektury. 

100 Zob. na przykład: Mass. Identity. Architecture. Architectural Writings of Jean 
Baudrillard, ed. F. Proto, Chichester 2006, s. 166. 





rozdział 2
Architecture parlante.  

Między architekturą, poezją a malarstwem

Tous ces arts se confondent donc dans l’art de parler.
Étienne Bonnot, Abbé de Condillac,  

Traité des systêmes

Ledoux était partisan de ce qu’on a appelé depuis l’architecture parlante.
[Léon Vaudoyer], Études d’architecture en France,  

„Le Magasin pittoresque”

Sądzę, że architekturę można nazwać Minerwą sztuk pięknych.  
Jej podstawowe zasady, jak wykazałem, wywodzą się z porządku,  

symbolu mądrości. To dzięki porządkowi sztuki piękne,  
zwłaszcza malarstwo i rzeźba, stają się piękne i zyskują na świetności. 

Étienne-Louis Boullée, Architecture. Essai sur l’art

Architecture parlante we współczesnej i nowoczesnej teorii 
architektury

To przestrzeń – a nie mowa – wydaje się głównym problemem archi-
tektury. A jednak w historii i teorii architektury XVIII i XIX wieku 
pojawia się pojęcie architecture parlante, sugerujące, że celem archi-
tektury jest „mówienie”, a  nie kształtowanie przestrzeni. Architec-
ture parlante stało się podstawowym pojęciem dla określenia cech 
ekspresyjnych architektury. Jednak nie odnosi się ono jedynie do 
problemu ekspresywności, lecz przede wszystkim do kwestii nowo-
czesnego powinowactwa sztuk, do związków między architekturą, 
retoryką, poezją i malarstwem. 

Do rozważań nad pojęciem architecture parlante – które zdaje 
się dawać pierwszeństwo mowie, a nie przestrzeni – zainspirowała 
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mnie nie tyle architektura końca XVIII wieku, co przykład współ-
czesny – architektoniczna projekcja Krzysztofa Wodiczki zrealizo-
wana na budynku El Centro Cultural w Tijuanie w 2001 roku (il. 13). 
Kulistą powłokę tego budynku, przypominającego projekt Cenotafu 
Newtona Étienne-Louis Boulléego, wypełniły twarze kobiet pracują-
ce w meksykańskich fabrykach (maquiladoras). Projekcja w Tijuanie 
połączyła dwie linie działań Wodiczki: miała charakter zarówno ani-
macji budynku, jak i instrumentu umożliwiającego mówienie przez 
architekturę. To przywrócenie architekturze twarzy (gdyż El Centro 
Cultural jest przykładem budynku bez fasady) oraz zmuszenie jej do 
mówienia odczytałam jako demistyfikację czy też krytykę nowoczes- 
nej koncepcji architecture parlante1.

Inspiracją dla interpretacji tego pojęcia stały się również współ-
czesne historie architektury, między innymi zbiór artykułów Archi-
tektur und Sprache pod redakcją Carlpetera Braeggera (1982), jak 
również Words and Buildings (2000) Adriana Forty’ego2. Obydwie pu-
blikacje podkreślają związek między nowoczesnymi teoriami archi-
tektury i filozoficzną refleksją dotyczącą mowy i języka. Współczes- 
ne rozważania o historycznych i filozoficznych źródłach koncepcji 
architecture parlante wpisują się w tendencję opisaną przez Richarda 
Rorty’ego jako „zwrot lingwistyczny” i zdefiniowaną ogólnie jako za-
interesowanie humanistyki modelami tekstualności, semiotyką oraz 
retoryką. Pytanie o to, jak możliwe jest przetłumaczenie architekto-
nicznej struktury na dyskurs filozoficzny – i odwrotnie – stanowi 

1 Zob. G. Świtek, Architektura + mowa, w: Krzysztof Wodiczko. Pomnikotera-
pia, red. A. Turowski, (kat. wyst.) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 
2005, s. 23. Ten rozdział pracy podejmuje wątki omówione szerzej w artykule 
Architecture parlante: The Art of Speaking to the Eyes and the Philosophy of Lan-
guage, „Ikonotheka” 2012, No. 23, s. 25–47.

2 Zob. Architektur und Sprache, Hrsg. C. Braegger, München 1982, zwłasz-
cza A. Hauser, „Architecture parlante” – stumme Baukunst?, s. 127–161, a także  
W. Oechslin, Architektur und Alphabet, s. 216–254. Oechslin omawia między in-
nymi publikację Johanna Davida Steingrubera Architectonisches Alphabet (Vien 
1773). Zob. także: A. Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Archi-
tecture, London 2000.



Il. 13.  Krzysztof Wodiczko, projekcja na budynku El Centro Cultural w Tijuanie, 
2001
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wciąż główny temat rozważań współczesnych teoretyków i prakty-
ków architektury3.

Zainteresowanie powinowactwami między architekturą i  języ-
kiem niewątpliwie wynika z wpływu semiotyki na kulturę lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku4. Koncepcja zakładająca, 
że architektura jest językiem, bądź też pewnego rodzaju lingwi-
stycznym systemem, wydaje się oczywista dla współczesnych bada-
czy architektury5. Skoro język daje się zdefiniować przez gramatykę 
i strukturę, to zakładamy, że podobnie dzieje się w przypadku archi-
tektury. „Z podobnych założeń” – czytamy w recenzji książki Donal-
da Preziosiego (Architecture, Language, and Meaning, 1979) – „zro-
dziły się książki o tytułach, takich jak The Language of Post-Modern 
Architecture, The Grammar of Ornament czy The Grammar of Ar-
chitectural Design”6. Z  łatwością i  niekiedy bezrefleksyjnie mówi-
my o języku czy gramatyce architektury. Powstaje więc pytanie, czy 
w równie oczywisty sposób traktujemy pojęcie architecture parlante?

Dla rozważań poświęconych znaczeniu pojęcia architecture par-
lante, zarówno dla kultury lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
jak i dla współczesnej refleksji o architekturze, istotny jest fakt, że 
w latach 1967–1968 po Stanach Zjednoczonych podróżowała wysta-
wa „Visionary Architects: Boullée, Ledoux, Lequeu”7. W  recenzji 
tej wystawy pokazywanej między innymi w The Metropolitan Mu-
seum of Art w Nowym Jorku (1968) odnajdziemy zaskakujące sko-
jarzenie osiemnastowiecznej teorii architektury z tendencjami cha-

3 Zob. M. Wigley, The Translation of Architecture: The Production of Babel,  
w: Strategies in Architectural Thinking, eds. J. Whiteman, J. Kipnis, R. Burdett, 
Cambridge MA–London 1992, s. 240–256.

4 Zob. K. Seligmann, Architecture and Language: Notes on a Metaphor, „Journal of 
Architectural Education” 1977, Vol. 30, No. 4 (kwiecień), s. 23–27. 

5 Zob. na przykład: P.-H. David, L’architecture comme langage, w: idem, Psy-
cho-analyse de l’architecture. Une porte ouverte sur l’immatérialité, Paris 2001,  
s. 243–252.

6 Zob. W. C. Watt, Architecture, Language, and Meaning by Donald Preziosi, „The 
Journal of the Society of Architectural Historians” 1981, Vol. 40, No. 1 (marzec), 
s. 82. 

7 Zob. A. Vinegar, I am a monument: On Learning from Las Vegas, Cambridge 
MA–London 2008, s. 203, przypis 29. 
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rakterystycznymi dla kultury lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy 
doszukiwano się w architekturze cech rzeźby: 

W XVIII wieku dążenie do ujawnienia funkcji budynku […] nazywano 
architecture parlante; odnosi się ono zarówno do dawnej tradycji, której 
przykładem są groby rzymskich piekarzy budowane w kształcie pieców, 
jak i do nowoczesnych kiosków z napojami przy autostradach w kształ-
cie rożków z lodami czy terminalu na lotnisku, który wygląda jak orzeł 
z rozpostartymi skrzydłami. Pop-art8.

W  cytowanej recenzji architecture parlante odnosi się do każdego 
budynku, który mówi w  sposób ekspresyjny i  bezpośredni o  swo-
jej funkcji. Co więcej, określenie architecture parlante zostało uży-
te w odniesieniu do wielu różnych budowli – nie tylko tych z koń-
ca XVIII wieku – które wyglądają jak poetyckie, wizjonerskie czy 
fantazyjne. Za najbardziej oczywiste przykłady architecture parlan-
te uznano projekt Pomnika III Międzynarodówki (1919–1920) Wła-
dimira Tatlina czy też budynek Leningradzkiej Prawdy (1924) zapro-
jektowany przez braci Aleksandra, Leonida i Wiktora Wiesninów9. 
W  tak szerokim znaczeniu przykładem architecture parlante byłby 
również plan miasta Brasilia projektu Lucia Costy (1957) przypomi-
nający samolot o rozpostartych skrzydłach10. W studium o architek-
turze Roberta Venturiego i Denise Scott Brown (2008) Aron Vinegar 
zwraca uwagę na znaczenie wystawy osiemnastowiecznych architek-
tów-wizjonerów w kontekście krytyki logocentryzmu, który pojawił 
się w nowoczesnej architekturze lat sześćdziesiątych XX wieku. Inte-
resujący jest również fakt, że Vinegar wspomina o tej wystawie, uży-
wając pojęcia architecture parlante w odniesieniu do praktyk archi-
tektonicznych z lat sześćdziesiątych: „Venturi i Scott Brown uznają 
za niestosowną jakąkolwiek współczesną wersję architektury opar-
tą na zasadach architecture parlante”11. Jak zaznacza Karsten Har-

8 Zob. G. R. Collins, The Visionary Tradition in Architecture, „The Metropolitan 
Museum of Art Bulletin”, New Series, 1968, Vol. 26, No. 8 (kwiecień), s. 311.

9 Ibidem, s. 316.
10 Ibidem, s. 320.
11 A. Vinegar, I am a monument: On Learning from Las Vegas, s. 58. 
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ries w The Ethical Function of Architecture, teoretyczną działalność 
Venturiego można określić mianem „nowej architecture parlante”. Tę 
nową tendencję charakterystyczną dla lat sześćdziesiątych XX wieku 
można także postrzegać jako reakcję na milczenie nowoczesnej ar-
chitektury, pozbawionej dekoracji i ornamentu12.

Jak można wnioskować z przytoczonych powyżej uwag współ-
czesnych historyków i  krytyków architektury, pojęcie architectu-
re parlante wciąż funkcjonuje w dyskursie architektonicznym, choć 
często jest odnoszone do zjawisk niewiele mających wspólnego z wi-
zjonerskimi projektami architektów francuskich z  końca XVIII 
wieku. Celem prezentowanych rozważań jest powrót do kontekstu 
historycznego tego pojęcia, a zwłaszcza do momentu, w którym za-
częto je stosować w odniesieniu do powinowactwa architektury z in-
nymi sztukami, a zwłaszcza z poezją i malarstwem. Powrócimy więc 
do tekstów źródłowych osiemnastowiecznych architektów i filozo-
fów oraz do współczesnych opracowań naukowych. Istotne wydaje 
się także określenie zależności między filozofią języka i architektu-
rą epoki Oświecenia, ze szczególnym uwzględnieniem osiemnasto-
wiecznych obsesyjnych dociekań dotyczących źródeł – zarówno źró-
deł języka, jak i architektury.

Paradoks architecture parlante polega między innymi na tym, 
że termin pojawił się pół wieku później niż zjawiska, które opisy-
wał. Pojęcie architecture parlante, kojarzone zazwyczaj z  architek-
turą końca XVIII wieku, można odnaleźć dopiero w  XIX wieku, 
w jednym z artykułów opublikowanych w „Le Magasin pittoresque” 
(1852): „Ledoux był zwolennikiem tego, co było odtąd nazywane ar-
chitecture parlante; uważał, że dokonał cudu, projektując dom pro-
ducenta wina w  formie beczki; niewątpliwie zaprojektowałby dom 
pijaka w formie butelki”13.

12 K. Harries, The Ethical Function of Architecture, Cambridge MA–London 2000, 
s. 70. 

13 „Ledoux était partisan de ce qu’on a  appelé depuis l’architecture parlante;  
il croyait avoir trouvé une merveille en faisant la maison d’un vigneron en 
forme de tonneau; it eût sans doute fait celle d’un buveur en bouteille”. [L. Vau-
doyer], Études d’architecture en France, „Le Magasin pittoresque” 1852, Vol. 20, 
Livr. 49, s. 388. 
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Słynne wyrażenie (o  ironicznej wymowie) pojawiło się w  jed-
nym z artykułów francuskiego architekta Léona Vaudoyera, poświę-
conemu twórczości Claude-Nicolasa Ledoux. Cytowany powyżej ar-
tykuł z  1852 roku nie był jednak podpisany przez Vaudoyera. Jak 
zaznacza historyk architektury Barry Bergdoll w  monografii tego 
dziewiętnastowiecznego architekta: „Ten niesygnowany artykuł (po-
dobnie jak większość artykułów w magazynie Chartona) może być 
przypisany Vaudoyerowi na podstawie rękopisów innych tekstów 
o Ledoux w jego kolekcji. Co więcej, w tamtych latach większość ar-
tykułów o architekturze publikowanych w »Le Magasin pittoresque« 
było autorstwa Vaudoyera”14. Należy nadmienić, że publikacja tego 
artykułu przypada na lata ponownego odkrycia architektury Ledoux. 
Nowe wydanie Architecture de C.-N. Ledoux w redakcji Daniela Ra-
mée ukazało się w  1847 roku w  Paryżu15. Zastanawia też fakt, że 
w słynnym studium Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, 
and Lequeu (1952) Emil Kaufmann, znawca architektury francuskiej 
końca XVIII wieku, nazywa swoje badania wkroczeniem na niezna-
ne terytorium. Kaufmann podkreśla, że twórczość Ledoux była nie-
doceniona w XIX wieku i aż do lat dwudziestych XX wieku miała je-
dynie lokalne znaczenie16.

Ukucie przez Léona Vaudoyera pojęcia architecture parlante 
w  odniesieniu do twórczości Ledoux należy postrzegać w  kontek-
ście jego własnego architektonicznego dziedzictwa. Jego ojciec An-
toine-Laurent-Thomas Vaudoyer (1756–1846) pozostawał pod wiel-
kim wpływem poszukiwań nowego architektonicznego języka, do 
których można zaliczyć projekty oraz pisma teoretyczne Boulléego, 
Ledoux i Charles’a de Wailly. W Dissertation sur l’architecture (1832) 
autorstwa Vaudoyera-ojca odnajdziemy stwierdzenie, że architek-
tura to sztuka przedstawiania wrażeń, przypominające argumenty  

14 B. Bergdoll, Léon Vaudoyer: Historicism in the Age of Industry, New York–Cam-
bridge MA–London 1994, przypis 3, s. 297. 

15 Zob. N. Molok, „L’architecture parlante”, ou Ledoux vu par les romantiques, „Ro-
mantisme” 1996, Vol. 26, No. 92, s. 44. 

16 E. Kaufmann, Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu, 
„Transactions of the American Philosophical Society” 1952, New Series, Vol. 42, 
No. 3, s. 433. 
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Boulléego zawarte w Architecture. Essai sur l’art. Również w ślad za 
publikacją Ledoux L’Architecture considerée sous le rapport de l’art, 
des moeurs et de la législation (1804) Vaudoyer rozważa problem 
charakteru oraz jego architektonicznej ekspresji17.

W  przywołanej powyżej monografii Léona Vaudoyera Barry 
Bergdoll odczytuje wyrażenie architecture parlante jako zwięzłe ha-
sło, które miało na celu nie tyle dowartościowanie twórczości Ledoux, 
co jej krytykę: 

To właśnie […] na stronach „Le Magasin pittoresque” [Léon] Vaudoyer 
ukuł pojęcie – architecture parlante – które do dzisiaj pozostaje hasłem 
opisującym zainteresowanie francuskich architektów problemem ory-
ginalności […] w  traktowaniu tradycyjnych elementów. Termin zo-
stał wynaleziony po to, aby potępić „dziwaczności” niemal malarskiej 
architektury Ledoux i  aby zakwestionować wysiłki podjęte w  latach 
osiemdziesiątych XVIII wieku w  celu przetworzenia języka klasycz-
nej architektury, która miała przemówić do nowego społeczeństwa [...]. 
Vaudoyer posunął się na tyle daleko, że zakpił z logiki, według której 
dom pijaka powinien przyjąć kształt butelki! Nie zakwestionował dąże-
nia do oryginalności, był jednak przekonany, że powinna ona być po-
skramiana przez historyczne założenia18.

Warto zaznaczyć, że Les Bizarreries de Ledoux, architecte to tytuł in-
nego artykułu autorstwa Vaudoyera opublikowanego w „Le Magasin 
pittoresque” w 1859 roku19.

W eseju Architecture parlante – an anti-rhetoric? (1997) Richard 
Wittman zaznacza, że użycie przez Vaudoyera tego pojęcia różni się 
od znaczenia osiemnastowiecznego terminu caractère pojawiające-
go się w teorii architektury. Wittman sugeruje jednocześnie, że ar-
chitecture parlante odnosiło się w artykule Vaudoyera nie tylko do 
twórczości Ledoux, lecz także do dziewiętnastowiecznych zwolen-
ników tej koncepcji; Vaudoyer miał jednak nadzieję, że koncepcje 

17 Zob. A. T. Friedman, Academic Theory and A.-L.-T. Vaudoyer’s „Dissertation sur 
l’architecture”, „The Art Bulletin” 1985, Vol. 67, No. 1 (marzec), s. 110–123.

18 B. Bergdoll, Léon Vaudoyer: Historicism in the Age of Industry, s. 109. 
19 [L. Vaudoyer], Les Bizarreries de Ledoux, architecte, „Le Magasin pittoresque” 

1859, Vol. 27, Livr. 4, s. 28–29.
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te nie spotkają się z akceptacją. Co więcej, Vaudoyer prawdopodob-
nie odwoływał się do konkretnych dziewiętnastowiecznych projek-
tów, które można uznać za realizację koncepcji architecture parlante. 
Jak dowodzi Wittman:

Użycie przez Vaudoyera tego wyrażenia odnosi się do czegoś bardziej 
specyficznego niż argumentacja: „Ten architektoniczny system miał 
niewielu popleczników w owym czasie; nawet dzisiaj zwolennicy archi-
tecture parlante poczynili pewne starania, które, miejmy nadzieję, nie 
spotkają się z wielkim aplauzem” [Vaudoyer]. Jak wykazał Neil Levine, 
Vaudoyer prawie na pewno odwoływał się do czterech projektów stu-
dentów – latarni morskich, opublikowanych w tym samym roku przez 
Césara Daly w „Revue Générale d’Architecture”. Latarnie te – dziwne 
połączenia kolosalnych figur ludzkich, inskrypcji i wyszukanego orna-
mentu […] – stanowiły struktury „do odczytania”, które domagały się 
odcyfrowania przez widzów, podczas gdy osiemnastowieczne projekty 
traktowały formę jako „mówiącą” samą za siebie. W każdym razie wi-
dać wyraźnie, że nie powinniśmy poszerzać definicji architecture par-
lante w  odniesieniu do wszystkich budynków obdarzonych caractère 
czy dekorowanych inskrypcjami20.

Postulując zawężenie definicji, Wittman przedstawia jednocześnie 
krytykę współczesnych określeń architecture parlante. Zauważa na 
przykład, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku wystarczyło „zainstalować metalowe palmy w lobby agencji po-
dróży, aby zasłużyć sobie na miano architecture parlante w jednym 
z wiodących architektonicznych periodyków”21. Wittman postrzega 
pojęcie jako oznakę frustracji w dziewiętnasto- i dwudziestowiecz-
nych poszukiwaniach ekspresyjności formy architektonicznej. Po-
wraca więc do teorii architektury XVIII wieku i jej związków z re-
toryką. Związki między architekturą a  retoryką są widoczne na 

20 R. Wittman, „Architecture parlante” – an anti-rhetoric?, „Daidalos” 1997, No. 64 
(czerwiec), s. 12. 

21 Wittman odwołuje się w  tym miejscu do artykułu Bohdana Paczowskiego, 
Hans Hollein’s „Architecture parlante”: Three travel agencies in Vienna, „Archi-
tectural Review” 1980, Vol. 168, No. 1004, s. 222–228. Zob. R. Wittman, Archi-
tecture Parlante – an anti-rhetoric?, s. 14 oraz przypis końcowy nr 4, s. 23.
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przykład w  Livre d’architecture Germaina Boffranda (1745), książ-
ce zawierającej obszerne cytaty z Ars poetica Horacego, czy w roz-
ważaniach Jean-Louisa Viela de Saint-Maux Lettres sur l’architecture 
(1787), w których odnajdziemy porównanie architektury do poème 
parlant22. To ostatnie wyrażenie – „mówiący poemat” – wydaje się 
etymologicznie najbliższe architecture parlante, pojęciu, które nie 
było używane przez osiemnastowiecznych architektów.

Ironiczny ton artykułu przypisywanemu Léonowi Vaudoyero-
wi nie pozwala nam na uznanie tego architekta za najlepszego po-
pularyzatora określenia architecture parlante. Niekwestionowanym 
i konsekwentnym popularyzatorem architecture parlante był jednak 
historyk architektury Emil Kaufmann; pojęcie to pojawia się czę-
sto w jego licznych studiach poświęconych architekturze francuskiej 
końca XVIII wieku23. Wydaje się, że dla Kaufmanna nie był to termin 
przywoływany przypadkowo; kryje się za nim koncepcja charaktery-
zująca całą epokę myśli architektonicznej: 

Podczas gdy renesansowi architekci studiowali proporcje ludzkiego cia-
ła i próbowali stosować je w architekturze – profile Blondela są późnym 
przykładem tych usiłowań – architekci próbowali teraz [w  osiemna-
stym wieku – G. Ś.] wpoić budynkom ludzkie cechy. Właśnie rozpoczę-
ła się era architecture parlante – [„Narrative” achitecture]. Rozpoczęła 
się wraz z pełnym emocji dążeniem do całościowego zreformowania 
architektonicznego ciała; a zakończyła się płytkim symbolizmem24.

22 Ibidem, s. 17 i 20. Zob. także: G. Boffrand, Livre d’architecture contenant les prin-
cipes generaux de cet art: et les plans, elevations et profils de quelques-uns des bâti-
mens faits en France & dans les pays etrangeres, Paris 1745, s. 16–32; J.-L. Viel de 
Saint-Maux, Lettres sur l’architecture des anciens et celle des modernes dans les 
quelles se trouve développé le génie symbolique qui présida aux monumens de l’an-
tiquité, Paris 1787, s. 16; N. Molok, „L’architecture parlante”, ou Ledoux vu par les 
romantiques, s. 49; A. Vidler, The Writing of the Walls: Architectural Theory in 
the Late Enlightenment, Princeton 1987, s. 142. 

23 Zob. A. Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Mo-
dernism, Cambridge MA–London 2008, s. 25. 

24 E. Kaufmann, Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu,  
s. 440–441. 
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Kaufmann jest świadom, że termin został po raz pierwszy uży-
ty dopiero w 1852 roku25; niemniej jednak traktuje go jako nazwę 
nowego programu architektonicznego, zarysowanego już w pismach 
Germaina Boffranda i Jacques-François Blondela: 

Boffrand przeczuwał, że struktura powinna mieć znaczenie i je wyra-
żać. Był to nowy program architecture parlante – architektury, która po-
winna raczej przemawiać do umysłu widza niż odwoływać się do jego 
oka. Podstawowym kryterium, którego używał Boffrand przy osądza-
niu architekta, było określenie, czy twórca zrozumiał charakter zapro-
jektowanego przez siebie budynku26.

W uwagach dotyczących poglądów Blondela Kaufmann podkreśla 
podobieństwa między koncepcją architecture parlante i zasadami re-
toryki w architekturze. Jak argumentuje Kaufmann:

Kategoria convenance [stosowności, użyteczności – G. Ś.], odnoszą-
ca się do decorum i uwzględniająca status mecenasa, była kamieniem 
węgielnym klasycznej estetyki. Dla Blondela convenance oznaczało 
uwzględnienie odpowiedniej atmosfery. Niełatwo wyłuskać z długich 
traktatów krzyżujące się ścieżki jego myśli. Więcej szczegółowych in-
formacji na temat nowego dążenia do Narracyjnej Architektury [Nar-
rative Architecture] można odnaleźć w Génie de l’architecture Nicolasa 
Lecamus [Le Camus – G. Ś.] de Mézières. […] Postulat ekspresywnej 
architektury związany był ze szczególnym upodobaniem do zamówień 
porównywalnych z architecture parlante. Nie istniała oczywiście prak-
tyczna potrzeba budowli, które miałyby „mówić” [...]. A jednak opisy 
wielu takich budowli odnajdziemy w „Programach”, w których Blondel 
przedstawił projekty słupów milowych, latarń morskich, wejść do arse-
nałów i więzień27.

Warto zwrócić uwagę, że Kaufmann tłumaczy francuskie wyraże-
nie architecture parlante jako narrative architecture. Dowodzi na 
przykład, że fryz złożony z  wojowników w  projekcie bramy miej-

25 Ibidem, s. 441, przypis 82.
26 Ibidem, s. 447.
27 Ibidem, s. 441–442.
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skiej Boulléego może być interpretowany jako architektura narra-
cyjna: „Wojownicy reprezentują czujność; są strażnikami miasta”28  
(il. 14). Za orędownika architektury narracyjnej Kaufmann uznaje 
właśnie Boulléego; ten nurt w twórczości architekta zostaje określo-
ny jako „dość wyrazisty”29. W komentarzu dotyczącym saliny kró-
lewskiej w  Arc-et-Senans projektu Ledoux Kaufmann zarysowuje 
ciekawe porównanie:

We wczesnym okresie swojej twórczości Blondel utrzymywał, że „ma-
teriał nie ma znaczenia”. Jego uczeń Ledoux uważa, że materiał powi-
nien być uwidoczniony. Wraz z  tą nowoczesną tendencją pojawia się 
nurt romantyczny – Architecture parlante – w urnach, z których jakby 
wylewa się cenny płyn, aby opowiedzieć nam o salinie, źródle bogac-
twa miasta30.

Używając francuskiego terminu architecture parlante w komentarzu 
dotyczącym Ledoux, Kaufmann daje przypis do artykułu Vaudoyera 
z 1852 roku, jednak ignoruje jego ironię31. Architecture parlante jest 
tu wspomniana jako pojęcie, dzięki któremu można opisać symbo-
lizm rzeźbiarskiej dekoracji saliny. Kaufmann doszukuje się również 
implikacji architecture parlante w  traktacie Ledoux L’Architecture 
considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, choć 
architekt nie używa tego pojęcia. Wspominając o projekcie warszta-
tu bednarza, Kaufmann uznaje, że w tym przypadku koncepcja nar-

28 Ibidem, s. 465. Zob. É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, éd. J.-M. Pérouse 
de Montclos, Paris 1968, s. 144. Zob. także: É.-L. Boullée, Architecture. Essay on 
Art, ed. H. Rosenau, trans. S. de Vallée, w: H. Rosenau, Boullée and Visionary 
Architecture, London–New York 1976, s. 108. 

29 E. Kaufmann, Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu,  
s. 469 i 471.

30 Ibidem, s. 514. 
31 Kaufmann cytuje fragment: „Ledoux était partisan de ce qu’on a  appelé de-

puis l’architecture parlante” (Études d’architecture en France, „Le Magasin pit-
toresque” 1852). Należy jednak zaznaczyć, że cytat ten stanowi jedynie pierwsze 
zdanie z całego argumentu, które nie oddaje ironicznego tonu komentarza Vau-
doyera odnoszącego się do architektury Ledoux. Ibidem, s. 441, przypis 82.



Il. 14.  Étienne-Louis Boullée, projekt bramy miejskiej, 1781–1793
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racyjnej architektury przejawia się w stwierdzeniu Ledoux, że „cha-
rakter budowli nie powinien być w pełni jednoznaczny”32.

Pojęcie architektury narracyjnej pojawia się również w odniesie-
niu do innych projektów Ledoux dla miasta Chaux: Pacifère („Domu 
Pojednania”) i Panarèthéonu („Świątyni Wszystkich Cnót”). Zacy-
tujmy w  tym miejscu obszerniejszy fragment argumentacji Kauf-
manna:

Masywne ściany Pacifère i Panarèthéonu nie pozwalają nawet na od-
gadnięcie, jak wygląda rozplanowanie wnętrza. […] Budynki rewolucji 
są nieme. Kiedy tylko architekci rezygnują z pomniejszych elementów 
narracyjnej architektury, funkcja ich budynków nie jest odzwiercie-
dlona na zewnątrz. Strój i zwyczaje również nabrały pewnej nowej po-
wściągliwości w mowie. Po 1800 roku strój stał się coraz bardziej jedno-
lity; nie reprezentuje już w oczywisty sposób określonego zawodu czy 
zajęcia. Ludzie baroku, podobnie jak romantycy, ukazywali swoje uczu-
cia otwarcie i  często w sposób nieumiarkowany, jednak od tego cza-
su ludzkość stała się bardziej powściągliwa. Sam Ledoux nakłania do 
przyjęcia nowej postawy w swoim tekście: „Nie ujawniajmy publicznie 
naszych uczuć. Zatrzymajmy je w skrytości naszych serc”33.

Kaufmann nie tylko przedstawia tutaj swój dobrze znany pogląd, że 
twórczość Ledoux i  Boulléego antycypuje nowoczesną architektu-
rę34 (której surowy, pozbawiony ornamentu charakter został wyra-
żony w lakoniczny sposób w tytule słynnego artykułu wiedeńskiego 
architekta Adolfa Loosa Ornament und Verbrechen, 1908)35. Kauf-
mann sugeruje również, że architecture parlante to kwestia architek-
tonicznej dekoracji, „kostiumu” architektury, a nie jedynie zestawie-
nia brył i mas, które mają wywierać odpowiednie wrażenie na nasze 
zmysły.

Pisząc o jednym z projektów Ledoux – Maison des directeurs de 
la Loue („Dom zarządców rzeki Loue”, il. 15) – Kaufmann stwierdza 

32 „Il faut que le caractère de l’édifice ne soit point équivoque”. Ibidem, s. 517. 
33 Ibidem, s. 520. 
34 Ibidem, s. 558.
35 Zob. A. Loos, Ornament und Verbrechen (1908), w: idem, Warum Architektur 

keine Kunst ist, Hrsg. P. Stuiber, Wien 2009, s. 42–57.



Il. 15.  Claude-Nicolas Ledoux, dom zarządców rzeki Loue, 1804
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z przekonaniem, że „kompozycja może być oczywiście interpreto-
wana w duchu architecture parlante jako symbol ludzkiej władzy nad 
naturą”36. Ze studium Kaufmanna dowiadujemy się również, że ar-
chitecture parlante może posłużyć jako sposób wartościowania bu-
dynku. Jak czytamy w interpretacji projektów Jean-Jacques’a Lequeu: 
„Świątynia Mądrości […] to raczej zła literatura niż sztuka piękna. 
Pomnik Zasłużonych Obywateli planowany na Place de l’Arsenal, łą-
czy w nie najlepszy sposób klasyczne cechy i symbole rewolucyjne. 
Te dwa projekty to architecture parlante w najgorszym znaczeniu”37 
(il. 16).

Popularność pojęcia architecture parlante rosła wraz z  akade-
mickim zainteresowaniem twórczością Boulléego i Ledoux w latach 
czterdziestych XX wieku. Ciekawe wykorzystanie pojęcia można za-
uważyć w artykule Helen Rosenau, jednej z najważniejszych bada-
czek architektury francuskiej XVIII wieku: 

To od Boulléego, „Viena architektury”, wielkiego klasycysty – a nie od 
Ledoux – pochodzi architecture parlante. Już w manuskrypcie Essai sur 
l’art z Bibliothèque Nationale w Paryżu, podkreślał znaczenie wyraża-
nia funkcji budynku w jasny i przekonywujący sposób, używając świa-
tła i cienia, aby uwydatnić efekt. „Nos édifices publics devroient être… de 
vrais poèmes”. To Boullée wprowadził kulę do projektu cenotafu New-
tona. Jednak, tak jak w malarstwie Viena, klasycyzm Boulléego ozna-
czał raczej wrażliwość i emocjonalizm niż wielkość i monumentalność. 
Sposób, w jaki wykorzystuje klasyczne formy jest jednak bardziej kon-
wencjonalny niż u  Ledoux, który wychodzi z  tej samej tradycji, lecz 
zmierza w kierunku prostoty i surowości. Nowym elementem w wizji 
Ledoux nie było to, że jego architektura była pierwszą, która „mówi-
ła” – zainteresowanie tym tematem można zauważyć w drugiej połowie 
XVIII wieku we wszelkich architektonicznych ornamentach w całej Eu-
ropie – ale to, co miała ona wyrażać38.

36 E. Kaufmann, Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu,  
s. 535. 

37 Ibidem, s. 556. 
38 H. Rosenau, Claude-Nicolas Ledoux, „The Burlington Magazine for Connois-

seurs” 1946, Vol. 88, No. 520 (czerwiec), s. 168.



Il. 16. Jean-Jacques Lequeu, Pomnik zasłużonych obywateli, Place de 
l’Arsenal, 1794
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Architecture parlante, jako pojęcie i jako koncepcja architektury, 
wydaje się mieć swoje życie po życiu; odnosi się do różnych, niekie-
dy odległych kulturowo architektonicznych zjawisk. Pojęcie to wę-
druje swobodnie w narracjach historyków architektury – nie tyle od 
czasu jego powstania w 1852 roku, ale przede wszystkim od momen-
tu jego ponownego odkrycia przez Kaufmanna w połowie XX wie-
ku. Dla badań nad tym pojęciem istotne jest nie tylko uwzględnienie 
źródeł historycznych – na przykład dzieła Ledoux L’architecture con-
sidérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, w któ-
rym nie odnajdziemy wyrażenia architecture parlante – lecz tak-
że analiza opracowań historyków architektury, takich jak Monique 
Mosser, Daniel Rabreau, Anthony Vidler czy Dora Wiebenson, któ-
rzy pozostają krytyczni wobec Kaufmannowskiej wizji architektury 
rewolucyjnej39.

W historii architektury badania nad pojęciem architecture par-
lante nie ograniczają się jedynie do twórczości Boulléego i Ledoux. Tek-
stami uważnie studiowanymi przez historyków architektury, nie tyle 
ze względu na koncepcję architecture parlante, co na powiązania teo-
rii architektury i języka, są pisma Quatremère’a de Quincy – a zwłasz-
cza jego esej De l’architecture égyptienne (1803) oraz hasła napisane 
do Dictionnaire d’architecture. Rozważania Quatremère’a de Quincy 
o architekturze są powiązane z osiemnastowiecznymi poszukiwania-
mi źródeł języka. Quatremère był przekonany, że pytanie o początki 
architektury powinno być stawiane wraz z pytaniem o początki ję-
zyka40. Wyróżnił więc trzy pierwotne typy architektury: jaskinię ko-

39 Na temat współczesnej krytyki Kaufmanna zob. na przykład: A. Vidler, Histo-
ries of Immediate Presence, s. 17–59; idem, The Ledoux Effect: Emil Kaufmann and 
the Claims of Kantian Autonomy, „Perspecta” 2002, Vol. 33 (numer tematyczny: 
Mining Autonomy), s. 16–29. Vidler stosuje również pojęcie architecture parlan-
te w kontekście badań nad nowym językiem propagandy rewolucji francuskiej. 
Zob. A. Vidler, Grégoire, Lenoir et les „monuments parlants”, w: La Carmagnole 
des Muses. L’homme de lettres et l’artiste dans la Révolution, éd. J.-C. Bonnet, Paris 
1988, s. 131–154; idem, Monuments parlants. Gregoire, Lenoir and the Signs of His-
tory, „Art & Text” 1989, No. 33 (zima), s. 12–29.

40 Zob. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne (1803). Cyt. za: S. Lavin, 
Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of Architecture, 
Cambridge MA–London 1992, s. 59. 
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jarzoną ze społecznością myśliwych, namiot (symbolizujący kulturę 
pasterską) oraz chatę (związaną ze społecznością rolników). Te trzy 
typy symbolizowały kolejno: architekturę egipską z ciemnymi wnę-
trzami przypominającymi jaskinie, architekturę chińską z jej lekki-
mi drewnianymi konstrukcjami pełnymi światła oraz architekturę 
grecką z drewnianą chatą jako formą pierwotną. Zakładając powią-
zanie między początkami architektury i języka, Quatremère uważał, 
że koncepcje typu, charakteru i stylu – określone w jego hasłach pi-
sanych do Dictionnaire d’architecture – odpowiadają gramatyce ogól-
nej, podczas gdy poszczególne elementy, takie jak kolumny, łuki, 
gzymsy, ściany i dachy, to odpowiedniki składni danego języka41.

Quatremère nie posługiwał się pojęciem architecture parlante, 
jednak wypracowana przez niego definicja architektonicznego cha-
rakteru jest odnoszona we współczesnych interpretacjach do pro-
blemu ekspresywności budowli publicznych, takich jako cenota-
fy Boulléego42. Należy również wspomnieć, że przedstawiona przez 
Quatremère’a  definicja architektury jako „języka oczu, rodzaju pi-
sma hieroglificznego”43 wiąże się z jego zainteresowaniem architek-
turą starożytnego Egiptu. Pierwsza wersja jego eseju De l’architecture 
égyptienne została napisana w 1785 roku, to znaczy przed wyprawą 
Napoleona do Egiptu w 1798 roku, która zaowocowała monumen-
talnym, dziesięciotomowym wydaniem opisu tego kraju, przygoto-
wanym przez inżynierów, architektów oraz archeologów biorących 
udział w tym przedsięwzięciu. To przede wszystkim hieroglify, któ-
re pokrywały płaszczyzny egipskich budowli, zainspirowały badania 
Quatremère’a nad językiem architektury44. Jak wykazuje Sylvia La-
vin, jego zainteresowanie architekturą starożytnego Egiptu zbiegło 

41 Zob. S. Younés, Architecture and Language, w: The True, The Fictive, and The 
Real: The Historical Dictionary of Architecture of Quatremère de Quincy, intro-
ductory essays and selected translations by S. Younés, London 1999, s. 37–42.

42 Ibidem, s. 38. 
43 Ibidem, s. 40. Zob. także: A. Vidler, The Writing of the Walls, s. 160.
44 Zob. S. Lavin, Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of 

Architecture, s. xii, 27. Zob. także: eadem, In the Names of History: Quatremère 
de Quincy and the Literature of Egyptian Architecture, „Journal of Architectural 
Education” 1991, Vol. 44, No. 3 (maj), s. 131–137. 
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się również z rozwojem teorii języka, a zwłaszcza z rozwojem etymo-
logii jako nauki o źródłach słów; przykładem są publikacje Antoine’a 
Court de Gébelina: Le Monde primitif analysé et comparé avec le 
monde moderne (dziewięć tomów ukazujących się w  latach 1773– 
–1782), a zwłaszcza jeden z tomów, Histoire naturelle de la parole, ou 
précis de l’origine du langage & de la grammaire universelle (1776)45. 
Dla naszych rozważań o źródłach i znaczeniu koncepcji architecture 
parlante istotny wydaje się fakt, że pod koniec XVIII wieku jednym 
z podstawowych pytań stawianych wobec architektury było pytanie 
o jej początki – pytanie, które pojawia się w tym samym czasie, kiedy 
filozofowie dociekali początków języka i etymologii słów.

 

Ut architectura poesis

Sylvia Lavin, badaczka teorii architektury Quatremère’a  de Quincy, 
konfrontuje jego poglądy z  historią toposu ut architectura poesis, 
który wyłonił się w XVIII wieku z tradycji ut pictura poesis:

Ut pictura poesis przerodziło się ostatecznie w  ut architectura poesis; 
tym samym budynki stały się mówiącymi obrazami. Najbardziej oczy-
wistym przykładem migracji teorii literatury, początkowo w  obszar 
malarstwa, a następnie do architektury, jest rozdział z Livre d’architec-
ture Germaina Boffranda (1745) zatytułowany Zasady architektury za-
rysowane na podstawie „Ars poetica” Horacego. W to zjawisko wpisują 
się także rozważania o poezji architektury Boulléego, jego słynne motto 
zapożyczone od Correggia, którym architekt rozpoczyna Architecture.  
Essai sur l’art – „Ja też jestem malarzem” [Ed io anche son pittore –  
G. Ś.] – podobnie jak późniejsza klasyfikacja jego projektów jako „ar-
chitecture parlante”46.
 

W  rozważaniach dotyczących teorii architektury XVIII wieku po-
równanie ut architectura poesis jest często kojarzone z wyrażeniem 

45 S. Lavin, Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of Ar-
chitecture, s. 81.

46 Ibidem, s. 115. 
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architecture parlante. Jak zauważają Monique Mosser i  Daniel Ra-
breau, ut architectura poesis – jako odmiana starego toposu ut pictu-
ra poesis – stało się jednym z wiodących tematów osiemnastowiecz-
nych debat o sztuce i architekturze47.

Analizując wieloznaczność słowa poezja w odniesieniu do sztuk 
wizualnych, Michael Bright zaznacza, że zarówno malarstwo, jak 
i  architektura były tradycyjnie sprowadzane do pozycji niższej niż 
ta zajmowana przez intelektualną sztukę poezji i tym samym pozba-
wiane statusu sztuk wyzwolonych. Bright dowodzi jednocześnie, że 
poezja architektury nie może być całkowicie utożsamiana z poezją 
malarstwa48: 

Architektura, nawet bardziej niż malarstwo, ucierpiała z powodu styg-
matyzacji jako rzemiosło praktykowane przez rzemieślników i później 
niż malarstwo uznana została za prawdziwą sztukę. Podniesienie ar-
chitektury do rangi sztuki zbiegło się z doktryną architecture parlante, 
gdyż architektura postępowała drogą wyznaczoną wcześniej przez ma-
larstwo. Aby być uznaną za sztukę, architektura musiała posiadać inte-
lektualną treść i to właśnie doktryna architecture parlante nadała jej tę 
rangę poprzez przypisanie budynkom znaczenia49.

W ślad za argumentacją Brighta możemy zarysować sekwencję roz-
woju doktryny, która w zwięzły sposób opisze nowoczesne zmiany 
w  tradycji „sztuk siostrzanych” – od ut pictura poesis do ut archi-
tectura poesis i architecture parlante. Nie oznacza to, że jedna trady-
cja powinowactwa sztuk zostaje zastąpiona nowym porównaniem. 
Oznacza to raczej, że doktryna ut architectura poesis zyskuje na zna-
czeniu w momencie, kiedy topos ut pictura poesis zostaje poddany 
krytyce. Przykładami takiej krytyki są Krytyczne rozważania o poezji 

47 M. Mosser, D. Rabreau, Nature et architecture parlante: Soufflot, de Wailly et Le-
doux, w: Soufflot et l’architecture des lumières, éd. M. Mosser, D. Rabreau, Paris 
1980, s. 232.

48 M. Bright, The Poetry of Art, „Journal of the History of Ideas” 1985, Vol. 46,  
No. 2 (kwiecień–czerwiec), s. 277.

49 Ibidem, s. 265.
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i malarstwie Jean-Baptiste Dubos (1719) oraz Laokoon, czyli o grani-
cach malarstwa i poezji Gottholda Efraima Lessinga (1766)50.

Interpretując traktat Nicolasa Le Camus de Mézières, Le Génie 
de l’architecture, ou l’analogie de cet art avec nos sensations (1780), 
Rémy G. Saisselin przedstawia istotne argumenty dotyczące koncep-
cji architecture parlante: 

Pod koniec XVIII wieku francuscy architekci coraz intensywniej dys-
kutowali o  uprawianej przez siebie sztuce w  odniesieniu do poezji 
i psychologicznych efektów. I tak jak portret był przez długi czas okreś- 
lany jako un portrait parlant, czy też mówiące podobieństwo, w podob-
ny sposób zaczęto dyskutować o architecture parlante. Tak więc archi-
tekturę postrzegano jako rodzaj ekspresyjnego języka51.

Według Saisselina architecture parlante nie inicjuje rozmowy z wi-
dzem, lecz wywołuje wrażenia, które mogą zostać wysłowione i opi-
sane: „Efekt budynku był raczej niewerbalny, chociaż można było 
nazwać wrażenie, jakie wywierał”52. Postulat architecture parlante 
wpisuje się bardziej w estetykę sztuki ekspresji niż w koncepcję na-
śladownictwa. Jednak ekspresję architektury trudno porównywać 
z ekspresją sztuki poezji, gdyż „architecture parlante nie była rozu-
miana jako dyskurs, lecz jako rodzaj niewerbalnej komunikacji”53.

„Jeżeli ut pictura poesis przekształca się w ut architectura poesis, 
architektura – zgodnie z porównaniem Horacego – musiałaby zająć 
miejsce malarstwa”54. Aby dowieść tej hipotezy, Werner Szambien 
dokonuje substytucji w tłumaczeniu zdania z pism Rogera de Piles’a. 
W słynnym porównaniu dwóch „sztuk siostrzanych”, poezji i malar-
stwa, Szambien zastępuje „malarstwo” słowem „architektura”: „L’Archi-

50 Na temat tradycji ut pictura poesis w XVIII wieku zob. na przykład: R. G. Sais-
selin, „Ut Pictura Poesis”: Dubos to Diderot, „The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism” 1961, Vol. 20, No. 2 (zima), s. 145–156.

51 R. G. Saisselin, Architecture and Language: The Sensationalism of Le Camus de 
Mézières, „The British Journal of Aesthetics” 1975, Vol. 15, No. 3 (lato), s. 239.

52 Ibidem, s. 241. 
53 Ibidem, s. 244.
54 W. Szambien, Symétrie, goût, caractère. Théorie et terminologie de l’architecture  

à l’âge classique 1550–1800, Paris 1986, s. 175.
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tecture & la Poësie sont deux sœurs […]. On appelle la première 
une Poësie muette & l’autre une Architecture parlante”55. W tej dy-
daktycznej substytucji (peinture parlante – architecture parlante), ar-
chitektura jawi się jako sztuka, która dostarcza oczom przyjemno-
ści (plaisir aux yeux)56. Jednak w jaki sposób zmusić architekturę do 
mówienia przez masy i  geometryczne bryły, bez odwołania się do 
rzeźbiarskich dekoracji i inskrypcji, to już zupełnie inne pytanie. Ła-
twiej jest sprawić, żeby architektura przemówiła przez zastosowanie 
odpowiedniego stylu – tak jak w  sztuce retoryki, kiedy to mówca 
musi wybrać styl odpowiedni do tematu przemówienia57.

A jednak styl nie wydaje się głównym problemem w rozważa-
niach o architekturze Ledoux i Boulléego. Boullée na przykład nie 
zajmuje się problemem stylu, lecz kwestią charakteru. W  porów-
naniu z  innymi osiemnastowiecznymi teoriami architektonicznego 
charakteru, Boullée przedstawia najbardziej radykalną definicję tego 
pojęcia: 

Skierujmy nasze spojrzenia na jakiś przedmiot! Pierwsze uczucie, ja-
kiego doświadczamy, pochodzi oczywiście ze sposobu, w  jaki przed-
miot na nas oddziałał. Otóż charakterem nazywam wrażenia, jakie ten 
przedmiot wywołuje, powodując w  nas jakiekolwiek doznania. [...] 
Sztuka nadawania charakteru polega na włączeniu do projektu archi-
tekta wzniosłego uroku Poezji. Jak jest to możliwe? Poprzez efekty mas; 
od nich pochodzi charakter58.

Przykład nadania charakteru budowli przez zestawienia brył moż-
na odnaleźć w projekcie Pałacu Sprawiedliwości, w którym Boullée 
umieścił pod pałacem więzienie po to, aby uzyskać „wrażenie me-
taforycznego obrazu występku przygniecionego ciężarem sprawie-
dliwości”59.

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 166 i 201. 
58 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 73 i 161. Zob. idem, Architektura. Esej 

o sztuce, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska, M. Po-
przęcka, Warszawa 1989, s. 130.

59 Idem, Architecture. Essai sur l’art, s. 113.
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W analizie pojęcia charakteru pojawiającego się w eseju Boul-
léego Werner Szambien przedstawia wykres ukazujący zależność 
między funkcją budynku a  odpowiednim charakterem. Świątynia 
odpowiada „wielkości”, pomnik nagrobny „smutkowi”, a  pomnik 
Newtona – „wzniosłości”. Szambien zauważa jednak, że w przypad-
ku innych typów budowli, takich jak projekt Pałacu Narodowego 
i Pałacu Miejskiego, efekty powstają nie tylko w wyniku zestawienia 
brył oraz kontrastów światła i cienia, lecz dzięki zastosowaniu rzeź-
biarskich i  symbolicznych środków architecture parlante60. Boullée 
nie pozbywa się rzeźbiarskiej dekoracji; uznaje architekturę za sztu-
kę, która wyznacza i zachowuje miejsce zarówno dla malarstwa, jak 
i rzeźby: 

Sądzę, że architekturę można nazwać Minerwą sztuk pięknych. Jej 
podstawowe zasady, jak wykazałem, wywodzą się z porządku, symbo-
lu mądrości. To dzięki porządkowi sztuki piękne, zwłaszcza malarstwo 
i  rzeźba, [...]  zyskują na świetności. W  świątyni, w  sklepionym wnę-
trzu kopuły, którą architektura przygotowała dla malarstwa, pojawia się 
najszlachetniejsze, najświetniejsze i największe ze wszystkich zadanie 
do spełnienia. Czyż nie jest to prawda również w odniesieniu do rzeź-
by? Czyż świątynia nie jest zaprojektowana w taki sposób, aby ukazać 
całe piękno poprzez figury i płaskorzeźby, które stanowią jej dekorację? 
W izolacji sztuki te nie byłyby postrzegane w tak korzystnym świetle61.

Opisując projekt Pałacu Narodowego (il. 17), Boullée podkreśla, że 
nadawanie odpowiedniego charakteru odbywa się nie tylko przez 
zestawienie mas i brył, lecz także przez zastosowanie architektonicz-
nej dekoracji, która mówi o funkcji danej budowli:

Architekci powinni włączać poezję do architektury, zwłaszcza wtedy, 
gdy zleca się im zbudowanie publicznego pomnika. Radzę im z pełnym 
przekonaniem, aby dostarczali nam tego, co w pewnym sensie oferu-
ją nam poematy […]. Nie ma sensu naleganie w tym momencie, aby 
pałac narodowy, w stopniu większym niż inne budowle, oferował nam 

60 W. Szambien, Symétrie, goût, caractère, s. 196.
61 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 148. 



Il. 17.  Étienne-Louis Boullée, projekt Pałacu Narodowego, 1792
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najbardziej ekspresyjny obraz sztuki, a nie cichy obraz architektury. [...] 
Po długim namyśle dotyczącym metod wcielania w tę budowlę poezji 
architektury zdecydowałem, że najbardziej zadziwiającym i charakte-
rystycznym zabiegiem będzie zbudowanie ścian tego pałacu z  tablic 
praw konstytucyjnych62.

Cytowany powyżej opis uświadamia nam, że koncepcja architectu-
re parlante według Boulléego odnosi się zarówno do efektu brył geo-
metrycznych działających na nasze zmysły, jak i do symboliki rzeźb, 
płaskorzeźb oraz innych rodzajów architektonicznej dekoracji. 

Architektura jako sztuka obrazu

Jak już wspomniano, architekci XVIII wieku nie posługiwali się po-
jęciem architecture parlante. Najbliższym znaczeniowo pojęciem, 
które oznaczało pewien rodzaj ekspresywności architektury, był ter-
min caractère, a wyrażeniem brzmiącym podobnie – peinture par-
lante. Czy można jednak odnaleźć w  tekstach źródłowych XVIII 
wieku inne pojęcia, które wskazywałyby na zależność między archi-
tekturą a mową?

Studium Jean-Marie Pérouse’a de Montclos – Étienne-Louis Boullée 
(1728–1799). De l’architecture classique à l’architecture révolutionnaire – 
to jedna z niewielu interpretacji podkreślająca znaczenie filozofii ję-
zyka Étienne’a Bonnot, Abbé de Condillaca dla rozważań o architek-
turze Boulléego63. Jak zauważa Pérouse de Montclos:

Boullée uwielbiał porównywać swoje projekty do przemów lub poema-
tów. Śladem Condillaca, który wykazał, że sztuki mają wspólne źró-
dło w ekspresji oraz Viela de Saint-Maux, który poszukiwał tajemni-
cy prymitywnej architektury w językach orientalnych, Boullée uznawał 

62 Ibidem, s. 114–115. 
63 Wpływ Condillaca na innego „architekta rewolucyjnego”, Ledoux, i  jego kon-

cepcję architecture parlante jest dyskutowany między innymi przez Daniela Ra-
breau. Zob. D. Rabreau, Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806). L’Architecture et les 
fastes du temps, Paris–Bordeaux 2000, s. 144–145, 240, 279, 332 i 378.
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uprawianą przez siebie sztukę za język. Pojęcie „mówiącej architektury” 
(architecture parlante) słusznie zostało zastosowane w odniesieniu do 
twórczości Boulléego i, jeżeli można sobie pozwolić na zabawną wielo-
znaczność, jego dzieła mogą być również określone jako „architektura 
pouczająca” (architecture édifiante). Zdaniem Boulléego, przesiąknięte-
go ideami sensualistycznych filozofów, architektura jest jednym z ele-
mentów ludzkiego otoczenia, które kształtuje jednostkę i dlatego może 
również przyczynić się do budowania i naprawy społeczeństwa64.

W książce poświęconej architekturze Boulléego, Pérouse de Mont- 
clos przedstawia inwentarz biblioteki architekta65. Biorąc pod uwa-
gę liczbę publikacji na temat architektonicznych projektów Boullée-
go oraz popularność pojęcia architecture parlante pośród historyków 
architektury, zastanawia fakt, że niewiele uwagi poświęcono księgo-
zbiorowi architekta jako źródle inspiracji dla jego koncepcji archi-
tektonicznych. Spróbujmy więc zestawić wybrane prace filozoficz-
ne wzmiankowane w inwentarzu biblioteki Boulléego z wybranymi 
fragmentami z jego eseju o architekturze.

Inwentarz zawiera najważniejsze publikacje o  architekturze 
dostępne osiemnastowiecznemu architektowi66. A  jednak Boullée 
uznaje te książki za źródła niewystarczające dla jego traktatu archi-

64 J.-M. Pérouse de Montclos, Étienne-Louis Boullée (1728–1799): Theoretician of 
Revolutionary Architecture, trans. J. Emmons, New York 1974, s. 41; idem, Étien-
ne-Louis Boullée (1728–1799). De l’architecture classique à l’architecture révolu-
tionnaire, Paris 1969, s. 205.

65 Idem, Étienne-Louis Boullée (1728–1799). De l’architecture classique à l’architectu-
re révolutionnaire, s. 254–256. 

66 Biblioteka Boulléego zawierała książki z zakresu historii sztuki i architektury, 
takie jak: Histoire de l’art chez les Anciens Johanna Joachima Winckelmanna (1764), 
Antiquités de la France. Monuments de Nîmes Charles-Louisa Clérisseau (1778), 
Antiquites romaines (prawdopodobnie Giovanniego Battisty Piranesiego Le 
Antichità Romane [1756]), Antiquitates Romanae Giovanniego Pietra Belloriego 
(1693), Architecture de Vitruve (1784), Architecture de Palladio (1570), Il tempio 
vaticano Carla Fontany (1694), Nouvelles inventions Philiberta Delorme (1561), 
Parallèle de l’architecture antique et de la moderne Rolanda Fréarta de Chambray 
(1650), Cours d’architecture Augustin-Charles’a d’Aviler (1691), Architecture fra-
nçaise Jacques-François Blondela (1752–1756), Cours d’architecture François 
Blondela (1675; lub Jacques-François Blondela, 1771–1777), Observations sur l’ar-
chitecture Marc-Antoine’a Laugiera (1755). 
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tektonicznego. Architekt pozostaje krytyczny wobec definicji ar-
chitektury przedstawionej przez Witruwiusza: „Co to jest architek-
tura? Czy powinienem zgodzić się z Witruwiuszem co do definicji 
architektury jako sztuki budowania? Otóż nie, gdyż w  jego defini-
cji zawarty jest oczywisty błąd”67. Boullée pozostaje także sceptyczny 
wobec znaczenia publikacji o starożytnej architekturze: „Cóż odnaj-
dziemy w księgach o architekturze? Ruiny starożytnych świątyń, któ-
re nasi uczeni odkopali w Grecji. Niezależnie od tego, jak doskonałe 
są te przykłady, nie są one wystarczające, aby dostarczyć nam kom-
pletnego traktatu o sztuce”68.

Katalogi starożytnych ruin nie stanowiły najlepszego źródła, 
które mogło zaspokoić ambicje Boulléego. Jego zamiarem było na-
pisanie traktatu o architekturze jako sztuce, traktatu o „poezji archi-
tektury”: „Nasze budowle – a  zwłaszcza budowle publiczne – po-
winny być w pewnym sensie poematami. Obrazy, jakich dostarczają 
naszym zmysłom, powinny budzić w  nas uczucia odpowiadające 
funkcji danego budynku”69. W  badaniach dotyczących koncepcji 
ekspresywności architektury oraz powinowactw między architektu-
rą, retoryką, poezją i malarstwem istotny wydaje się przede wszyst-
kim zbiór ksiąg filozoficznych w bibliotece Boulléego. Biblioteka ar-
chitekta zawierała na przykład dzieła Condillaca (Traité des systêmes, 
1746; Traité des sensations, 1754), Dubos (Réflexions critiques sur 
la poesie et sur la peinture, 1719), Claude-Adriena Helvétiusa (De  
l’Esprit, 1758), Jeana de La Bruyère’a (Les Caractères, 1688), Gabrie-
la Bonnot de Mably, Monteskiusza (Essai sur le goût), Jean-Jacques’a   
Rousseau, Woltera70.

Jak sugeruje Pérouse de Montclos, Boullée ujawnił filozoficzny 
kontekst swojej architektonicznej doktryny71, cytując w eseju o ar-
chitekturze fragment z Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego (Es-
say Concerning Human Understanding, 1690) Johna Locke’a. Jak pi-
sze Boullée: „Posłuchajmy nowoczesnego filozofa, który mówi nam: 

67 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 49. 
68 Ibidem, s. 50.
69 Ibidem, s. 47–48. 
70 J.-M. Pérouse de Montclos, Étienne-Louis Boullée (1728–1799), s. 254.
71 Ibidem, s. 204. 
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»Wszystkie nasze idee, wszystkie nasze postrzeżenia dochodzą do 
nas poprzez zewnętrzne przedmioty. Zewnętrzne przedmioty wy-
wierają na nas różne wrażenia w zależności od tego, czy są one bar-
dziej lub mniej analogiczne do ludzkiego organizmu«”72.

Architektoniczne koncepcje Boulléego niewątpliwie pozosta-
wały pod wpływem siedemnasto- i osiemnastowiecznego sensuali-
zmu73. Empiryzm i  asocjacjonizm Davida Hume’a  i  Johna Locke’a 
przeniknęły do rozważań Boulléego o  architekturze przez dzie-
ła francuskich naśladowców Locke’a, takich jak Condillac i Helwe-
cjusz. W kontekście naszych rozważań o architecture parlante nieco 
więcej uwagi, oprócz empiryzmu, należy poświęcić oświeceniowej 
filozofii języka.

Sięgnijmy po pisma Condillaca, którego koncepcja wrażeń oraz 
podkreślanie znaczenia zmysłów jako źródła naszego poznania nie-
wątpliwie wpłynęła na argumenty Boulléego dotyczące sztuk pięk-
nych. Jak czytamy w Skrócie rozumowanym „Traktatu o wrażeniach” 
Condillaca:

Całe nasze poznanie i  wszystkie nasze władze powstają ze zmysłów 
albo, żeby wyrazić się ściślej, z wrażeń, gdyż naprawdę zmysły są tyl-
ko przyczyną okazjonalną. Nie one czują, lecz jedynie sama dusza czu-
je przy pomocy narządów, a wszelkie swe poznanie oraz wszelkie wła-
dze wydobywa z wrażeń, które ją modyfikują74.

Podobnie jak Condillac, Boullée faworyzuje znaczenie wrażeń, prze-
ciwstawiając poznanie zmysłowe poznaniu rozumowemu:

Najlepsze nawet rozumowanie w sztukach pięknych nigdy nie pomoże 
w uformowaniu artysty. Dlaczegóż nie? Dlatego, że rozumowanie nigdy 
nie może nam pomóc w doznawaniu wrażeń, a także dlatego, że celem 
sztuk pięknych jest ukazywanie tych doznań, które pochodzą z naszej 

72  É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 61. 
73 Na ten aspekt francuskiej i brytyjskiej architektury XVIII wieku zwraca uwagę 

między innymi G. L. Hersey, Associationism and Sensibility in Eighteenth-Cen-
tury Architecture, „Eighteenth-Century Studies” 1970, Vol. 4, No. 1 (jesień), s. 71–89.

74 É. Bonnot de Condillac, Traktat o wrażeniach, tłum. W. Wojciechowska, War-
szawa 1958, s. 286. 
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wrażliwości. Studiowanie sztuk pięknych polega na ćwiczeniu własnej 
wrażliwości75. 

Dla koncepcji architecture parlante istotne wydaje się nie tylko znacze-
nie wrażeń, ale także uwagi Condillaca dotyczące sztuki, która jedno-
czy wszystkie inne sztuki, czyli sztuki oratorskiej (l’art de parler):

Sztuki podzielone są na dwie klasy: jedna zawiera wszystkie sztuki pięk-
ne, druga – wszystkie sztuki mechaniczne. […] Wszystkie te sztuki sta-
ją się jednym w sztuce oratorskiej [l’art de parler]. […] Ludzie geniuszu, 
którzy udoskonalili sztukę wymowy niewątpliwie obserwowali swoich 
słuchaczy oraz wrażenie, jakie na nich wywarli. Dzięki temu mogli za-
uważyć, że określony zwrot w zdaniu wywołuje szczególny efekt, jed-
nak nie wiedzieli, dlaczego tak się stało, tak więc ta sztuka była dla nich 
jedynie niemożliwym do wyjaśnienia szukaniem po omacku. W taki 
oto sposób poeci i mówcy rozwinęli swój talent76. 

Według Condillaca sztuka oratorska jest zasadą jednoczącą wszyst-
kie sztuki. Nasze współczesne rozumienie pojęcia architecture par-
lante powinno uwzględnić l’art de parler jako jedną z  kluczowych 
kwestii osiemnastowiecznej filozofii zaangażowanej w  dyskusje 
o związkach między myślą a językiem oraz między językiem i spo-
łeczeństwem77. Tak jak ludzie potrzebują społeczeństwa, aby rozwi-
nąć język i  mówić jeden do drugiego, tak architektura – budowle 
publiczne w szczególności – rozwija się dzięki społeczeństwu i  ję-
zykowi. Potrzeba architecture parlante – czyli budowli publicznych, 
które przemawiałyby do społeczeństwa – jaka ujawniła się pod ko-
niec XVIII wieku, wynikała z uprzywilejowanej pozycji sztuki ora-
torskiej (l’art de parler) w hierarchii ukonstytuowanej przez ówczes- 
nych filozofów. 

75 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 163.
76 É. Bonnot, Abbé de Condillac, Traité des systêmes, w: Œuvres philosophiques de 

Condillac, éd. G. Le Roy, Vol. 1, Paris 1947, s. 212–215; idem, A Treatise on Systems 
(1746), w: Philosophical Writings of Étienne Bonnot, Abbé de Condillac, trans.  
F. Philip with the collaboration of H. Lane, Hillsdale NJ 1982, s. 148–149. 

77 Zob. L. Formigari, Language and Society in the Late Eighteenth Century, „Jour-
nal of the History of Ideas” 1974, Vol. 35, No. 2 (kwiecień–czerwiec), s. 275–292.
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Filozofia Condillaca nie była jedynym bezpośrednim źródłem inspi-
racji dla Boulléego. Biblioteka architekta zawierała również słynny trak-
tat o ekspresji z końca XVII wieku (Les Caractères La Bruyère’a z 1688 
roku), jak również jedną z najbardziej popularnych publikacji XVIII 
wieku traktującą o  tradycji ut pictura poesis (Réflexions critiques 
Dubos z  1719 roku). W  eseju o  architekturze Boulléego nie od-
najdziemy bezpośrednich cytatów z tych dzieł, można jednak przy-
puścić, że idea ekspresywności architektury była zainspirowana roz-
ważaniami La Bruyère’a  dotyczącymi charakterów ludzkich oraz 
ekspresyjnej sztuki oratorskiej: „Można mówić inteligentnie, mó-
wić ze swadą, mówić do rzeczy i mówić, co należy” („Il y a parler 
bien, parler aisément, parler juste, parler à propos”)78. Należy rów-
nież podkreślić, że Charaktery La Bruyère’a  (podobnie jak liczne 
osiemnastowieczne filozofie języka) są przykładem refleksji, w któ-
rej mowa jest przedkładana ponad pismo i uznawana za najbardziej 
uprzywilejowany sposób komunikacji i  ekspresji. „Jakąż przewagę 
ma słowo mówione nad pisanym!” – stwierdza La Bruyère – „Ludzie 
poddają się wpływowi głosu, gestykulacji i całej scenerii”79.

Analizując obyczaje swoich czasów, czyli końca XVII wieku, 
La Bruyère niejednokrotnie zwraca uwagę na znaczenie sztuki ora-
torskiej, zarówno w  znaczeniu salonowej konwersacji, sztuki roz-
mawiania, jak i kaznodziejstwa: „Piękne kazanie to popis oratorski 
według wszelkich reguł sztuki, wolny od błędów, zgodny z zasada-
mi krasomówstwa i przystrojony we wszelkie ozdoby retoryczne”80. 
Nieprzypadkowo La Bruyère stawia sztukę krasomówstwa na równi 
z poezją, muzyką czy malarstwem, żądając od niej nieprzeciętności 
i wyjątkowości: „Są pewne dziedziny, w których przeciętność jest nie 
do zniesienia: poezja, muzyka, malarstwo, krasomówstwo. Co to za 
męka słuchać złego mówcy albo wierszoklety z patosem wygłasza-

78 J. de La Bruyère, Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów, tłum. A. Tatarkie-
wicz, Warszawa 1965, s. 132. Zob. także: idem, Les Caractères ou les mœurs de ce 
siècle, Paris 1844, s. 101. 

79 Idem, Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów, s. 388.
80 Ibidem, s. 382. 
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jącego swoje wiersze”81. W rozdziale O twórczości La Bruyère wiele 
miejsca poświęca pojęciu elokwencji: 

Lud nazywa elokwencją łatwość, z jaką niektórzy potrafią mówić dłu-
go sami, żywo gestykulując, nadrabiając silnym głosem i mocnymi płu-
cami. Pedanci dostrzegają elokwencję tylko w ozdobnych przemowach, 
nie odróżniając jej od natłoku figur retorycznych, wielkich słów i okrą-
głych okresów. Tymczasem wydaje się, że umiejętność przekonania 
o  jakiejś prawdzie to logika, natomiast elokwencja to dar wewnętrz-
ny, który pozwala nam panować nad sercami i  umysłami innych lu-
dzi, sprawia, że potrafimy ich natchnąć czy namówić do wszystkiego, 
co chcemy82.

Elokwencja jest darem wewnętrznym mówcy; osiąga się ją mimo-
wolnie, nie starając się o nią, ani też nie stosując do reguł retoryki. 
Poruszenie słuchaczy przez mowę jest, według La Bruyère’a, celem 
nadrzędnym sztuki oratorskiej.

W refleksji Boulléego – o tematach w poezji, malarstwie i archi-
tekturze odpowiednich dla każdej z tych sztuk – można doszukać się 
również zbieżności z uwagami Dubos, że są tematy bardziej odpo-
wiednie dla poezji niż dla malarstwa83. W opisie Pałacu Miejskiego 
Boulléego czytamy: 

Są tematy w poezji i malarstwie, tak jak w architekturze, które wydają 
się bardziej lub mniej odpowiednie. W architekturze na przykład, teatr, 
cenotaf czy świątynia to bardzo dobrze znane tematy, które z łatwością 
można zrozumieć i określić dzięki zdolnej ręce. Projekty domów to te-
maty jałowe; […] trudno jest wprowadzić tu poezję architektury. Pałac 
miejski łatwiej jest opisać niż zbudować: można wyczuć, jakie środki są 
dostępne mówcy, ale nie są odpowiednie dla architektury84. 

81 Ibidem, s. 51. 
82 Ibidem, s. 68–69. 
83 Abbé (Jean-Baptiste) Dubos, Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, 

Vol. 1, Paris 1755,  s. 84–112. 
84 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 118. 
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Dla badań nad filozoficznymi źródłami architecture parlante 
istotne jest przywołanie uwag Dubos odnośnie do malarstwa jako 
sztuki „przemawiania do oczu” (parler aux yeux). To charaktery-
styczne określenie odnajdziemy między innymi w komentarzu Du-
bos na temat Historii naturalnej Pliniusza Starszego: 

Pliniusz, który o malarstwie mówił bardziej metodycznie niż inni pi-
sarze, uznaje ekspresję oraz inne poetyckie inwencje za ogromną zale-
tę artysty. [...] Autor ten opowiada ważną historię; był sobie Tebańczyk 
o imieniu Arystydes, który pierwszy udowodnił, że można namalować 
poruszenia duszy i wyrazić uczucia niemej postaci poprzez uderzenia 
pędzla i kolory; jednym słowem, udowodnił, że malarstwo to sztuka 
przemawiania do oczu85.
 

Uwagi o  sztukach wizualnych, które „przemawiają do oczu”, poja-
wiają się w obszernym traktacie Dubos w różnych kontekstach. Jed-
no z ciekawszych zastosowań tego określenia pojawia się w dyskusji 
o mowie, naturalnych gestach i sztuce pantomimy jako niemym ję-
zyku. Jak pisze Dubos w Krytycznych rozważaniach: „Naturalne ge-
sty to takie, które w naturalny sposób towarzyszą mowie. Gest, któ-
ry przemawia do oczu – by użyć poetyckiego wyrażenia – dodaje 
energii do rozmowy, poruszając zarówno mówcę, jak i słuchacza”86. 

85 „Pline, qui nous a parlé de la peinture encore plus méthodiquement que les au-
tres Ecrivains, compte pour un grand mérite dans un Artisan, les expressions  
& les autres inventions poëtiques. […] Cet Auteur raconte comme un point d’his-
toire important, que ce fut un Thebain, nommé Aristide, qui fit voir le premier 
qu’on pouvoit peindre les mouvemens de l’ame, & qu’il étoit possible aux hom-
mes d’exprimer avec des traits & des couleurs les sentimens d’une figure muette, 
en un mot, qu’on pouvait parler aux yeux”. J.-B. Dubos, Réflexions critiques,  
Vol. 1, s. 393. Zob. także: Pliniusz Starszy, Historia naturalna, w: Myśliciele, kro-
nikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, red. J. Białostocki, tłum. I. i T. Za-
wadzcy, Warszawa 1988, s. 152–153. Jak pisze Pliniusz o Arystydesie z Teb: „Ten 
jako pierwszy ze wszystkich malował duszę i wyrażał uczucia człowieka, to, co 
Grecy nazywają ethos, a także namiętności; w stosowaniu barw był nieco mniej 
subtelny”.

86 „Les gestes naturels sont ceux dont on accompagne naturellement son discours, 
& dont on se sert en parlant. Ce geste, qui, pour user d’une expression poëti-
que, parle aux yeux, donne bien plus de force au discours. Il anime à la fois, & la 
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W tych rozważaniach Dubos o naturalnych gestach i sztuce panto-
mimy interesuje nas nie tyle charakterystyczne dla tego autora roz-
różnienie między naturalnymi i  sztucznymi znakami87, co kwestia 
niemego języka, czy też niemej sztuki, która „przemawia do oczu”. 
To właśnie ta metafora sztuk wizualnych jako „przemawiających 
do oczu” wydaje się najważniejsza dla osiemnastowiecznej refleksji 
o sztuce. W tym sensie architecture parlante – jako termin powsta-
ły w połowie XIX wieku – jest pojęciem anachronicznym w pozy-
tywnym sensie; dobrze oddaje charakter retoryki osiemnastowiecz-
nych filozofów. 

Dubos nie jest jedynym osiemnastowiecznym myślicielem, 
który posługiwał się wyrażeniem „sztuka przemawiająca do oczu”. 
W Szkicu o pochodzeniu języków Jean-Jacques’a Rousseau (opubliko-
wanym pośmiertnie w 1781 roku) odnajdziemy uwagę, że lepiej się 
„przemawia do oczu niż do uszu”88. Podobnie jak Dubos, Rousseau 
rozpoczyna swój Szkic rozważaniami na temat gestów, sztuki panto-
mimy i symboli u Egipcjan: 

Tego, co starożytni mówili w sposób najżywszy, nie wyrażali słowami, 
lecz znakami; nie mówili tego, lecz pokazywali. Otwórzcie historię sta-
rożytną; znajdziecie w niej wiele tych sposobów przemawiania do oczu, 
a wywołują one zawsze skutek pewniejszy niż wszystkie wypowiedzi, 
jakimi można by je zastąpić: przedmiot ukazany przed mówieniem 

personne même qui parle, & celle qui écoute”. J.-B. Dubos, Réflexions critiques,  
Vol. 3, s. 239.

87 O  rozróżnieniu przez Dubos znaków naturalnych i  sztucznych zob. na przy-
kład: V. A. Rudowski, The Theory of Signs in the Eighteenth Century, „Journal 
of the History of Ideas” 1974, Vol. 35, No. 4 (październik–grudzień), s. 683–690. 
Zob. także: A. Morawińska, L’Abbé Du Bos o poezji i malarstwie, w: Słowo i ob-
raz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. A. Morawińska, 
Warszawa 1982, s. 209–222.

88 J.-J. Rousseau, Szkic o  pochodzeniu języków, tłum. B. Banasiak, Kraków 2001,  
s. 41. Nazwisko Rousseau jest wymienione w inwentarzu księgozbioru Boulléego, 
jednak Pérouse de Montclos nie podaje żadnego tytułu dzieła. Zob. J.-M. Pérouse 
de Montclos, Étienne-Louis Boullée (1728–1799), s. 254–256. Na temat znaczenia 
filozofii języka Rousseau dla teorii architektury XVIII wieku zob. A. Vidler, The 
Writing of the Walls, s. 139.
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wstrząsa wyobraźnią, budzi ciekawość, trzyma umysł w  zawieszeniu 
i w oczekiwaniu tego, co ma zostać powiedziane89. 

Filozof nie wspomina w  swoich rozważaniach o  architekturze ani 
żadnej innej sztuce wizualnej. Jego obserwacje dotyczą ekspresyjno-
ści gestykulacji i ludzkich zachowań, gestów poprzedzających wypo-
wiedź, które mówią wszystko, zanim ktoś się odezwie. W tym kon-
tekście Rousseau przywołuje postać Diogenesa przechadzającego się 
ostentacyjnie i w milczeniu przed Zenonem z Elei, który głosił nie-
możliwość istnienia ruchu90.

W następnych akapitach Szkicu Rousseau usiłuje odnaleźć rów-
nowagę między niemym gestem a mową: „pozbawiona słów panto-
mima pozostawia was niemal spokojnymi; wypowiedź pozbawio-
na gestu wyciśnie wam łzy. Namiętności mają swe gesty, ale mają 
również swoją wymowę”91. Należy jednak podkreślić, że Rousseau 
rozpoczyna swoje rozważania o  języku od niewerbalnej sztuki ge-
stu i pantomimy; niewerbalność, niemy charakter jest istotą tak zwa-
nych sztuk wizualnych. Podobne dociekania o niewerbalnej naturze 
sztuk odnajdziemy w refleksji Boulléego; sztuki nie wymagają obja-
śnień, powinny jedynie bezpośrednio działać na nasze zmysły. Jak 
czytamy w Architecture. Essai sur l’art:

Jedyny sposób, w jaki artyści powinni komunikować się między sobą to 
przywoływanie z całej siły tego, co pobudziło ich wrażliwość. […] Nie 
powinni wdawać się w wyjaśnienia, które należą do sfery rozumu, gdyż 
wrażenie, jakie obraz wywiera na nasze zmysły blednie, kiedy tylko za-
czynamy dociekać jego przyczyn […]. Opisywanie przyjemności spra-
wia, że zaprzestajemy rozkoszowania się nimi92.

Język geometrii, utożsamiany niekiedy z  językiem racjonalności 
i rozumu, przeciwstawiany językowi naturalnemu czy też poetyckie-
mu, to jeden z głównych problemów, którym zajmowali się filozofo-

89 J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, s. 40. 
90 Ibidem.
91 Ibidem, s. 41. 
92 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 164. 
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wie osiemnastego wieku. W Szkicu o pochodzeniu języków Rousseau 
przeciwstawia się porównaniu języka prymitywnego do geometrii:

Duch języków wschodnich, najstarszych, jakie są nam znane, całko-
wicie przeczy naszym sposobom wykładania wyobrażeń. Języki te nie 
mają nic z metodyczności i wyrozumowania; są żywe i przenośne. Z ję-
zyka pierwszych ludzi czyni się języki geometrów, a widzimy, że były 
to języki poetów. Tak musiało być. Nie zaczęto od rozumowania, lecz 
od odczuwania93.

Jak zasugerowano w komentarzu do Szkicu o pochodzeniu języków, 
Rousseau prawdopodobnie odwoływał się do Pierre’a Louis Moreau 
de Maupertuisa i jego Réflexions philosophiques sur l’origine des lan-
gues et la signification des mots (1748), jak również do Condillaca Es-
sai sur l’origine des connaissances humaines (O pochodzeniu poznania 
ludzkiego, 1746)94. 

W eseju Boulléego poezja architektury jest uzależniona od od-
powiedniego rozdysponowania geometrycznych brył: „W celu nada-
nia dostojności temu pomnikowi [Pałacowi Miejskiemu] oraz w celu 
wprowadzenia poezji architektury, umieściłem strażnice na czterech 
rogach fundamentów budowli, aby w metaforyczny sposób obwie-
ścić, że siły porządku publicznego stanowią podstawę społeczeń-
stwa”95. Poezja architektury Boulléego nie dotyczy w tym przypadku 
ekspresji, która przemawia do uszu przez słowa (tak jak inskrypcje 
wyryte na budynku i przeczytane na głos), ale takiej ekspresji, która 
„przemawia” wprost do oczu przez efekty brył i mas. 

Im częściej termin architecture parlante jest używany w odnie-
sieniu do różnorodnych przejawów nowoczesnej i współczesnej ar-
chitektury i  sztuki, tym silniej ulega resemantyzacji96. Dlatego też 

93 J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, s. 43. 
94 Ibidem, s. 114. Zob. także: idem, Essay on the Origin of Languages and Writings 

Related to Music, w: The Collected Writings of Rousseau, Vol. 7, trans., ed. J. T. Scott, 
Hanover–London 1998, przypis 22, s. 568–569.

95 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, s. 117.
96 O resemantyzacji „architektury rewolucyjnej” pisze A. Vidler, Researching Re-

volutionary Architecture, „Journal of Architectural Education” 1991, Vol. 44, No. 4 
(sierpień), s. 206–210.
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istotne jest przypomnienie momentu pojawienia się tego pojęcia 
w połowie XIX wieku oraz prześledzenie antycypacji tej koncepcji 
w teorii architektury XVIII wieku i jej związków z ówczesną filozo-
fią języka. Problem architektury jako jednej ze sztuk pięknych, któ-
ra „przemawia do oczu” odnosi się nie tylko do osiemnastowiecznej 
filozofii języka, ale także do hierarchicznej klasyfikacji sztuk, w któ-
rej architektura była tradycyjnie określana jako sztuka mechanicz-
na. Jedynie język poezji i język czystej geometrii mogły wynieść ar-
chitekturę na bardziej uprzywilejowaną pozycję, gdyż poezja (czy 
też sztuka mówienia i  pisania) oraz geometria tradycyjnie należa-
ły do artes liberales. Nieprzypadkowo więc problem architecture par-
lante – implikowany w osiemnastowiecznych pojęciach charakteru, 
poezji architektury czy też sztuki przemawiającej do oczu – poja-
wia się w momencie, kiedy architektura, wraz z malarstwem i rzeź-
bą, aspirowała do statusu sztuk pięknych. Należy jednak zaznaczyć, 
że architektura – nawet obdarzona charakterem i  poezją, przema-
wiająca przez masy i bryły, jak dowodzi Boullée – jest w dosłownym 
sensie niema, nic niemówiąca, podobnie jak słynny posąg opisa-
ny przez Condillaca w Traktacie o wrażeniach; był obdarzany kolej-
no wszystkimi zmysłami, ale nigdy nie przemówił97. Jak to ujmuje 
Mariusz Bryl, wizualność sztuk plastycznych „jest – istotowo – nie-
ma”98. W rozważaniach na temat architecture parlante powinniśmy 
więc pamiętać zarówno o związkach tego pojęcia z krystalizującym 
się w XVIII wieku nowoczesnym systemem sztuk, jak i o jego meta-
forycznym znaczeniu.

97 Zob. H. Aarsleff, From Locke to Saussure: Essays on the Study of Language and 
Intellectual History, London 1982, s. 154. 

98 M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, 
Poznań 2008, s. 228. 





rozdział 3
Transkrypcje Gesamtkunstwerk 

Dieses große Gesamtkunstwerk erkennt er nicht 
als die willkürliche mögliche Tat des Einzelnen,

sondern als das notwendig denkbare gemeinsame
Werk der Menschen der Zukunft.

Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft

Tak; ze wszystkich sił wołamy o katedrę przyszłości! […]  
Chcemy mieć jakieś miejsce, gdzie nasza rodząca się wspólnota  

mogłaby wyraźnie potwierdzić się w przestrzeni na tyle giętkiej,  
aby umożliwić realizację wszystkich naszych  

marzeń o życiu integralnym.
Adolphe Appia, Dzieło sztuki żywej

Kompletna budowla jest ostatecznym celem sztuk plastycznych.  
[…] Wspólnie projektujmy i twórzmy nową budowlę przyszłości,  

która obejmie w jedną całość architekturę, rzeźbę i malarstwo […].
Walter Gropius, Program Bauhausu

Gesamtkunstwerk we współczesnej  
i nowoczesnej teorii sztuki

Zbliżenie architektury i  sztuk podkreślane przez współczesnych 
krytyków może mieć źródła nieco inne niż tradycyjne poszukiwa-
nie powinowactwa sztuk pod hasłami ut pictura poesis czy ut archi-
tectura poesis i architecture parlante, ale i o wiele starsze niż insta-
lacje, interwencje architektoniczne oraz debaty o sztuce publicznej 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Jak zaznacza hi-
storyk sztuki i kurator Philip Ursprung, „nawet jeśli Wagnerowski 
patos jest passé, to [...] płomienie Gesamtkunstwerk nigdy nie przy-
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gasły. Ogarnęły Bauhaus w  latach dwudziestych XX wieku i wciąż 
jaśnieją we współczesnym dyskursie poświęconym związkom po-
między sztuką i architekturą”1. „Transkrypcja” to termin zapożyczo-
ny z terminologii muzycznej, gdzie oznacza opracowanie utworu na 
inny niż w oryginale instrument, głos lub zespół2. W pewnym sen-
sie Gesamtkunstwerk polega na przepisywaniu koncepcji na różne 
dziedziny sztuk. To pojęcie odnosiło się pierwotnie do dramatu mu-
zycznego Richarda Wagnera, lecz jego znaczenie uległo z czasem po-
szerzeniu. Na początku XX wieku nie tylko dramat, teatr czy opera 
miały stanowić realizację totalnego dzieła sztuki; także w architektu-
rze poszukiwano potencjału Gesamtkunstwerk. 

W  1983 roku w  Kunsthaus w  Zurychu otwarto ogromną wy-
stawę „Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 
1800”, dla której inspiracją stała się koncepcja totalnego dzieła sztuki 
Richarda Wagnera. Kurator wystawy Harald Szeemann oraz autorzy 
artykułów zamieszczonych w katalogu poszukiwali przejawów Ge-
samtkunstwerk w  nowoczesnych dziełach i  teoriach artystycznych, 
które nie kojarzą się bezpośrednio z Wagnerowskim dramatem mu-
zycznym. Na wystawie pokazano między innymi projekt kenotafu 
Newtona autorstwa Étienne-Louis Boulléego, obraz Poranek Philip-
pa Otto Rungego, projekty dekoracji Karla Friedricha Schinkla do 
Czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaprezento-
wano również projekty Sagrada Familia Antonia Gaudíego, Goethea- 
num w Dornach teozofa Rudolfa Steinera, projekty Petera Behrensa 
dla kolonii artystycznej w Darmstadt, obrazy włoskich futurystów, 
kompozycje abstrakcyjne Wassily’ego Kandinsky’ego, prace Marce-
la Duchampa, Kurta Schwittersa, dadaistów z Zurychu i Berlina, ar-

1 P. Ursprung, What Happened to the „Gesamtkunstwerk”? The Love-Hate Rela-
tionship between Art and Architecture, w: Two Minds: Artists and Architects in 
Collaboration, ed. J. Fernie, London 2006, s. 18.

2 Prezentowany rozdział rozwija niektóre tezy zaznaczone w  moim artykule 
Transkrypcje „Gesamtkunstwerk”, „Konteksty” 2008, nr 3–4, s. 47–53. Za zwró-
cenie uwagi na pojęcie transkrypcji w muzykologii i za dyskusję nad proble-
mem Gesamtkunstwerk w ramach seminarium Kultura w działaniu w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego jestem wdzięczna prof. Maciejowi 
Gołąbowi, prof. Tomaszowi Kizwalterowi i dr Martynie Deszczyńskiej.
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chitektoniczne fantazje z kręgu Brunona Tauta, teatr totalny Waltera 
Gropiusa oraz inne projekty wykładowców Bauhausu. Do manife-
stacji koncepcji totalnego dzieła sztuki zaliczono także prace Jose-
pha Beuysa, Marcela Broodthaersa, Hermanna Nitscha i  Anselma 
Kiefera. Uwzględniono oczywiście muzyczną twórczość Wagnera, 
ale odwołano się również do dzieł kompozytora-synestety Aleksan-
dra Skriabina, Arnolda Schönberga, Erika Satie, Johna Cage’a. Przy-
wołano zarówno koncepcję sztuk pięknych Johanna Georga Sulzera, 
jak i utopię społeczną Charles’a Fouriera. Do tej listy dodano nie-
przypadkowo mecenat Ludwika II Bawarskiego, a  zwłaszcza pro-
jekty zamku Neuschwanstein, którego architektura i wystrój wnętrz 
były inspirowane librettami oper Wagnera. 

Filozof Odo Marquard zwrócił uwagę na romantyczne źródła 
tej koncepcji i wyróżnił cztery typy Gesamtkunstwerk3. Direkte po-
sitive Gesamtkunstwerk oznacza dzieło, które łączy w sobie poszcze-
gólne sztuki (na przykład Wagnerowska teoria dramatu muzyczne-
go). Direkte negative Gesamtkunstwerk to dzieło antysztuki, które 
rozbija poszczególne sztuki (przykładem są poszukiwania futury-
stów, dadaistów i surrealistów). Indirekte extreme Gesamtkunstwerk 
to dzieło, które odnosi się do fragmentu rzeczywistości ulegające-
mu estetyzacji (na przykład zależność między estetyzacją polity-
ki i upolitycznieniem sztuki analizowana przez Siegfrieda Kracau-
era i Waltera Benjamina). Indirekte nichtextreme Gesamtkunstwerk 
to koncepcja estetyzacji całej rzeczywistości, Schopenhauerowski 
świat jako wola i przedstawienie. Znaczenie Gesamtkunstwerk wy-
kracza więc poza teorię dramatu muzycznego, a nawet poza synte-
zę sztuk4; oznacza również zacieranie granic między reprezentacją 
a  rzeczywistością, estetyzację świata. We wstępie do katalogu Sze-

3 O. Marquard, Gesamtkunstwerk und Identitätssystem, w: Der Hang zum Ge-
samtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800, Hrsg. H. Szeemann, Frankfurt 
am Main 1983, s. 40–49.

4 Zob. np. definicję Gesamtkunstwerk: „termin ukuty około 1850 roku przez Ry-
szarda Wagnera na oznaczenie sztuki teatru pojmowanej jako synteza wszelkich 
sztuk: muzyki, literatury, malarstwa, rzeźby, architektury, plastyki scenicznej i in.” 
Słownik terminów teatralnych, red. P. Pavis, przeł., opracował i uzupełnieniami 
opatrzył S. Świontek, Wrocław 1998, s. 164. 
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emann zauważył, że typologia Gesamtkunstwerk nie jest możliwa, 
jednak ewolucja koncepcji przedstawiona przez Marquarda zasłu-
guje na uwagę. Próba ujawnienia jednego z paradygmatów kultury 
nowoczesnej – od oświeceniowego projektu, przez romantyczne po-
jęcie Gesamtheit, totalne dzieło sztuki jako poszukiwanie tożsamo-
ści narodowej, Gesamtorganismus, Gesamtwille, Gesamtwohl, aż do 
totalitaryzmów – przypomina historię myśli politycznej od Oświe-
cenia do Wielkiej Rewolucji Francuskiej przedstawioną przez Erica 
Voegelina5. Jak to możliwe, że pojęcie wprowadzone przez Wagnera 
w określonym kontekście teoretycznym (dramat muzyczny) i histo-
rycznym (klęska Wiosny Ludów) przekształciło się w tak pojemną 
koncepcję obejmującą nie tylko wszelkie sztuki, ale również filozo-
ficzne i  społeczne doktryny oraz polityczne systemy?6 Słynnej już 
„transkrypcji” koncepcji Gesamtkunstwerk na grunt polityki i sztuk 
wizualnych dokonał Boris Groys w książce Stalin jako totalne dzieło 
sztuki. Nie odnajdziemy tam bezpośrednich odniesień do dziewięt-
nastowiecznego kultu Wagnera, jednak Groys śledzi „dogłębny ro-
mantyzm kultury czasów stalinowskich”7, odnajdując również nie-
spodziewane zbieżności między awangardą i stalinizmem. Podobnie 
jak awangarda, stalinizm „jako estetyczny fenomen czy też totalne 
dzieło sztuki” był skierowany ku przyszłości jako „kolektywny sen 
o nowym świecie i człowieku”8.

Jedną z najpełniejszych i najnowszych interpretacji Gesamtkunst- 
werk przedstawił David Roberts w pracy The Total Work of Art in 
European Modernism (2011), zarysowując z  rozmachem historię 
koncepcji przed Wagnerem i po Wagnerze9. Roberts nie skupia się 
jedynie na sztukach wizualnych; ukazuje zarówno antycypacje to-
talnego dzieła sztuki w festiwalach rewolucji francuskiej, w filozofii 
niemieckiego romantyzmu czy w literaturze francuskiego romanty-

5 Zob. E. Voegelin, From Enlightenment to Revolution, Durham NC 1975. 
6 Na ogromną pojemność tego terminu zwraca uwagę Elżbieta Gieysztor-Miło-

będzka w artykule: W obronie „całościowości”. Pojęcie „Gesamtkunstwerk”, „Kul-
tura Współczesna” 1995, nr 3–4, s. 73–94. 

7 B. Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. P. Kozak, Warszawa 2010, s. 95. 
8 Ibidem, s. 103 i 149. 
9 D. Roberts, The Total Work of Art in European Modernism, Ithaca NY 2011. 
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zmu w  pierwszej połowie XIX wieku, jak i  przełożenie estetycz-
nego aspektu Gesamtkunstwerk na grunt europejskich awangard, 
a  także na polityczny grunt totalitaryzmów – stalinizmu i  hitlery-
zmu. W Wagnerowskim Gesamtkunstwerk Roberts odnajduje połą-
czenie idei festiwali rewolucji francuskiej z niemiecką tradycją tra-
gedii oraz silnie wyeksponowany aspekt „estetycznego zbawienia”10 
czy też „zbawienia poprzez sztukę”, jednak Gesamtkunstwerk nie jest, 
w jego interpretacji, wyłącznym „wynalazkiem” Wagnera. We wstę-
pie swojej książki Roberts przedstawia szeroką, ale i porządkującą 
naszą wiedzę, definicję Gesamtkunstwerk zbierającą cztery najważ-
niejsze aspekty tej koncepcji. Po pierwsze, Gesamtkunstwerk można 
określić jako „zjednoczenie różnych sztuk w odniesieniu do spójnej 
wizji świata i  społeczeństwa”. Po drugie, może ono oznaczać „teo-
rie idealnej jedności sztuk”. Po trzecie, totalne dzieło sztuki to „świa-
topogląd, łączący społeczno-utopijny, lub historyczno-filozoficzny, 
lub metafizyczno-religijny obraz całości z radykalną krytyką społe-
czeństwa i kultury”. Po czwarte, Gesamtkunstwerk oznacza „projek-
cję estetyczno-społecznej lub estetyczno-religijnej utopii”, która dąży 
do zmiany społeczeństwa, wykorzystując do tego celu moc sztuki11. 
Lektura studium Robertsa uświadamia nam przede wszystkim jeden 
najważniejszy aspekt Gesamtkunstwerk – to nie utopijny projekt dra-
matu muzycznego czy problem historii „wpływów” Wagnera, lecz 
jedna z najważniejszych utopii kultury nowoczesnej.

„Wyjaśniłem, gdzie jest miejsce Wagnera – bynajmniej nie w hi-
storii muzyki” – oznajmił Friedrich Nietzsche w Przypadku Wagne-
ra. Latem 1876 roku, podczas premiery pierwszej części Pierścienia 
Nibelunga w Bayreuth, filozof odciął się od bałwochwalczego obozu 
wagnerystów, przeprowadzając diagnozę choroby wagneriańskiej12. 
Bibliografia prac naukowych analizujących atak Nietzschego na Wa-
gnera jest obszerna; moim celem są przede wszystkim rozważania 

10 Ibidem, s. 74–75.
11 Przywołując tę definicję, Roberts sięga do innej, przełomowej pracy Rogera 

Fornoffa (Die Sehnsucht nach dem Gesamtkunstwerk. Studien zu einer ästheti-
schen Konzeption der Moderne, Olms 2004). Ibidem, s. 7. 

12 F. Nietzsche, Przypadek Wagnera, tłum. M. Cumft-Pieńkowska, K. Kaśkiewicz, 
R. Michalski, Toruń 2004, s. 110 i 136. 
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dotyczące znaczenia pojęcia i koncepcji Gesamtkunstwerk poza ob-
szarem historii muzyki, tak jak to ironicznie sugeruje filozof, prze-
śledzenie swoistych transkrypcji koncepcji na inne praktyki arty-
styczne13. 

Podczas gdy fragmenty pism Wagnera (artykuł Die Kunst und 
die Revolution opublikowany anonimowo w  „Volksblätter” w  1849 
roku oraz esej Das Kunstwerk der Zukunft) znalazły się w  zbiorze 
materiałów źródłowych do badań nad nowoczesnymi teoriami sztu-
ki14, muzykolodzy, biografowie i germaniści jedynie sporadycznie je 
uwzględniali, podkreślając przepaść między pracami teoretycznymi 
kompozytora a dramatami muzycznymi. Z różnych powodów, także 
ideologicznych (niemiecki nacjonalizm, antysemityzm), pisma Wa-
gnera nie były darzone „nadmiernym zaufaniem”, co więcej, „zawie-
rają propozycje i postulaty, które nie zostały nigdy zrealizowane, nie 
mogą też dostarczyć pojęć, za pomocą których można by skutecznie 
opisać Wagnerowskie Gesamtkunstwerk”15. 

Pojęcie Gesamtkunstwerk pojawia się w esejach Die Kunst und 
die Revolution oraz w Das Kunstwerk der Zukunft napisanych w Zu-
rychu, gdzie Wagner schronił się po powstaniu w Dreźnie w 1849 
roku. Koncepcja Gesamtkunstwerk współcześnie jest przypisywa-
na przede wszystkim Wagnerowi, chociaż sam termin (Gesamt-
-Kunstwerk) wytropiono już w pismach niemieckiego filozofa Kar-
la Friedricha Eusebiusa Trahndorffa z 1827 roku16. Prace Wagnera 
napisane po klęsce powstania zawierają krytykę absolutyzmu oraz 
postulaty wolności, stworzenia artystycznego bractwa wszystkich 
ludzi i wyzwolenia naturalnego instynktu sztuki. Pierwsze wydanie 
Dzieła sztuki przyszłości w Lipsku (1850) zostało zadedykowane Lu-

13 Związki Nietzschego z Wagnerem oraz wpływ koncepcji Gesamtkunstwerk na 
inne sztuki, a zwłaszcza na nowoczesne koncepcje teatru, najobszerniej omawia 
Juliet Koss. Zob. J. Koss, Modernism after Wagner, Minneapolis–London 2010.

14 Zob. Art in Theory 1815–1900. An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, 
P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1998, s. 323–326 i 471–478.

15 Zob. K. Kozłowski, Geniusz i opera. Ryszarda Wagnera pisma z teorii opery i dra-
matu muzycznego, w: Teorie opery, red. M. Jabłoński, Poznań 2004, s. 146 i 148.

16 J. Koss, Modernism after Wagner, s. 13. Zob. także: A. R. Neumann, The Ear-
liest Use of the Term Gesamtkunstwerk, „Philological Quarterly” 1956, No. 35,  
s. 192–193. 
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dwigowi Feuerbachowi, lewicowemu hegliście, którego myśl stała się 
ogniwem łączącym filozofię dziejów Hegla z materializmem Marksa, 
apologecie filozoficznej antropologii i nowoczesnemu krytykowi re-
ligii wierzącemu w zjednoczenie ludzkości. Dedykacja została usu-
nięta w kolejnych wydaniach, ale należy pamiętać, że Wagner słynął 
ze skłonności do zacierania śladów swoich filozoficznych fascyna-
cji; znamienna w tym kontekście jest nieobecność nazwiska Schel-
linga w jego pismach oraz niepewność badaczy co do jego gruntow-
nej znajomości Wykładów o estetyce i Fenomenologii ducha Hegla17. 

Feuerbach domagał się filozofii prowadzącej do reformy spo-
łecznej (Zasady filozofii przyszłości, 1843); Wagner domagał się re-
formy społecznej przez sztukę18. Poszukując źródeł koncepcji Ge-
samtkunstwerk, badacze zwracają również uwagę na wcześniejsze 
pisma kompozytora, na przykład na humorystyczną nowelę mu-
zyczną Eine Pilgerfahrt zu Beethoven (1840): „Beethoven z  noweli 
przemawia [...] językiem z Das Kunstwerk der Zukunft. Jest tak, jak 
gdyby starał się przekonać, iż prawdziwie nowoczesny artysta zdoła 
ponownie zjednoczyć to, co przez wieki ulegało dezintegracji i roz-
proszeniu”19.

Za archetyp wspólnoty – utracony raj społeczny, który powi-
nien zostać odzyskany – Wagner uznaje grecką polis. Grecka tra-
gedia („das große Gesamtkunstwerk der Tragödie”) była wyrazem 
życia polis; kiedy upadła polis, tragedia rozpadła się na wiele frag-
mentów, na wiele oddzielnych sztuk: muzykę, poezję, taniec i sztuki 
plastyczne20. Tworząc swoisty system sztuk, Wagner odróżnia taniec, 
muzykę i poezję – które zależą jedynie od woli „artystycznego człowie-
ka” – od sztuk powstających w wyniku kształtowania naturalnej ma-

17 Zob. M. Lichtenfeld, Gesamtkunstwerk und allgemeine Kunst. Das System der 
Künste bei Wagner und Hegel, w: Beiträge zur Geschichte der Musikanschauung 
im 19. Jahrhundert, Hrsg. W. Salmen, Regensburg 1965, s. 171–177.

18 Tytuł Dzieło sztuki przyszłości Wagner zapożyczył z pracy Feuerbacha Zasady fi-
lozofii przyszłości. Zob. J. Köhler, Richard Wagner. Ostatni Tytan, tłum. R. Resz-
ke, Warszawa 2004, s. 332.

19 K. Kozłowski, Geniusz i opera, s. 139.
20 R. Wagner, Die Kunst und die Revolution, w: idem, Gesammelte Schriften und 

Dichtungen, Bd. 3, Leipzig 1907, s. 12 i 29. 
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terii (architektura, rzeźba, malarstwo)21. Dociekając przyczyn alie-
nacji sztuki, jej obojętności na kwestie społeczne, Wagner stwierdza, 
że sztuka stała się produktem kultury, a nie wypływa z życia; jest jak 
cieplarniana roślina, która nie może wypuścić korzeni w naturalnej 
glebie. Sztuka stała się prywatną własnością kasty artystów; smakują 
ją jedynie ci, którzy ją rozumieją. W taki oto sposób, wraz z autono-
mią sztuki, pogłębia się fragmentacja, przepaść między kulturą elit 
i  kulturą naturalną. Tymczasem to właśnie kultura naturalna, wy-
rastająca z „dołu”, jest prawdziwym źródłem sztuki. Sztuka ma być 
wyrazem wolności człowieka artystycznego, człowieka przyszłości, 
gdyż każda jednostka jest obdarzona prawdziwym instynktem sztu-
ki i może rozwinąć właściwe sobie zdolności. Kto jednak będzie ar-
tystą przyszłości? – pyta Wagner. Poeta, aktor, muzyk, plastyk? „Uj-
mijmy to jednym słowem – Volk”22. 

Rozwijanie indywidualnych, artystycznych zdolności nie jest ce-
lem samym w sobie – jest nim „chwała całej ludzkości”, która może 
zostać ukazana jedynie przez zjednoczenie wszystkich dziedzin sztu-
ki, czyli przez jedno prawdziwe dzieło, wciąż obecne w naszej no-
woczesnej pamięci. Skoro najważniejszym dążeniem człowieka jest 
cel artystyczny, to najwyższym osiągnięciem artystycznym jest Dra-
mat jako Gesamtkunstwerk23. W nowej sytuacji historycznej, w do-
bie fragmentacji kultury i pogłębiającej się autonomii sztuki, należy 
ożywić, odbudować Dramat, który pozwoli na zbawienie zniewolo-
nej ludzkości i przekształcenie jej we wspólnotę artystów „unoszoną 
na skrzydłach wolności”. 

Źródeł romantycznego patosu Dzieła sztuki przyszłości nale-
ży poszukiwać zarówno w lekturach Wagnera (pismach Friedricha 
Schellinga czy Heinricha Heinego), jak i w  rewolucyjnych nadzie-
jach Wiosny Ludów. Jednak, jak zauważa historyk Carl E. Schorske, 
po klęsce powstania w Dreźnie Wagner poddał się politycznemu pe-
symizmowi i wycofał się ostatecznie w świat germańskiego eposu. 
Gesamtkunstwerk utraciło swój społeczny charakter, choć niektórzy 

21 R. Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, w: idem, Gesammelte Schriften und 
Dichtungen, s. 63–148. 

22 Ibidem, s. 169. 
23 Ibidem, s. 150. 
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chcieli widzieć w postaci Zygfryda rewolucjonistę Bakunina24, któ-
rego Wagner poznał w  czasie pobytu w  Dreźnie w  1849 roku. Li-
bretta Tristana i Izoldy oraz tetralogii wskazują na przejście od poli-
tyki społecznej do psychologicznej metafizyki; państwo stało się nie 
tyle symbolem społecznej niesprawiedliwości, co źródłem emocjo-
nalnego zniewolenia jednostki25. Budowę teatru operowego (Fest- 
spielhaus) w  Bayreuth trudno uznać za pełną realizację koncepcji 
Gesamtkunstwerk. Bayreuth stało się miejscem kultu Wagnera, ale 
na pewno nie wcieleniem ideałów Wiosny Ludów czy urzeczywist-
nieniem marzenia o wolnej wspólnocie artystów. Ten właśnie aspekt 
dostrzegł Nietzsche w słynnym ataku na kompozytora. Przeżycie es-
tetyczne może być niezwykle intensywne, jednak nie powoduje ra-
dykalnej zmiany światopoglądu, zmiany politycznej i  społecznej 
kondycji ludzkiej. 

Początki Gesamtkunstwerk

„Krytycy w głębi serca uwielbiają ciągłość”26. W przypadku Gesamt-
kunstwerk dociekanie źródła słowa może nie tyle przybliżyć nas do 
prawdy, co przerodzić się w uwielbienie ciągłości idei. Od Wagne-
rowskiego Gesamtkunstwerk jedna z dróg wiedzie wstecz ku filozo-
fii niemieckiego idealizmu, a zwłaszcza ku znaczeniu das Gesamte 
u Schellinga; system (das Gesamte) staje się dziełem sztuki, a dzie-
ło sztuki systemem. Odo Marquard odnalazł ideę totalnego dzieła 
sztuki w systemie tożsamości u Schellinga – za dzieło sztuki zostaje 
uznana cała rzeczywistość27. 

24 Carl E. Schorske powołuje się na stwierdzenie George’a Bernarda Shawa w The 
Perfect Wagnerite (Chicago–London 1905, s. 57), że Zygfryd to przyjaciel Wa-
gnera, Bakunin. Zob. C. E. Schorske, The Quest for the Grail: Wagner and Mor-
ris, w: idem, Thinking with History: Explorations in the Passage to Modernism, 
Princeton 1999, s. 97 i 104.

25 Ibidem, s. 97.
26 Zob. H. Bloom, Lęk przed wpływem, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kra-

ków 2002, s. 120. 
27 O. Marquard, Gesamtkunstwerk und Identitätssystem, s. 40. Zob. także: idem, 

Aesthetica i anaesthetica (po postmodernie), tłum. K. Krzemieniowa, w: Postmo- 
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Niemieccy romantycy nie używali terminu Gesamtkunstwerk, 
jednak w  ich pismach odnajdziemy pojęcia, takie jak Gesamtheit, 
Ganzheit, Allheit, Totalität, pod którymi często kryje się romantycz-
na wiara w  jednoczącą moc estetycznego doświadczenia, dążenie 
do osiągnięcia nieskończonej jedności i pełni, identyfikacji ze świa-
tem28. Poszukując antycypacji Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk, 
Rudolf M. Bisanz zwrócił uwagę na pisma Friedricha Schlegla i Phi-
lippa Otto Rungego29. We Fragmencie 116 z „Athenaeum”, manife-
ście wczesnego romantyzmu, Schlegel przedstawia nie tylko postulat 
syntezy sztuk, ale również wizję upoetycznienia świata, utożsamie-
nia sztuki z życiem. Przeznaczeniem romantycznej poezji jest „nie 
tylko ponownie zjednoczyć wszystkie odrębne gatunki poezji, nie 
tylko skojarzyć poezję z filozofią i retoryką; pragnie ona też i powin-
na raz mieszać, a raz stapiać poezję z prozą, genialność z krytyką, 
poezję kunsztowną z poezją samorodną; ożywiać poezję, czynić ją 
sprawą towarzyską i społeczną, życie zaś i społeczność upoetyczniać 
[...]. Ogarnia ona wszystko, co tylko poetyczne; począwszy od naj-
większego systemu sztuki, który z  kolei zawiera w  sobie rozliczne 
mniejsze systemy”30. Podczas gdy Schlegel, podobnie jak Schelling, 
twierdził, że „das Universum ist ein Kunstwerk”31, Runge podjął pró-
bę przedstawienia ideału jedności sztuk i harmonii ze światem przez 

dernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996,  
s. 265–266.

28 Znaczenia pojęcia całości w estetyce niemieckiego romantyzmu omawiam sze-
rzej w książce Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons 
of Modernity, Warszawa 2009, s. 47–57.

29 R. M. Bisanz, The Romantic Synthesis of the Arts: Nineteenth-Century German 
Theories on a Universal Art, „Konsthistorisk Tidskrift” 1975, Vol. 44, s. 38. Zob. 
także: P. Rummenhöller, Romantik und Gesamtkunstwerk, w: Beiträge zur Ge-
schichte der Musikanschauung, s. 161–170; K. K. Polheim, Zur romantischen Ein-
heit der Künste, w: Bildende Kunst und Literatur: Beiträge zum Problem ihrer We-
chselbeziehungen im 19. Jahrhundert, Hrsg. W. Rasch, Frankfurt am Main 1970, 
s. 157–178; E. Kluckert, Die utopische Bestimmung des Begriffes Gesamtkunst- 
werk und seine Symptome, „Kunstchronik” 1970, Jg. 23, Nr. 10, s. 275.

30 F. Schlegel, Z Fragmentów, tłum. J. Ekier, w: Pisma teoretyczne niemieckich ro-
mantyków, red. T. Namowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 206–207. 

31 F. Schlegel, Philosophische Vorlesungen 1800–1807, w: Kritische Friedrich-Schle-
gel-Ausgabe, Hrsg. E. Behler, Bd. 12, Zürich 1964, s. 40. 
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serię czterech obrazów Pory dnia, które miały być oglądane w spe-
cjalnie zaprojektowanym budynku i – zgodnie z duchem synestezji – 
przy akompaniamencie muzyki i recytacji poezji. Jak pisał: „dziełu 
sztuki człowiek musi się poświęcić całkowicie, a  sztuce cała ludz-
kość, [...] życie swoje trzeba traktować jak dzieło sztuki”32. 

Antycypacje Gesamtkunstwerk w estetyce niemieckiego roman-
tyzmu należy jednak odróżnić od fenomenu recepcji muzyki i pism 
Wagnera w drugiej połowie XIX wieku. Wolfgang Dömling zwrócił 
uwagę na dwa nurty tej recepcji: Wagneriänertum jako bezpośrednie 
naśladowanie i wagnérisme jako przetwarzanie, spontaniczne przy-
swajanie jakości estetycznych33. W  tym drugim znaczeniu wagne-
ryzm był istotnym aspektem symbolizmu w literaturze i sztukach pla-
stycznych. We Francji ważnym źródłem znajomości Wagnerowskich 
teorii była publikacja poety i okultysty, autora Wielkich wtajemniczo-
nych, Édouarda Schurégo (Le drame musical. Richard Wagner, son 
œuvre et son idée, 1875), ale już w latach sześćdziesiątych XIX wieku 
poeci, pisarze i krytycy (Charles Baudelaire, Jules Champfleury) opi-
sywali stany estetycznych uniesień wywołane przez muzykę kompo-
zytora, propagując ideę synestezji, muzyczności poezji i malarstwa, 
jako rodzaj correspondance des arts, romantycznej syntezy sztuk34. 
W cyklu artykułów publikowanych w „Revue Wagnérienne” (1885–
–1888) Teodor de Wyzewa rozszerza pojęcie wagneryzmu, obejmu-
jąc nim wszystkie rodzaje sztuk35, a Joséphin Sâr Péladan (poruszony 
swoją pielgrzymką do Bayreuth w 1888 roku) interpretuje koncep-
cję Gesamtkunstwerk, otaczając kultem Wagnera i  innych geniuszy 
ludzkości: „O, rzeczywista obecności bóstwa, co jaśnieje w tych naj-

32 P. O. Runge, Do Daniela (1802), tłum. A. Palińska, w: Teoretycy, artyści i krytycy 
o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1989, s. 300. 

33 W. Dömling, Dzieło sztuki przyszłości – teraźniejszość moderny. O  niektórych 
aspektach recepcji Wagnera we Francji, tłum. A. Koszewska, „De Musica” 2003, 
Vol. 4, http://free.art.pl/demusica/de_mus_4/04_07.html (dostęp: 30.03.2011).

34 Na temat recepcji dramatu muzycznego Wagnera w drugiej połowie XIX wieku 
i na początku wieku XX zob. na przykład popularną biografię w języku polskim 
z 1902 roku: Ryszard Wagner i jego dramaty muzyczne podług Catulla Mendèsa 
streścił A. Lange, Warszawa 1902, s. 18–19. 

35 Zob. P. Kopszak, Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy, Warszawa 2005,  
s. 6–34.
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wznioślejszych nazwiskach: Vinci, Rafael, Michał Anioł, Beethoven 
i Wagner”36. Na przełomie XIX i XX wieku Henri Fantin-Latour ma-
luje Sceny z Tannhäusera i Preludium do Lohengrina, a Odilon Redon – 
Parsifala, choć nigdy nie odbył pielgrzymki do Bayreuth. 

O  koncepcji Gesamtkunstwerk wspomina również Mario Praz 
w Mnemosyne, aczkolwiek wiąże to pojęcie przede wszystkim z pro-
blemem synestezji jako jednym z aspektów nowoczesnego zgłębiania 
tajemnicy pokrewieństwa sztuk: 

Correspondances Baudelaire’a, kolorowe dźwięki w  sławnym sonecie 
Rimbauda Samogłoski, alkoholowe organy Des Esseintes’a, Poemat eks-
tazy opus 54 Skriabina, wykonany w 1908 roku w Nowym Jorku (jako 
Gesamtkunstwerk, z tańcem, muzyką, kolorami i zapachami), idea cał-
kowitego stopienia abstrakcyjnej rzeźby, abstrakcyjnego malarstwa 
i  technologii architektonicznej wyrażona przez Jacobusa Johannesa 
Pietera Ouda, a wcielona w życie przez Waltera Gropiusa i Le Corbusie-
ra, interesujący chronometryczny kalejdoskop kolorowych fal Thoma-
sa Wilfreda, który można oglądać w Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, oto liczne przykłady [...] poszukiwań w dziedzinie synestezji37.

Należy również przypomnieć o reformach sztuki scenicznej podejmo-
wanych od końca XIX wieku, które pozostawały pod silnym wpły-
wem Wagnerowskich Festspiele. Odrodzenie teatru w formie „kate-
dry przyszłości”, nowej syntezy sztuk, postulował wizjonerski – choć 
krytyczny wobec niektórych aspektów Gesamtkunstwerk – insce-
nizator dramatów Wagnerowskich Adolphe Appia38. W  swojej re-
formie sztuki dramatycznej (rozumianej jako harmonijne połącze-
nie wszystkich sztuk) Appia zarysowuje również nowy system sztuk 

36 J. Sâr Péladan, Gest estetyczny (1892), tłum. H. Ostrowska-Grabska, w: Moderni-
ści o sztuce, red. E. Grabska, Warszawa 1971, s. 284. Na temat wagneryzmu Sâra 
Péladana zob. też: D. Roberts, The Total Work of Art in European Modernism,  
s. 127. 

37 M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o  powinowactwie literatury i  sztuk plastycznych, 
tłum. W. Jekiel, Gdańsk 2006, s. 16.

38 A. Appia, Dzieło sztuki żywej (1919), tłum. L. Kossobudzki, w: idem, Dzieło sztu-
ki żywej i  inne prace, wybór i noty J. Hera, przekład J. Hera, L. Kossobudzki,  
H. Szymańska, wstęp J. Kosiński, Warszawa 1974, s. 154.
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pięknych, w którym architektura zajmuje uprzywilejowaną pozycję: 
„Architektura zawiera w sobie ex definitione konkretną przestrzeń 
i konkretny czas. Jest więc sztuką najbardziej uprzywilejowaną spo-
śród sztuk pięknych”39. Georg Fuchs związany z kolonią artystycz-
ną w Darmstadt domagał się w Scenie przyszłości powrotu teatru do 
źródeł, do teatru jako jedności uroczystego zgromadzenia: 

Próbując określić formę sceny wywiedzioną z  celu, jakiemu ma słu-
żyć, powinniśmy [...] dostrzec, że scena nie może być „dziełem sztuk 
połączonych” [Gesamtkunstwerk]. Osiąga ona doskonałość nie przez 
równomierne współdziałanie wszystkich sztuk, lecz jest sztuką samą 
w  sobie. [...] sztuka sceniczna może wzbogacić swoje rytmy i  formy 
o zasoby wszystkich innych sztuk; jej celem [...] jest stworzenie uro-
czystego punktu jednoczącego wszelkie przejawy życia kulturalnego40. 

Za antymodernistyczną egzemplifikację koncepcji Gesamtkunstwerk 
na początku XX wieku uznano Ballets Russes Sergieja Diagilewa, 
który do współpracy przy swoich wizualnych spektaklach zatrudniał 
między innymi Pabla Picassa, Georges’a Braque’a i Fernanda Lége-
ra41. Odnaleziono również trawestację Wagnerowskiej koncepcji 
w kręgu Wiedeńskiego Akcjonizmu; przykładem jest Orgien Myste-
rien Theater Hermanna Nitscha, łączący katarktyczne doświadcze-
nie klasycznej tragedii, chrześcijańskich misteriów, opery i baroko-
wego teatru42.

Wystawa Haralda Szeemanna „Der Hang zum Gesamtkun-
stwerk” pokazała, że dzieje pojęcia i koncepcji nie są tożsame z hi-
storią wpływu Wagnera na krytyków i artystów XIX wieku. Celem 
wystawy nie było wyróżnienie zespołu „cech formalnych” totalne-
go dzieła sztuki, lecz prześledzenie ewolucji postaw estetycznych, 
postulatów syntezy sztuk (w  tym fascynacji synestezją), koncepcji 

39 Ibidem, s. 89.
40 G. Fuchs, Scena przyszłości, tłum. M. Leyko, Gdańsk 2004, s. 56. Na temat re-

formy inscenizacji teatralnej w Europie zob. Z. Strzelecki, Kierunki scenografii 
współczesnej, Warszawa 1970, s. 17–34.

41 H. Foster et al., Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, 
London 2004, s. 162. 

42 Ibidem, s. 467. 
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doświadczenia estetycznego jako najważniejszego w hierarchii po-
znania, wizji społeczeństwa wychowywanego ku sztuce. Ambicją ro-
mantycznego (w tym Wagnerowskiego) Gesamtkunstwerk nie było 
jedynie immanentne, wizualne doświadczenie spójności sztuk pla-
stycznych (rozumianej jako stylistycznie integralna kompozycja). 
Koncepcja Gesamtkunstwerk odwoływała się co prawda do histo-
rycznych symboli kulturowej jedności, takich jak grecka polis czy 
katedra, ale jej celem było zrealizowanie marzenia o (utraconej) jed-
ności kultury, o współodczuwaniu całości – marzenia wynikające-
go z wiary w zbawczą moc sztuki, przemieniającej jednostkę i spo-
łeczeństwo. 

„Wiele dzieł starożytnych stało się fragmentem. Wiele dzieł now-
szych jest fragmentem już podczas powstawania” – zauważył Fried- 
rich Schlegel w Fragmencie 24 z „Athenaeum” opublikowanym u schył-
ku XVIII wieku43. W  światopoglądzie niemieckiego romantyzmu 
pojęcie fragmentu nie było jednak możliwe bez pojęcia całości. Ro-
mantyczny fragment domagał się ukończenia w formie Gesamtkunst- 
werk. W  tym znaczeniu wystawa Szeemanna prowokuje również 
pytania o  aktualność dziewiętnastowiecznego postulatu w  dobie 
fragmentacji i  decentralizacji kultury, w  kontekście postmoderni-
stycznego dyskursu44. Jak zaznacza Jean-François Lyotard w  swo-
jej apologii nieprzedstawialnego: „Zapłaciliśmy dość za tęsknotę 
za całością i za jednym, za pojednaniem pojęcia i tego, co zmysło-
we, za doświadczeniem przejrzystym i  komunikowalnym. Pośród 
powszechnego żądania rozluźnienia i  uspokojenia, słyszymy szept 
pragnienia, aby rozpocząć terror na nowo, by realizując fantazmat – 
ogarnąć rzeczywistość. Odpowiedzią jest wypowiedzenie wojny  
całości”45.

43 F. Schlegel, Fragmenty, tłum. C. Bartl, opracował, wstępem i  komentarzami 
opatrzył M. P. Markowski, Kraków 2009, s. 45. 

44 Na ten aspekt w kontekście teorii współczesnego teatru zwraca uwagę Magdale-
na Szpak w: Przeciw „Gesamtkunstwerk”. Teorie Heinera Goebbelsa, „Aspiracje” 
2007 (lato), s. 2–6. 

45 J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie, co to jest postmoderna?, tłum. M. Gołę-
biewska, w: Postmodernizm a filozofia, s. 43.



187ROZDZIAŁ 3

Gesamtkunstwerk i architektura

Z rozległych „wagneryzmów”, które zdominowały kulturę europejską 
drugiej połowy XIX wieku, wyróżnijmy jedno zagadnienie – bezpo-
średnie związki Wagnerowskiej koncepcji Gesamtkunstwerk z prak-
tyką i teorią architektury. Wielki dramat jednoczący muzykę, taniec 
i poezję nie mógł obejść się bez odpowiedniej oprawy sztuk plastycz-
nych – architektury, malarstwa i rzeźby46. Z tych trzech ostatnich to 
architektura miała odgrywać kluczową rolę w określeniu przestrze-
ni odpowiedniej dla przeżywania monumentalnego spektaklu. Dla 
Théophile’a  Gautiera Opera Paryska była „katedrą cywilizacji” – 
przypomina historyk architektury Karsten Harries w  studium The 
Ethical Function of Architecture47. W  XIX wieku ta retoryka wiąże 
się ze szczególnym miejscem teatru w hierarchii typów architektu-
ry. Jako nowy symbol kulturowej jedności teatr stał się jednym z naj-
ważniejszych zadań architektonicznych, a  przyczyniła się do tego 
zarówno Wagnerowska koncepcja dramatu – w  której odpowied-
ni budynek teatru miał pomóc w ukształtowaniu artystycznej spo-
łeczności48 – jak i Narodziny tragedii Nietzschego. Jednak Nietzsche 
oczekiwał od Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk czegoś więcej niż 
realizacji w formie budowli; domagał się ustanowienia „etosu nowo-
czesności”, hierarchii wartości opartej na związkach pomiędzy sztu-
ką a sensem życia49.

Jak sugeruje Harry Francis Mallgrave, bezpośredniego impul-
su dla Wagnerowskiej koncepcji Gesamtkunstwerk dostarczyła teo-
ria architektury Gottfrieda Sempera, a zwłaszcza jego esej poświęco-
ny polichromii w architekturze (1834). Wagner i Semper spotkali się 
w Dreźnie. W 1841 roku Semper ukończył w tym mieście budynek 

46 Na temat architektonicznej oprawy teatralnego spektaklu zob. C. Batteux, Les 
beaux arts réduits à un même principe, Paris 1746, s. 289. Zob. także także uwa-
gi Batteux dotyczące „sztuk zjednoczonych” w podrozdziale Architektura wśród 
sztuk pięknych w rozdziale 1 części 2.

47 K. Harries, The Ethical Function of Architecture, Cambridge MA–London 2000, 
s. 317.

48 R. Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, s. 150. 
49 K. Harries, The Ethical Function of Architecture, s. 318. 
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Hoftheather, w którym odbyły się premierowe przedstawienia trzech 
oper Wagnera: Rienzi, Latający Holender i Tannhäuser50. Semper nie 
posługiwał się pojęciem Gesamtkunstwerk, jednak podkreślał znacze-
nie współzależności architektury od innych sztuk siostrzanych. Jego 
zdaniem pod przewodnictwem architektury jest możliwe stworze-
nie spójnego dzieła sztuki (einiges zusammenhängendes Kunstwerk)51.  
Pisma teoretyczne Sempera prawdopodobnie były znane kompozy-
torowi; wiadomo również, że po wyjeździe z Drezna Wagner spotkał 
się z Semperem w Paryżu w 1850 roku i poprosił architekta o ko-
mentarze na temat Dzieła sztuki przyszłości52. 

W 1864 roku, kiedy za sprawą królewskiego mecenatu Ludwika II 
Bawarskiego pojawiła się możliwość zbudowania teatru spełniające-
go założenia Wagnera, kompozytor polecił Sempera jako projektanta 
budynku planowanego w Monachium. Semper przedstawił trzy pro-
jekty teatru. Jeden z nich, z  lat 1864–1867, najbardziej monumen-
talny, zakładał wzniesienie na wzgórzu nad rzeką Izarą kompleksu 
składającego się z sali koncertowej, sal prób i szkoły muzycznej. Inny 
był propozycją teatru tymczasowego mieszczącego się w Glaspalast, 
monachijskiej replice londyńskiego Pałacu Kryształowego, zbudo-
wanej w latach 1853–1854. Z powodu licznych kontrowersji i bra-
ku funduszy nie doszło do realizacji żadnej z propozycji dla Mona-
chium. Teatr zbudowany w Bayreuth w ciągu kilku miesięcy 1876 
roku przez Ottona Brückwalda i Carla Brandta (odpowiedzialnego 
za budowę audytorium) powstał jednak w dużej mierze na podsta-
wie monachijskich projektów Sempera, dostarczonych Wagnerowi 
przez Ludwika II Bawarskiego53. Nowy teatr, wniesiony na północ 
od centrum na niewielkim wzgórzu (miejscu nieco na uboczu, aby 
widzowie mogli odbyć „estetyczną pielgrzymkę”), kontrastował z już 
istniejącym w mieście pompatycznym budynkiem opery, ukończo-

50 H. F. Mallgrave, Gottfried Semper: Architect of the Nineteenth Century, New Ha-
ven–London 1996, s. 126–128. 

51 Zob. J. Koss, Modernism after Wagner, s. 25 i 287–288.
52 H. F. Mallgrave, Gottfried Semper: Architect of the Nineteenth Century, s. 129.
53 Ibidem, s. 251–267. 



189ROZDZIAŁ 3

nym przez Giuseppe Galli Bibienę w 1748 roku54. Ze względu na dwa 
szczególne rozwiązania optyczno-akustyczne teatr Wagnera w Bay-
reuth miał stanowić architektoniczną realizację Gesamtkunstwerk. 
W audytorium z rzędami siedzeń z plecionej wikliny (a nie aksami-
tu) nie było bocznych lóż dla prominentnych gości (loże zaprojek-
towano jedynie na tylnej ścianie widowni), tak aby uwaga widzów 
była w pełni skupiona na scenie. Szczególnym rozwiązaniem (zapro-
ponowanym już przez Sempera w monachijskich projektach) było 
umieszczenie kanału dla orkiestry poniżej poziomu sceny; zarówno 
muzycy, jak i dyrygent stojący na niewielkim podium byli całkowi-
cie niewidoczni dla publiczności. Potęgowało to wrażenie przybliże-
nia widzów do akcji rozgrywanej na scenie. 

„Dziewiętnastowieczne miasto pragnęło stać się Gesamtkunst- 
werk, wielką operą, w której uczestniczyły wszystkie sztuki, jednak 
każda z nich poddawała się artystycznej wizji całości”55. Architektura 
i urbanistyka okazały się gruntem bardzo podatnym na kultywację 
idei Gesamtkunstwerk. Wagnerowska koncepcja została przełożona 
na język urbanistyki przez Camilla Sittego w jego krytyce wiedeń-
skiego Ringu Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 
(1889). Gesamtkunstwerk Wien to popularne wśród historyków ar-
chitektury określenie tego dziewiętnastowiecznego projektu urbani-
stycznego, podobnie jak Gesamtkunstwerk secesyjne rozumiane jako 
estetyczna synteza sztuk, a nawet jako styl, który objął wszystkie dzie-
dziny artystyczne. „Powinno się stworzyć jednolitą przestrzeń, którą 
ozdobią później malarstwo i rzeźba, zaprzęgnięte w służbę idei prze-
strzennej; części powinny zostać podporządkowane efektowi cało-
ści” – w ten sposób, jako „hommage à Gesamtkunstwerk”, określono 
założenia XIV wystawy secesjonistów wiedeńskich w  1902 roku56. 

54 Na temat architektury teatru Wagnera w Bayreuth zob. J. Koss, Modernism after 
Wagner, s. 39–66.

55 D. J. Olsen, The City as a Work of Art: London, Paris, Vienna, New Haven–Lon-
don 1986, s. 310.

56 Cyt. za: S. Partsch, Klimt. Życie i  twórczość, tłum. A. Kozak, Warszawa 1998,  
s. 142. Na temat XIV wystawy secesjonistów wiedeńskich zob. także: D. Roberts, 
The Total Work of Art in European Modernism, s. 124–126; W. Hoffmann, Ge-
samtkunstwerk Wien, w: Der Hang zum Gesamtkunstwerk, s. 84–92. 
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Wystawę zorganizowano w budynku zaprojektowanym przez Jose-
pha Olbricha, w którym estetyczną całość tworzyły między innymi 
rzeźba Ludwiga van Beethovena dłuta Maxa Klingera i Fryz Beetho-
vena Gustava Klimta. Za przykład secesyjnego totalnego dzieła sztu-
ki uznano również Palais Stoclet w Brukseli zaprojektowany w latach 
1905–1911 przez Josefa Hoffmanna, który do wykonania ściennych 
mozaik-malowideł zaprosił Klimta57. Gesamtkunstwerk jako postu-
lat secesji oznacza również całościowe projektowanie otoczenia oraz 
masową estetyzację codziennego życia. 

Historyk Carl E. Schorske w zaskakujący sposób porównał dro-
gi twórcze dwóch bohaterów XIX wieku, którzy nigdy się nie spo-
tkali – Richarda Wagnera i o dwadzieścia jeden lat młodszego Wil-
liama Morrisa, angielskiego pisarza, malarza, dekoratora, założyciela 
firmy projektowej i oficyny wydawniczej, autora pism politycznych 
i społecznego reformatora. Wagner rozpoczął od rewolucji społecz-
nej, a skończył wraz z Parsifalem wśród rycerzy Graala. Jak zazna-
cza Schorske, droga Morrisa była odwrotna. Rozpoczął od poema-
tu o królowej Ginewrze, a skończył jako współpracownik Fryderyka 
Engelsa i członek Social Democratic Federation. Zarówno Wagner, 
jak i Morris ulegli fascynacji germańskim eposem i nordyckimi sa-
gami. Jednak pierwszym i  ostatnim Gesamtkunstwerk Morrisa nie 
był dramat czy odpowiedni dla jego inscenizacji budynek teatru, lecz 
prosty, angielski dom, który w 1859 roku zaprojektował dla niego za-
przyjaźniony architekt Philip Webb, a wnętrza ozdobili prerafaelici58.

Wagnerowskie Dzieło sztuki przyszłości zawierało krytykę abso-
lutyzmu i tłumienia twórczej wolności; Morris sprzeciwia się mode-
lowi cywilizacji przemysłowej. Sielski dom rodzinny jest przeciwsta-
wiony fabryce, praca rzemieślnicza – produkcji maszynowej, a wizja 
sztuki tworzonej by the people for the people – elitarnej koncepcji 
sztuki dla sztuki. W eseju Morrisa Sztuka i socjalizm (1884) niespo-
dziewanie odnajdziemy postulaty przypominające niektóre akapity 
Dzieła sztuki przyszłości: 

57 H. Foster et al., Art since 1900, s. 53. 
58 C. E. Schorske, The Quest for the Grail, s. 92. 
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[...] nowoczesny świat cywilizowany [...] zdławił całkowicie sztukę po-
pularną [...] większość ludzi nie ma żadnego udziału w sztuce. [...] Otóż 
jeżeli mamy mieć sztukę popularną, czy w ogóle jakąkolwiek sztukę, 
musimy raz na zawsze skończyć z... luksusem; jest on tym, co wypie-
ra sztukę, co ją odmienia do tego stopnia, że przez tych, co nie znają 
rzeczy lepszych, jest nawet brany za sztukę, tę boską osłodę ludzkiego 
trudu, ten romantyzm codziennego ciężkiego terminowania w trudnej 
sztuce życia59. 

Sztukę Ludu Morris utożsamiał z Radością Życia, którą można osią-
gnąć bynajmniej nie dzięki pielgrzymce do Bayreuth, lecz przez za-
pewnienie każdemu człowiekowi godnej i  stosownej pracy, dobre-
go mieszkania, obszernej przestrzeni życiowej oraz ogólnego ładu 
i piękna. Jak zauważa Joseph Rykwert – który podobnie jak Schorske 
porównuje estetyczne koncepcje niemieckiego kompozytora i  an-
gielskiego socjalisty – Gesamtkunstwerk Morrisa nie mogłoby istnieć 
poza sprawiedliwym społeczeństwem60.

Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa droga niedaleka, 
jako to wykazał historyk architektury Nikolaus Pevsner61. Gesamt-
kunstwerk jako estetyczna utopia społecznego ładu pojawia się u po-
czątków Bauhausu, który za symbol jedności kultury nowoczesnej 
uznał „katedrę socjalizmu”. Na okładce programu Bauhausu z 1919 
roku znalazł się słynny drzeworyt Lyonela Feiningera Katedra  
(il. 18), który stanowił wymowną ilustrację manifestu Gropiusa: 

Kompletna budowla jest ostatecznym celem sztuk plastycznych. [...] 
Dziś istnieją one w izolacji, z której mogą być wyzwolone tylko świa-
domym, wspólnym wysiłkiem wszystkich rzemieślników. Architekci, 
rzeźbiarze i malarze muszą na nowo odkryć złożony charakter budowli jako 
rzeczy realnie istniejącej. [...] Architekci, rzeźbiarze, malarze – wszyscy 

59 W. Morris, Sztuka i socjalizm (1884), w: W. Morris o architekturze i problemach 
społecznych: wybór pism społeczno-estetycznych, oprac. M. Piórowa, Warszawa 
1967, s. 101 i 103.

60 J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–Lon-
don 2008, s. 167.

61 N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiu-
sa, tłum. J. Wiercińska, Warszawa 1978. 



Il. 18.  Lyonel Feininger, Katedra, strona tytułowa Manifest und 
Programm des Staatlichen Bauhauses Waltera Gropiusa, 1919
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musimy powrócić do rzemiosła. [...] Stwórzmy nowy cech rzemieślni-
ków bez podziałów klasowych odgradzających rzemieślnika od arty-
sty. Wspólnie projektujmy i twórzmy nową budowlę przyszłości, która 
obejmie w jedną całość architekturę, rzeźbę i malarstwo i którą pew-
nego dnia ręce robotników wzniosą ku niebu jako kryształowy sym-
bol nowej wiary62. 

Na początku XX wieku dokonano szczególnej transkrypcji Gesamt-
kunstwerk na architekturę, projektowanie i  inne sztuki, zachowu-
jąc przy tym aspekt estetycznej i społecznej eschatologii. Narodowe, 
romantyczne dzieło sztuki przyszłości przekształciło się w „socjali-
styczną katedrę”; dążenie do tego ideału miało zapewnić „świeckie 
zbawienie” w  ramach wielkiego projektu modernizmu i  industria-
lizacji63. W tym znaczeniu Gesamtkunstwerk jest nie tyle utopią, co 
uchronią, która wyrasta z  głębokiego rozczarowania teraźniejszo-
ścią. W  odczycie O  sztuce nowoczesnej wygłoszonym w  1924 roku 
w muzeum w Jenie – notabene ośrodku niemieckiego romantyzmu, 
w  którym Friedrich Schlegel publikował filozoficzne fragmenty – 
Paul Klee przywołał ideę wielkiego dzieła Bauhausu: 

Czasem marzyłem o dziele, które by szerokim łukiem objęło wszystkie 
dziedziny: elementów, przedmiotów, treści, stylu. [...] Niech rośnie to 
dzieło, niech się pnie wzwyż, a gdy kiedyś w przyszłości przyjdzie jego 
czas, to tym lepiej! Musimy go jeszcze szukać. Znaleźliśmy już niektóre 

62 Cyt. za: G. Naylor, Bauhaus, tłum. E. M. Biegańska, Warszawa 1988, s. 35. Zob. 
także: K. Harries, The Dream of the Complete Building, „Perspecta” 1980, No. 17, 
s. 36–43; H. Foster et al., Art since 1900, s. 185–187.

63 Zob. na przykład interpretację budynku administracyjnego firmy chemicznej 
Hoechst AG (przekształconej w niesławną spółkę akcyjną I. G. Farbenindustrie 
w 1925 roku) we Frankfurcie zaprojektowanego przez Petera Behrensa (1919– 
–1924), który Gabriele Bryant określa mianem nowoczesnego Gesamtkunst- 
werk. Bryant zwraca uwagę, że wnętrze holu tego budynku przypomina przestrzeń 
katedry. Zob. G. Bryant, Architecture as „Precursor of Redemption”? Industrial 
Culture and the Idea of „Gesamtkunstwerk” in German Modernism, „Mac Jour-
nal” 1999, No. 4, s. 95–103; eadem, Timely Untimeliness: Architectural Modernism 
and the Idea of „Gesamtkunstwerk”, w: Tracing Modernity: Manifestations of the 
Modern in Architecture and the City, eds. M. Hvattum, C. Hermansen, London– 
–New York 2004, s. 156–172.
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jego części, ale wciąż jeszcze nie mamy całości. Brak nam jeszcze tej 
ostatecznej siły, bo: naród nie jest z nami. Ale szukamy narodu, zaczę-
liśmy go szukać, – wysoko – w  Bauhausie. Stworzyliśmy tam zawią-
zek społeczności, której oddajemy wszystko, co mamy. Więcej zrobić 
nie możemy64.

Historia transkrypcji Gesamtkunstwerk nie kończy się na Bauhausie. 
W tę historię wpisuje się między innymi Merzbau Kurta Schwitter-
sa jako przeciwstawienie Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk dada-
istycznej antyestetyce, czerpiącej siłę z koncepcji przypadku, poetyki 
przedmiotu znalezionego, domu-pracowni jako prywatnej kolekcji65 
i apologii codzienności. Marzeniem Schwittersa była przecież „jed-
ność sztuki i nie-sztuki” możliwa jedynie w MerzGesamtweltbild66. 
Pojęcie Gesamtkunstwerk powraca niejednokrotnie w  interpreta-
cjach sztuki po drugiej wojnie światowej; przykładem jest działal-
ność Andy’ego Warhola w ramach stworzonej przez niego Fabryki 
czy też współczesne multimedialne projekty Petera Greenawaya67. 
Aktualność Gesamtkunstwerk badacze odnajdują również w  kon-
cepcji cyberprzestrzeni; współczesne totalne dzieło sztuki umożli-
wia „zatopienie się” w wirtualnej przestrzeni68.

Od lat sześćdziesiątych XX wieku pojawia się również krytyka 
syntezy sztuk uznawanej za przejaw estetycznej utopii. Szczególna 
estetyka „anty-Gesamtkunstwerk”, głoszona na przykład przez mię-
dzynarodowy Fluxus, odwoływała się do dezintegracji granic sztuk, 
a nie do ponownego ich zjednoczenia podporządkowanemu archi-

64 P. Klee, O sztuce nowoczesnej (1924), w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picas-
sa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969, s. 287–288. 

65 Zob. A. Pieńkos, Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europej-
skiej, Warszawa 2005, s. 267–268. 

66 K. Schwitters, Merz 1920. Cyt. za: J. Elderfield, Kurt Schwitters, London 1985,  
s. 31. 

67 A. Michelson, „Where Is Your Rupture?”: Mass Media and the „Gesamtkunst- 
werk”, „October” 1991, Vol. 56 (wiosna), s. 42–63; E. Mazierska, Totalne dzieło 
sztuki, w: Peter Greenaway, red. E. Mazierska, Warszawa 1992, s. 19–25. 

68 M. W. Smith, The Total Work of Art: From Bayreuth to Cyberspace, London 
2006, s. 181.
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tekturze jako „matce sztuk wizualnych”69. Krytycy sztuki współ-
czesnej głoszą niekiedy koniec Gesamtkunstwerk jako dziewiętna-
stowiecznej koncepcji synestezji i  syntezy sztuk nieprzystającej do 
projektów artystycznych z  początku XXI wieku. Według Burkhar-
da Melzera niektóre współczesne multimedialne instalacje pojawia-
ją się w momencie, kiedy kończy się Gesamtkunstwerk70. Jednak echa 
Wagnerowskiej koncepcji słusznie wytropiła Marta Leśniakowska 
w krytyce integracji sztuk pod przewodnictwem architektury w do-
bie PRL-u: 

[...] w radykalnym programie tworzenia nowego bezklasowego społe-
czeństwa i uspołecznienia sztuki architektura pojmowana była jako naj-
ważniejsza dziedzina integracyjna. To w jej ramach („przestrzeni”) roz-
grywać się miał cały starannie reżyserowany teatr życia mas (stąd tak 
wielka kariera XIX-wiecznej jeszcze definicji architektury jako totalnej 
„sztuki kształtowania przestrzeni”). W istocie nietrudno wykazać, jak 
dalece były to koncepcje wtórne (głównie zapośredniczenia z teorii po-
oświeceniowych), dyletanckie, wynikające z  niewiedzy i  przekonania 
o własnej odkrywczości (np. teoria architektury jako „sztuki totalnej” 
jest pochodna od XIX-wiecznego Wagnerowskiego Gesamtkunstwerk 
i stąd dopiero zasymilowana została przez Bauhaus; Gropiusa teoria ar-
chitektury jako wyrazu „charakteru epoki” z 1923 była echem starego 
heglowskiego Zeitgeistu itd.)71.

Do koncepcji Gesamtkunstwerk powraca również Andrzej Kosto-
łowski, zmagając się z określeniem zależności między sztuką a archi-
tekturą w ramach tematu zaproponowanego przez redakcję rocznika 
„Rzeźba Polska”: Rzeźba – architektura. Wzajemne relacje i strategie: 

Można zwrócić uwagę na dwie krańcowe postawy w  relacjach sztu-
ki i  architektury. Jeśli jednak reprezentowałaby symbiozę i  dążność 

69 H. Foster et al., Art since 1900, s. 460. 
70 B. Meltzer, Das Ende des Gesamtkunstwerk / The End of the „Gesamtkunstwerk”, 

„Parkett” 2008, No. 83, s. 178–184.
71 M. Leśniakowska, Artysta strategiczny, w: Idee sztuki lat 60. oraz inne sesje, se-

minaria i wystawy. Seminaria Orońskie, t. 2, red. J. S. Wojciechowski, Orońsko 
1994, s. 20. 
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do połączeń w Gesamtkunstwerk oraz kierunek syntetyczny, to drugą 
określić dałoby się jako separację i wynik podziału pracy. [...] I choć 
często dyskusyjne są interwencje współczesności wobec zachowanych 
warstw tradycji (nawiązuje do tego w swych tezach Robert Smithson), 
życie Gesamtkunstwerk może być czasem przedłużone poprzez nowe 
akcje mądrych artystów. Tu szczególnie powołać można się od strony 
architektury na przykłady: piramidy Pei’a w Luwrze czy wynik współ-
pracy Herzoga i de Meurona w Anglii i Niemczech72.

Pojęcie Gesamtkunstwerk pojawiło się ostatnio jako określenie współ-
czesnego muzeum, zjawiska, które w kulturze spektaklu nadało sztu-
ce nowe znaczenie. Jak argumentują autorzy jednej z najnowszych 
i największych syntez historii sztuki od 1900 roku: 

W  latach dziewięćdziesiątych architektura i  projektowanie zyska-
ły nowe znaczenie w kulturze. [...] każda wielka wystawa postrzegana 
jest dzisiaj jako wielka instalacja, sama w sobie, a każde nowe muzeum 
jako spektakularne Gesamtkunstwerk, czy też „totalne dzieło sztuki”. 
Dwa słynne przykłady, Guggenheim Museum (1991–1997) zaprojekto-
wane przez Franka Gehry’go w baskijskim mieście Bilbao i Tate Mo-
dern (1995–2000) odnowione przez Herzoga i de Meurona nad Tamizą 
w Londynie, stanowią dzisiaj turystyczną atrakcję. Podobnie jak inne 
megamuzea, zostały one zaprojektowane, aby pomieścić poszerzone 
pole powojennej sztuki, ale jednocześnie, w pewnym sensie, wygrały 
ze sztuką73.

Estetyczne ambicje współczesnego muzeum sztuki jako przykładu 
Gesamtkunstwerk poddaje również radykalnej krytyce artysta mini-
malizmu Robert Morris w jednym z nowszych tekstów (Rozmiar ma 
znaczenie, 2000): 

Muzeum przemienia się w  centrum handlowe kultury. Za wysoką 
cenę biletu wstępu dostarcza się nam niejako Gesamtkunstwerk do-
świadczenia estetycznego. […] Doświadczenie muzealne gwarantuje 

72 A. Kostołowski, Sztuka i  architektura. Kilka uwag, w: Rzeźba – architektura. 
Wzajemne relacje i strategie, „Rzeźba Polska”, t. 11, Orońsko 2005, s. 51. 

73 H. Foster et al., Art since 1900, s. 656. 
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rozszerzanie estetyzacji stylu życia. […] Zbudowana przez Franka 
Gehry’ego świątynia pompatyczności, Guggenheim Bilbao, oferuje naj-
nowszą, będącą najbardziej na czasie arenę dla estetycznego szturmu 
tego, co przerażająco wielkie. Nawet dinozaury zgubiłyby się w  tych 
baryłkowych przestrzeniach przypominających hangary. Mamy tutaj 
do czynienia z architekturą efektu Wagnera, zbudowaną specjalnie dla 
sztuki efektu Wagnera74.

Według Morrisa przejawy Gesamtkunstwerk („efektu Wagnera”) 
można odnaleźć w sztuce współczesnej osiągającej monumentalne 
rozmiary, a jednocześnie pozostającej w służbie wielkiego kapitału: 

Sztuka należąca do kategorii efektu Wagnera służyłaby wyższym war-
stwom mającej nadejść klasy rządzącej, które w  swojej hojności, do-
magają się tych przepastnych i uświęconych przestrzeni muzeum […]. 
To typ sztuki, który dosłownie trudno zmieścić w muzeum. Masyw-
na, nieporęczna, zawrotnie droga i do cna wagnerowska […]. Rozpro-
wadzane przez Anselma Kiefera akry krwi i ziemi to oczywiście nic in-
nego, jak czerpanie z beczki efektu Wagnera. Jednak pośród większych 
gestów sięgających wstecz do abstrakcjonizmu ekspresyjnego – […] 
nie należy zapomnieć o pracach spadkobierców sztuki ziemi takich, jak 
Pomnik Weteranów Wojny w Wietnamie Mayi Lin i magicznej góry Ja-
mesa Turrella, dekoracji na placach Ellswortha Kelly i  Richarda Ser-
ry […] – wszystkie, to romantyczne gesty artystyczne na wielką skalę, 
ożywiane przez efekt Wagnera75. 

Im większa sztuka (w znaczeniu wymiarów, powierzchni obrazów, 
woluminu rzeźby i wartości rynkowej), tym większa i droższa musi 
być architektoniczna przestrzeń współczesnego muzeum – argu-
mentuje Morris, używając pojęcia Gesamtkunstwerk w swojej dru-
zgocącej krytyce wszelkich przejawów kapitalistycznej megalomanii 
w sztuce współczesnej. Współcześnie dokonała się więc jeszcze jed-
na znacząca transkrypcja koncepcji Gesamtkunstwerk na terytorium 
architektury: w XIX wieku jego głównym architektonicznym symbo-

74 R. Morris, Rozmiar ma znaczenie (2000), tłum. K. Bojarska, w: idem, Uwagi 
o rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010, s. 98. 

75 Ibidem, s. 95. 
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lem był teatr, na początku XX wieku – „katedra przyszłości”, a u pro-
gu XXI wieku – muzeum sztuki.

Gesamtkunstwerk i omawiane w poprzednim rozdziale prezento-
wanej książki architecture parlante to pojęcia o ogromnej semantycz-
nej pojemności. Najważniejszym aspektem tych koncepcji podlega-
jących nieustannym transkrypcjom pozostaje jednak ich związek 
z  nowoczesnymi teoriami powinowactwa sztuk. Problem powino-
wactwa sztuk powraca w  XX wieku w  praktykach artystycznych 
i teorii pierwszych awangard, w instalacjach, działaniach site-specific, 
architektonicznych interwencjach, postulatach integracji sztuk oraz 
w realizacjach w przestrzeni publicznej lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych. We współczesnym dyskursie tradycyjny motyw powi-
nowactwa można odnaleźć we wspomnianym już problemie „po-
szerzonego pola architektury” analizowanym przez Anthony’ego 
Vidlera, w zaniku granic między poszczególnymi gatunkami sztuk 
wizualnych i  mediami określonym przez Rosalind E. Krauss jako 
post-medium condition (postmedializm)76 czy w  licznych publika-
cjach podkreślających dialog między sztukami wizualnymi i archi-
tekturą.

76 R. E. Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Con-
dition, London 2000; eadem, Two Moments from the Post-Medium Condition, 
„October” 2006, No. 116 (wiosna), s. 55–62. 



część iii
Architektura i sztuki.  

Współczesne integracje  
i przemieszczenia





rozdział 1 
Architektura jako sztuka

Malarstwo i rzeźba bez związku z architekturą są dziś nie do pomyślenia 
i nie mają najmniejszej racji bytu.

Henryk Stażewski, Styl współczesności 

Architektura nowoczesna ma wielką pracę do wykonania […]:  
wznieść, wymyślić wielką publiczną budowlę,  

dzieło harmonijne na nowy sposób, rezultat współpracy trzech głównych 
sztuk: architektury, malarstwa i rzeźby. 

Fernand Léger, Architektura nowoczesna i kolor  
albo kreacja nowej przestrzeni życiowej

Muzeum architektury nie byłoby możliwe,  
gdyby architektury nie uznawano za sztukę. 
Werner Szambien, Le Musée d’architecture

Architektura jest skazana na to, żeby być sztuką.
Bart Lootsma, Architectuur en verbeelding

Architektura wśród sztuk plastycznych

Ut pictura poesis Horacego oraz historie tego porównania sztuk 
w  doktrynach artystycznych XVIII wieku, „powinowactwa z  wy-
boru” Johanna Wolfganga Goethego, perypetie pojęcia architectu-
re parlante w teorii architektury XVIII i XIX wieku, correspondance 
des arts Charles’a Baudelaire’a, Gesamtkunstwerk Richarda Wagnera 
to określenia wpisujące się w retorykę dawnych debat o powinowac-
twach sztuk. Współczesne poszukiwanie wspólnego obszaru sztuk 
wizualnych i architektury świadczy o trwałości „nurtu horacjańskie-
go” w kulturze, nurtu podkreślającego pokrewieństwa, podobieństwa 
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i integracje sztuk, a nie ich autonomię i granice1. Integracja sztuk to 
pojęcie trafniej niż „powinowactwa” określające relacje sztuk pla-
stycznych i architektury po drugiej wojnie światowej2. Zawiera w so-
bie zarówno postulat współpracy artystów reprezentujących różne 
dziedziny, jak i wciąż pobrzmiewające echa dziewiętnastowiecznego 
Gesamtkunstwerk jako koncepcji scalającej sztuki w jednym dziele. 
W tekście z 1946 roku Fernand Léger, malarz współpracujący z ar-
chitektami, Robertem Mallet-Stevensem i  Le Corbusierem, rysuje 
obraz architektury jako sztuki jednoczącej wszystkie inne gatunki: 

Architektura nowoczesna ma wielką pracę do wykonania […]: wznieść, 
wymyślić wielką publiczną budowlę, dzieło harmonijne na nowy spo-
sób, rezultat współpracy trzech głównych sztuk: architektury, malar-
stwa i rzeźby. […] 
 Czy można wyobrazić sobie w przyszłości architekta-dyrygenta, 
który wznosi nową budowlę, wyraz naszych potrzeb i pragnień? My-
ślę, że tak. Poczucie piękna całkowitego, pragnienie piękna całkowitego 
mieszkającego w człowieku może w ten sposób zostać zaspokojone. 
 Ta budowla powinna być świątynią odpoczynku i skupienia. 
 Żądałaby od nowoczesnego architekta poczucia równowagi i mia-
ry nigdy jeszcze nie zrealizowanych; sam musiałby wskazać malarzowi 
miejsce jego dynamicznego czy statycznego działania; tak samo rzeź-
biarzowi. Będzie to dyrygent świadom konieczności plastycznych, ja-
kich żąda dzieło tego rodzaju. 
 Osiągnąć piękno doskonałe w równowadze nowych sił plastycznych. 
 Do takiej realizacji powinien zmierzać nowoczesny architekt3. 

1 Zob. rozróżnienie między „nurtem horacjańskim” i  „nurtem lessingowskim”, 
omawiane w rozdziale 1 części 2 tej pracy. Zob. także: E. Balcerzan, Poezja jako 
semiotyka sztuki, w: idem, Kręgi wtajemniczenia, Kraków 1982, s. 140–142.

2 Pojęciem integracji sztuk w odniesieniu do zjawisk w polskim życiu artystycz-
nym lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku posłu-
żyli się na przykład Grzegorz Kowalski i Jola Gola. Zob. Powinność i bunt. Aka-
demia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944–2004, red. G. Kowalski, M. Sitkowska, 
Warszawa 2004, s. 147–231.

3 F. Léger, Architektura nowoczesna i kolor albo kreacja nowej przestrzeni życiowej 
(1946), w: idem, Funkcje malarstwa, tłum. J. Guze, Warszawa 1970, s. 125–126. 
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W eseju Légera, opublikowanym u progu powojennej epoki, od-
najdziemy retorykę charakterystyczną dla Waltera Gropiusa i  jego 
programu Bauhausu z  1919 roku jako przykładu nowoczesnych 
transkrypcji totalnego dzieła sztuki. „Wielka publiczna budowla” 
(jednocząca w sobie trzy sztuki) Légera brzmi jak echo słów Gro-
piusa: „kompletna budowla jest ostatecznym celem sztuk plastycz-
nych”4. Wspólne dla Légera i Gropiusa jest podkreślanie znaczenia 
architektury jako przewodniczki innych sztuk oraz roli „architekta-
-dyrygenta” wyznaczającego w budowli miejsce dla innych praktyk 
artystycznych.

W 1913 roku Léger twierdził, że „każda sztuka wyodrębnia się 
i ogranicza do własnej dziedziny. Specjalizacja jest zjawiskiem no-
woczesnym”5. Jednak po doświadczeniach wyniesionych z między-
narodowych wystaw w Paryżu w 1925 i 1937 roku coraz częściej 
podkreślał on konieczność „odrodzenia współpracy trzech sztuk: 
architektury, malarstwa i rzeźby” oraz „pracy zespołowej, zmierza-
jącej do celów w  mniejszym czy większym stopniu społecznych”6. 
W drugiej połowie XX wieku hasło integracji sztuk dotyczyło przede 
wszystkim współdziałania artystów różnych dziedzin, a  nie two-
rzenia przez jednego artystę dzieła jednoczącego wszystkie sztu-
ki. We współczesnym dyskursie politycznym i  kulturowym poję-
cie integracji odnosi się nie tylko do pracy zespołowej, lecz także 
do możliwości swobodnego przepływu koncepcji, technologii, lu-
dzi i  towarów. Określenia integracji sztuk używam w  znaczeniu 
uwspółcześnionym, sugerującym przemieszczanie się czy też płyn-
ność granic sztuk. Jeżeli uznamy swobodne przemieszczanie się, 
płynność za aktualną metaforę nowej fazy nowoczesności7, to zja-
wiska te należy odnieść również do sztuk wizualnych i architektu-
ry. Płynność granic, a nie umacnianie autonomii poszczególnych 

4 W. Gropius, Program Bauhausu (1919). Cyt. za: G. Naylor, Bauhaus, tłum. E. M. Bie-
gańska, Warszawa 1988, s. 35. 

5 F. Léger, Początki malarstwa nowoczesnego i jego wartość przedstawiająca (1913), 
w: idem, Funkcje malarstwa, s. 34. 

6 Idem, Kolor w świecie (1938), w: ibidem, s. 110.
7 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006, s. 7. 
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dziedzin sztuki, stała się wyzwaniem zarówno dla krytyków sztuk 
wizualnych, jak i dla badaczy architektury.

Cytowane już artykuły Architecture’s Expanded Field Anthony’ego 
Vidlera oraz Sculpture in the Expanded Field Rosalind E. Krauss na-
leży uznać za rozważania wyznaczające nowe konfiguracje zależno-
ści między sztukami wizualnymi i architekturą8. W zestawieniu tych 
dwóch tytułów zwraca uwagę zamiana pojęć. W latach siedemdzie-
siątych XX wieku Krauss analizuje rozpad tradycyjnej definicji rzeź-
by jako pomnika-bryły ustawionego na cokole, wskazując na jej nie-
adekwatność w stosunku do przestrzennych praktyk artystycznych 
Alice Aycock, Carla Andre, Roberta Smithsona czy Roberta Morrisa. 
Na początku XXI wieku Vidler zastępuje rzeźbę pojęciem architek-
tury, choć nie wyznacza (tak jak czyni to Krauss) nowego kwadratu 
semiotycznego w  celu dokładnego określenia miejsca architektury 
wśród innych sztuk wizualnych. Złożone procesy integracji sztuk nie 
dają się zamknąć w  semiotyczny czworokąt czy logiczny kwadrat. 
Stanowią zachodzące na siebie zbiory praktyk i towarzyszących im 
dyskursów9. Analizowane już perypetie pojęcia architecture parlante 
czy dziewiętnastowieczne transkrypcje Gesamtkunstwerk wskazują 
na trudność w usystematyzowaniu sztuk przez zakreślanie ich auto-
nomii. Czym jest jednak owo „poszerzone pole”, powracające w in-
terpretacjach współczesnych badaczy sztuki i  architektury, i  jakie 
czynniki decydują o jego rozszerzaniu? 

Jednym z  czynników jest współcześnie zauważane zanikanie 
autonomii sztuk. Sztukę współczesną, a dokładniej, sztukę od cza-
sów Marcela Broodthaersa i  jego fikcyjnego Musée de l’Art Moder-
ne, Départment des Aigles (powstającego w Brukseli od 1968 roku), 

8 Zob. A. Vidler, Architecture’s Expanded Field, „Artforum” 2004, Vol. 42, No. 8 
(kwiecień), s. 142–147; R. E. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, „October” 
1979, No. 8 (wiosna), s. 30–44. 

9 Odwołuję się w tym miejscu do obrazu zachodzących na siebie zbiorów „hi-
storii”, „społeczeństwa” i „przestrzenności”, który przedstawił Edward W. Soja 
jako ilustrację koncepcji „trialektyki”. Zob. E. W. Soja, Thirdspace: Expanding 
the Scope of the Geographical Imagination, w: Architecturally Speaking: Practi-
ces of Art, Architecture and the Everyday, ed. A. Read, London–New York 2000,  
s. 13–15. 



205ROZDZIAŁ 1 

charakteryzuje postmedializm (post-medium condition) rozumia-
ny jako zanik granic między poszczególnymi mediami (nośnika-
mi) – argumentuje Rosalind E. Krauss w jednej z nowszych publi-
kacji (2000), podejmując wątek zarysowany już w eseju Sculpture in 
the Expanded Field10. Krauss używa pojęcia medium, podkreślając 
jednocześnie jego wieloznaczność. Dzisiaj posługujemy się swobod-
nie pojęciem nowych mediów, które odnosi się przede wszystkim 
do nowych technologii obrazowania; współczesne medium jest od-
powiednikiem gatunku w  dziewiętnastowiecznym systemie sztuk. 
Jak zauważa Krauss, w formalistycznej krytyce artystycznej Clemen-
ta Greenberga medium zostało zdefiniowane jedynie jako fizycz-
ny przedmiot, zredukowane do pojęcia nośnika. W tym znaczeniu 
słynne zdanie Maurice’a Denis („pamiętać, że obraz, zanim stanie się 
koniem bitewnym, nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, jest 
przede wszystkim powierzchnią płaską pokrytą farbami w określo-
nym porządku”)11 jest odczytywane współcześnie jako zapowiadają-
ce „redukcję malarstwa do płaskiej powierzchni”12. 

Niezależnie od wieloznaczności czy też nieprzystawalności 
określenia medium do sytuacji, w jakiej znalazła się sztuka współ-

10 R. E. Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Con-
dition, London 2000, s. 20. W  polskim tłumaczeniu określenia post-medium 
condition wybrałam „postmedializm” jako termin funkcjonujący we współczes-
nym polskim dyskursie estetycznym. Zob. na przykład: G. Dziamski, Przełom 
konceptualny, Poznań 2010, s. 87–94.

11 M. Denis, Definicja neotradycjonizmu (1890), tłum. H. Morawska, w: Artyści 
o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 
1969, s. 70. 

12 R. E. Krauss, A Voyage on the North Sea, s. 6. Jak podkreśla Greenberg, „pła-
skość była jedynym warunkiem, którego malarstwo nie dzieliło z żadną inną 
sztuką i dlatego malarstwo modernistyczne zorientowało się przede wszystkim 
na płaskość”. Zob. C. Greenberg, Malarstwo modernistyczne, w: idem, Obro-
na modernizmu. Wybór esejów, wybór pism i red. naukowa G. Dziamski, tłum.  
G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Kraków 2006, s. 49. W kontekście postmedia-
lizmu omawianego przez Krauss warto też przypomnieć o nieufności Green- 
berga wobec sztuki lat sześćdziesiątych, w której wzmaga się „poczucie zamę-
tu”: „Tradycyjne media eksplodują: malarstwo zmienia się w  rzeźbę, rzeźba 
w architekturę, inżynierię, teatr, środowisko, »partycypację«”. Idem, Awangar-
dowe postawy: nowa sztuka w latach sześćdziesiątych, w: ibidem, s. 19. 
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czesna, Krauss decyduje się na jego utrzymanie w  dyskursie este-
tycznym. Jak tłumaczy, właśnie ze względu na wiele przeinaczeń 
i  nadużyć w  jego definicji „medium” to termin otwierający nowe 
pole dyskursu13. Za nowe medium, które wkroczyło w  świat sztu-
ki w  latach sześćdziesiątych XX wieku, Krauss uznaje Portapak, czyli 
przenośną kamerę wideo. Co więcej, to właśnie wideo, jako nowa 
technologia rozpowszechniona w  sztukach wizualnych, „obwieści-
ło koniec medium-specificity”14. Rozważania Krauss w A Voyage on 
the North Sea nie dotyczą bezpośrednio związku sztuk wizualnych 
i architektury, wprowadzają jednak istotny wątek rozmycia się gra-
nic między poszczególnymi sztukami, który odnosi się również do 
problemu przestrzeni sztuki. Krauss zauważa, że specyfika medium 
(medium-specificity) została wyparta przez site-specificity, czyli przez 
artystyczne praktyki, krytyczne wobec instytucji sztuki, wykraczają-
ce poza przestrzeń galerii czy przyjmujące formę instalacji. Innymi 
słowy, dla współczesnych praktyk artystycznych istotny jest nie tyle 
charakter i autonomia medium-nośnika, co charakter i granice miej-
sca działania. 

Skoro rozmywają się granice sztuk, to następuje jednoczesne 
zbliżenie sztuk wizualnych i  architektury. Akt substytucji dokona-
ny przez Vidlera, czyli „poszerzenie pola” architektury, wskazuje na 
znaczące przewartościowanie architektury jako sztuki. Uwzględnia-
jąc liczbę publikacji z początku XXI wieku, których tytuły zestawiają 
pojęcia „architektura” i „sztuka”, nie kwestionujemy dzisiaj bliskości 
obu tych praktyk. Architektura jest również sztuką wizualną, a nie 
tylko budownictwem czy inżynierią. Wątpliwości wobec zestawienia 
architektury ze sztukami wizualnymi może budzić jedynie określe-
nie „wizualne”, wskazujące na współczesne postawy metodologicz-
ne w historii sztuki, które wydają się faworyzować sferę wizualności 
i  pojęcie obrazu (przykładem jest „zwrot piktorialny”, „zwrot iko-
niczny” czy pojęcie kultury wizualnej)15. Należy dodać, że współ-

13 R. E. Krauss, A Voyage on the North Sea, s. 7. 
14 Ibidem, s. 32. 
15 Na temat poszerzenia granic historii sztuki jako historycznej nauki o obrazie 

zob. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kultu-
rze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012, s. 390–451. 
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czesne pojęcie sztuk wizualnych wyparło tradycyjny termin „sztuki 
piękne” (wykrystalizowany w XVIII wieku), jak też określenie „sztu-
ki plastyczne”, które zawdzięcza swoją popularność nie tyle estetyce 
Kanta, co teoriom pierwszych awangard. Problem wyparcia termi-
nu „sztuki piękne” zasługuje na odrębne studium, które uwzględnia-
łoby zarówno przewartościowania tak zwanej sztuki „prymitywnej” 
pod koniec XIX wieku (widocznie chociażby w pismach francuskie-
go krytyka symbolizmu, Alberta Auriera)16, jak i zacieranie się gra-
nic między kulturą „wysoką” a kulturą masową. Sygnalizuję jedynie 
w tym miejscu kwestię powiązania pojęcia sztuk pięknych z okreś- 
lonym modelem estetyki i historii sztuki, w którym piękno stano-
wi naczelną kategorię17. John Macarthur i Andrew Leach, redakto-
rzy tomu Architecture, Disciplinarity, and the Arts (2009), stawiają 
pytanie o  współczesne zależności między architekturą a  sztukami 
wizualnymi w perspektywie historycznej. Pojęcie architektury jako 
sztuki nie jest kwestią nową; początków tej zależności należy poszu-
kiwać w nowoczesnych systemach sztuk ukształtowanych w XVIII 
i XIX wieku. Nie bez znaczenia dla współczesnych rozważań pozo-
staje fakt, że w XVIII wieku został wyróżniony nowy obszar „sztuk 
pięknych” (beaux-arts) i  to właśnie z niego wywodzi się nowocze-
sna kategoria sztuki, a  także współczesne określenie sztuk wizual-
nych, które, w odróżnieniu od niektórych wcześniejszych systemów 
sztuk, wyklucza muzykę, taniec czy poezję. Być może, na początku 
XXI wieku, obserwujemy zjawisko powrotu architektury do „dawnej 
pozycji w systemie sztuk”18. Argument Macarthura i Leacha o po-
wrocie architektury do dawnej („uprzywilejowanej”) pozycji w sys-
temie sztuk pięknych wymaga jednak uzupełnienia. Jak już podkre-
ślałam w uwagach o recepcji doktryny Duranda w pierwszej połowie 

16 Za zwrócenie uwagi na znaczenie „prymitywizmu” w przewartościowaniu sys-
temu sztuk pięknych w końcu XIX wieku dziękuję Iwonie Lubie.

17 Na temat wyczerpania pojęcia sztuk pięknych zob. np. J. Galard, Śmierć sztuk 
pięknych, tłum. M. Szpakowska, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentycz-
ny?, red. S. Morawski, t. 1, Warszawa 1987, s. 357–384; G. Dziamski, Postmoder-
nizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996, s. 20–25.

18 J. Macarthur, A. Leach, Introduction, w: Architecture, Disciplinarity, and the 
Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 2009, s. 8. 
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XIX wieku, architektura była często wykluczana z  panteonu sztuk 
pięknych19.

Ponowne pojednanie architektury z  rzeźbą i  malarstwem – 
w o wiele większym stopniu niż w przypadku pojęcia sztuk pięknych 
używanego w XVIII i XIX wieku – umożliwiło modernistyczne okreś- 
lenie „sztuki plastyczne”. Źródeł postulatu – osiągania wyrazu pla-
stycznego – należy poszukiwać między innymi w  koncepcji nowej 
plastyki Pieta Mondriana. W Neoplastycyzmie w malarstwie (1917) 
czytamy, że „nowa plastyka w  sposób właściwy obrazuje aktualne 
przekonania estetyczne. Dla artysty nowoczesnego jest ona natural-
ną konsekwencją wszystkich plastycznych kierunków przeszłości”20. 
W artykule Ku sztuce elementów Theo van Doesburg zaznacza, że wy-
raz plastyczny powinien być osiągany przed środek właściwy danej 
sztuce: „Malarz przez barwę, rzeźbiarz przez bryłę, architekt przez 
materiały budowlane”21. W wielu projektach i realizacjach architekto-
nicznych z kręgu De Stijl dążenie do uzyskania spójnego wyrazu pla-
stycznego doprowadziło do nadania architekturze bryły przypomina-
jącej rzeźbiarskie eksperymenty. Najbardziej wyrazistym przykładem 
przełożenia zasad nowej plastyki na język architektury pozostaje dom 
Truus Schröder-Schräder zaprojektowany w Utrechcie przez Gerri-
ta Thomasa Rietvelda we współpracy ze zleceniodawczynią22 (1924), 
którego elewacje zostały rozczłonowane przez zastosowanie geome-
trycznych układów płaszczyzn oraz słupów i belek (il. 19).

W numerze pisma polskiej awangardy „Praesens” z 1926 roku 
odnajdziemy reprezentatywne dla dyskursu sztuk plastycznych wy-
powiedzi artystów i architektów. W tekście Styl współczesności Hen-
ryk Stażewski podkreśla na przykład zbliżenie malarstwa i  rzeźby 
z architekturą:

19 Zob. podrozdział Architektura wśród sztuk pięknych w rozdziale 1 części 2.
20 P. Mondrian, Neoplastycyzm w malarstwie (1917), tłum. W. Juszczak, w: Artyści 

o sztuce. Od van Gogha do Picassa, s. 367. 
21 T. van Doesburg, Ku sztuce elementów, „Praesens” 1926, nr 1 (czerwiec), s. 3.
22 Na temat znaczącej roli Truus Schröder-Schräder w  procesie projektowania 

domu w Utrechcie zob. A. T. Friedman, Not a Muse: The Client’s Role at the Riet- 
veld Schröder House, w: The Sex of Architecture, eds. D. Agrest, P. Conway,  
L. K. Weisman, New York 1996, s. 217–232.



Il. 19.  Gerrit Thomas Rietveld, Dom Truus Schröder-Schräder, Utrecht, 1924
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Malarstwo i rzeźba bez związku z architekturą są dziś nie do pomyśle-
nia i nie mają najmniejszej racji bytu. 
 Zbliżenie malarstwa z architekturą nastąpiło przez uświadomienie 
sobie nierozdzielności prawa przestrzeni, koloru i  materiału. Wpływ 
barwy na kształt w tym sensie, iż przez zabarwienie go zmienić się da 
jego wymiary, otwiera architekturze drogę do zupełnie nowych możli-
wości. Oświetlenie płaszczyzn, zabarwienie i użycie różnych materia-
łów zajmuje miejsce ornamentów, znikających w nowej architekturze23.

Uwagi architekta Szymona Syrkusa zamieszczone w tekście Prelimi-
narz architektury (1926) potwierdzają zaś tezę, że pojęcie sztuk pla-
stycznych ostatecznie wyparło określenie sztuk pięknych: 

Komponując dom, jako maszynę mieszkaniową, wykonuje archi-
tekt nie tylko zadanie inżynieryjno-mechaniczne, ale przede wszyst-
kim architektoniczno-plastyczne. […] Spośród plastyków najmocniej 
z  życiem związany jest architekt i  dlatego najłatwiej mu brać udział 
w zbiorowej kulturze, która jest wyrazem naszego wieku. Żywi malarze 
i rzeźbiarze, pragnący brać udział w życiu społecznem, unikają splendid 
isolation swych pracowni i starają się sztuką swą współpracować z ar-
chitekturą. […] architektura nie jest sztuką komponowania fasad, ani 
sztuką konstruowania budynków, choć działalność jej rozpościera 
się między innymi na rzeźbę i na konstrukcję budowlaną. Budowniczy 
posługuje się pewnymi prawidłami statyki, obowiązującymi inżyniera, 
a także pewnymi prawidłami proporcji, dysproporcji, rytmu, harmonii 
i dysonansu, obowiązującymi również inne sztuki plastyczne24. 

Sięgnijmy również do pism estetycznych z lat trzydziestych XX wie-
ku Władysława Strzemińskiego, który nie tylko wprowadza pojęcie 
„architektonizacji rzeźby”25, lecz także podkreśla, że jedną z  przy-
czyn skutecznego zjednoczenia sztuk plastycznych jest przestrzega-

23 H. Stażewski, Styl współczesności, „Praesens” 1926, nr 1 (czerwiec), s. 2. 
24 S. Syrkus, Preliminarz architektury, „Praesens” 1926, nr 1 (czerwiec), s. 11–12.
25 Zob. K. Kobro, W. Strzemiński, Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czaso-

przestrzennego (1931), w: W. Strzemiński, Wybór pism estetycznych, wprowadze-
nie, wybór i opracowanie G. Sztabiński, Kraków 2006, s. 52–89. 
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nie wewnętrznej logiki samej plastyki oraz uwolnienie sztuki od li-
teratury:

Rozwój plastyki ostatnich dziesięcioleci odbywał się w  kierunku jej 
oczyszczenia od domieszek i  wpływów innych rodzajów sztuki – 
przede wszystkim literatury. Przez zwrócenie całej uwagi na elemen-
ty czystej plastyki osiągnięto większy stopień kondensacji formy, niż to 
było możliwe poprzednio. Zamiast tematu literackiego i anegdoty, 
wyrażonej środkami malarskimi, zjawia się temat plastyczny, tzn. wy-
nikający z wewnętrznej logiki samej plastyki. To wyjście plastyki spod 
hegemonii literatury spowodowało konieczność definicji tematu pla-
stycznego. Tematem plastycznym jest współdziałanie form, wynika-
jące z takiego lub innego prawa ich selekcji26.

W świetle rozważań Strzemińskiego należy zaznaczyć, że sztuki pla-
styczne odnoszą się przede wszystkim do „trójgłosu rzeźba-archi-
tektura-malarstwo”27, marginalizując tym samym poezję i muzykę, 
które w XVIII i XIX wieku stanowiły trzon estetycznych systemów 
sztuk pięknych. Modernistyczny „trójgłos” jest jednocześnie echem 
estetyki Kanta, w  której sztuki plastyczne (w  tym plastyka, czyli 
rzeźba i architektura, oraz sztuki pozoru zmysłowego, czyli malar-
stwo i  sztuka ogrodnicza) stanowią jeden z  trzech rodzajów sztuk 
pięknych28. Innym problemem zaznaczonym przez Strzemińskiego 
w tekście z 1934 roku jest, z jednej strony, postulat integracji trzech 
sztuk plastycznych, a z drugiej, postulat uwolnienia formy plastycz-
nej od literackości.

Wydarzeniem w  polskim życiu artystycznym dwudziestolecia 
międzywojennego, które stało się przyczynkiem do dyskusji na te-
mat kształtu polskiej i  światowej architektury awangardowej, była 
I Wystawa Międzynarodowa Architektury Nowoczesnej (1926), zor-

26 W. Strzemiński, Co myślę o architekturze nowoczesnej (1934), w: ibidem, s. 50. 
27 Określenie to zapożyczam od architekta Juliusza Żórawskiego. Zob. J. Żórawski, 

Rzeźba-architektura-malarstwo. Problematyczna geneza (1961), w: idem, Wybór 
pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie D. Juruś, Kraków 2008, 
s. 172. 

28 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, tłum. przejrzał A. Landman, 
Warszawa 2004, s. 252–260 [204–213].
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ganizowana w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Hanna Fary-
na-Paszkiewicz podkreśla znaczenie tej wystawy „wobec znikomej 
obecności zagadnień budownictwa w  murach Zachęty”, czyli ga-
lerii sztuki, ale przypomina jednocześnie, że Towarzystwo dyspo-
nowało od 1913 roku stypendium imienia Władysława Frąckiewi-
cza wspierającym młodych architektów29. Pośród wielu zagadnień 
związanych z  recepcją tej wystawy architektury w  galerii poświę-
conej „sztukom pięknym” na szczególną uwagę zasługują dyskusje 
o miejscu architektury – między sztuką a budownictwem. Kilka zna-
miennych opinii dotyczących miejsca architektury pośród sztuk od-
najdziemy w katalogu wystawy w Zachęcie, który był jednocześnie 
jedenastym, ostatnim numerem „Bloku”, pisma wydawanego przez 
grupę Blok w latach 1924–1926. Zamieszczono w nim nie tylko fo-
tografie zrealizowanych budynków, fotografie modeli, rzutów, prze-
krojów i elewacji, lecz także krótkie teksty przedstawiające najważ-
niejsze postulaty nowoczesnej architektury francuskiej, niemieckiej, 
holenderskiej i polskiej. 

W krótkim komentarzu projektant belgijski Marcel-Louis Bau-
gniet powraca do wątku hierarchii sztuk, w której architektura jest 
„sztuką pierwszą”, udzielającą miejsca dla malarstwa i  rzeźby, do 
kwestii modernistycznej integracji sztuk pod wodzą architektury 
i jednoczesnego zanegowania autonomii praktyk artystycznych: 

Malarstwo i rzeźba są to sztuki drugorzędne, związane z architekturą 
stanowią niejako jej ekspresyjne dopełnienie. Malarstwo i rzeźba upra-
wiane same dla siebie stają się niepełnym i podrzędnym sposobem wy-
powiadania się. Malarstwo i rzeźba istnieją jako uzupełnienie architek-
tury – z chwilą gdy odłączają się od niej – wpadają w dekadencję30. 

29 H. Faryna-Paszkiewicz, Rok 1926 – dwie wystawy architektury awangardowej 
w Zachęcie, w: eadem, Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziesto-
lecia międzywojennego, Gdańsk 2003, s. 65. Zob. także: eadem, Rok 1926 – dwie 
wystawy architektury awangardowej w Zachęcie, w: Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych. Materiały z sesji, red. J. Sosnowska, Warszawa 1993, s. 87–94; Sprawoz-
danie Komitetu TZSP w Warszawie za rok 1919, Warszawa 1919, s. 6.

30 M.-L. Baugniet, w: I  Wystawa Międzynarodowa Architektury Nowoczesnej  
(27 lutego–25 marca 1926), Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 
katalog wystawy ułożony przez J. Najmana i L. Niemojewskiego, „Blok” 1926, 
nr 11 (marzec), nlb.
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W tekście Architektura francuska André Lurçat podejmuje rów-
nie ważny wątek architektury jako sztuki plastycznej: 

Należy podkreślić ciągłość instynktu, który odstręcza architekta fran-
cuskiego od poszukiwań teoretycznych i  kieruje go do realizacji łą-
czących zalety plastyczne z zaletami budowlanymi. […] Wszyscyśmy 
zaczęli od zupełnego wyrzeczenia się wszelkich formułek dekoracyj-
nych, stosując się jedynie do materiału, nieomylnie dającego jednoli-
ty wygląd i prostotę wyrazu, konieczne i ścisłe podstawy dla odnowie-
nia plastyki31. 

Wątek plastyczności architektury jako „sztuki opanowywania mas” 
podejmuje także Władysław Mahler w  tekście Nowa architektura 
w Niemczech, stanowiącym między innymi komentarz do pokazanych 
na wystawie w Zachęcie fotografii Wieży Einsteina (1920–1921) Eri-
cha Mendelsohna: „Dla Eryka Mendelsohna jest architektura sztuką 
opanowywania mas. Kształtuje on blok obok bloku, piętrzy je, roz-
dziela i nadaje zamkniętą w sobie formę, podkreślając silnie hory-
zontalność linii”32. Postulaty kierowane w stronę architektów, takie 
jak odnowienie plastyki, nadawanie formy, kształtowanie i piętrze-
nie mas, przybliżają architekturę do praktyki rzeźbiarskiej. W  ar-
chitekturze modernizmu znaczenia nabiera nie tylko nacisk na 
„modernizowanie się”, jako to ujmuje Stefania Zahorska w  recen-
zji z wystawy w Zachęcie33, przystosowanie do materiału, techniki 
i użyteczności, „amerykanizacja”, bądź też rozwijanie koncepcji hi-
gienicznego mieszkania najmniejszego czy osiedla mieszkaniowego. 
Istotne jest także znaczenie pierwszych gestów i decyzji architekta 
w tworzeniu kompozycji architektonicznych, zbliżonych do kompo-
zycji rzeźbiarskich.

Kiedy architekta należy uważać za artystę to tytuł komunika-
tu Stefana Meyera zamieszczonego w piątym zeszycie „Architekta” 
z 1926 roku, w którym tekstem wiodącym jest wspomniana powyżej 

31 A. Lurçat, Architektura francuska, w: ibidem, nlb.
32 W. Mahler, Nowa architektura w Niemczech, w: ibidem, nlb.
33 S. Zahorska, Międzynarodowa Wystawa Architektury w Warszawie, „Architekt” 

1926, z. 5, s. 1–17.
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obszerna recenzja Zahorskiej. Zaledwie dwustronicowy tekst Meyera 
nie powinien jednak zostać zmarginalizowany; zbiera on interesu-
jące argumenty dotyczące nie tylko ówczesnego statusu architektu-
ry nowoczesnej, ale i wciąż aktualnej dyskusji na temat architektury 
jako sztuki. Meyer streszcza artykuł niemieckiego prawnika (opu-
blikowany w „Deutsche Bauzeitung” w 1926 roku), który podaje in-
terpretację ustawy pruskiej o podatku obrotowym34. Przedstawiając 
interpretację pruskiej ustawy podatkowej, sąd zmierzył się z nieła-
twym pytaniem o  to, w  jakich przypadkach działalność architekta 
można uznać za praktykę artystyczną. Zacytujmy za Meyerem frag-
ment tej wykładni: 

Działalność, o  którą chodzi – wtedy tylko przedstawia się jako arty-
styczna – o  ile ją wykonuje artysta budowniczy, tj. architekt, tworzą-
cy dzieło sztuki w wyższym tego słowa znaczeniu. Nie należą do nich 
w każdym razie zwykłe domy i inne budowle, które wykonują zwyczaj-
nie naukowo niewykształceni majstrowie mularscy i  ciesielscy. […] 
Tzn. działalność budowlana nie może być uważana za artystyczną, tj. za 
prawdziwą sztukę w wyższym tego słowa znaczeniu, jeżeli albo wyko-
nywujący nie jest artystą-architektem, albo jeśli jej nie wykonuje w celu 
i przy sposobności stwarzania dzieł prawdziwej sztuki budowlanej35. 

W komentarzu do tego orzeczenia Meyer zwraca uwagę na niemiec-
kie określenie Baukünstler, odnoszące się do budowniczego lub archi-
tekta z akademickim wykształceniem, jednak najciekawszym aspek-
tem tej sprawy nie jest problem płacenia podatków, lecz nieustanna 
oscylacja architektury między obszarem sztuki a budownictwem: 

Podobnie jak dzieło artysty malarza lub rzeźbiarza może wyjść spod 
ręki każdego, który wartością tego dzieła udowadnia swój artyzm, tak 
i dzieło sztuki budowalnej może być wynikiem wysiłku każdego, któ-
ry wartością tegoż udowodni swoją przynależność do rzeszy artystów 
sztuki budowlanej. Analogia może nie zupełnie ścisła; bo dzieło sztuki 

34 S. Meyer, Kiedy architekta należy uważać za artystę, „Architekt” 1926, z. 5, s. 27. 
Od podatku obrotowego byli zwolnieni artyści, których obrót roczny był niższy 
niż 6 tysięcy marek.

35 Ibidem.
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budowlanej związane jest z życiem i jego wymogami o wiele ściślej, ani-
żeli dzieło artysty malarza lub rzeźbiarza. Architekt projektujący jest 
ograniczony w  swej fantazji całą praktyczną stroną życia codzienne-
go, z którym styka się i dla którego stwarza swoje dzieło. […] znajo-
mość tylko technicznej strony i umiejętności zastosowania jej do po-
trzeb w zadaniu, przed którym stoi architekt, jest niewystarczającym 
warunkiem dla decyzji o  artystycznej wartości twórcy; tu konieczna 
jest iskra Boża – talent – umiejący skojarzyć wszystkie przesłanki z es-
tetycznymi postulatami dzieła sztuki36. 

Meyer stwierdza ostatecznie, że być może jego rozważania wykro-
czyły poza problem stricte prawniczy, jednak podkreśla również, że 
komisja podatkowa nie jest odpowiednią instancją, aby decydować 
o tym, czy dane dzieło architektury stanowi dzieło sztuki. Rozważa-
nia Meyera o tym, kiedy architekt staje się artystą, należy uznać za 
jeden z aspektów dyskursu modernistycznego, w którym podkreśla-
no konieczność integracji sztuk, współpracy artystów z architektami 
w celu osiągnięcia odpowiedniego „wyrazu plastycznego”.

Sztuki plastyczne, czy też „plastyka”, przetrwały w krytyce arty-
stycznej lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX wieku w  podob-
nym znaczeniu, jakie zostało określone w dyskursie modernistycz-
nym dwudziestolecia międzywojennego. W studium socjologicznym 
Artyści – plastycy (1964), poświęconym nowemu środowisku arty-
stycznemu, Aleksander Wallis zwraca uwagę na upowszechnienie 
terminu „plastyka” w polskiej mowie potocznej i w tekstach publi-
kowanych po drugiej wojnie światowej, choć zaznacza, że określe-
nie to było używane już w dwudziestoleciu międzywojennym w na-
zwach, takich jak „Głos Plastyków” czy Towarzystwo Wileńskich 
Artystów Plastyków37. Według Wallisa „sztuki plastyczne” zawie-
rają w sobie potencjał przekraczania granic praktyk artystycznych: 
„Mamy artystów, których poszukiwania i studia związane są ze sztu-
kami plastycznymi jako całością, a  nie z  pracą w  jednej dyscypli-
nie. Dobrym przykładem takiej postawy twórczej była indywidualna 
wystawa Oskara Hansena w r. 1957 w gmachu Teatru Żydowskiego 

36 Ibidem, s. 27–28. 
37 A. Wallis, Artyści – plastycy. Zawód i środowisko, Warszawa 1964, s. 23.
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w Warszawie”38. W świetle argumentów Wallisa dotyczących wypar-
cia pojęcia sztuk pięknych istotne jest jednak dookreślenie miejsca 
architektury wśród sztuk plastycznych. Wallis uznaje, że powojenne 
znaczenie pojęcia „sztuki plastyczne” (którym to mianem określa on 
również grafikę użytkową, scenografię, wystawiennictwo, wnętrzar-
stwo i  projektowanie przemysłowe) jest o  wiele szersze niż trady-
cyjnego terminu „sztuki piękne”, który „obejmował malarstwo, rzeź-
bę, grafikę i architekturę”39. Należy jednak przypomnieć, że systemy 
sztuk pięknych (ukonstytuowane przez Batteux, Kanta czy Hegla) 
uwzględniały również poezję, muzykę czy taniec; w tym znaczeniu 
termin „sztuki piękne” był o wiele bardziej pojemny niż „plastyka”. 
Dzięki nowoczesnej koncepcji sztuk plastycznych, wykrystalizowa-
nej już w teoriach awangardowych z początku XX wieku, architek-
tura – nieustannie oscylująca w XIX wieku między doktryną este-
tyzmu a inżynierią – przybliża się ponownie do sfery sztuki, która 
obejmuje również dyscypliny użytkowe. W uwagach o starych i no-
wych dyscyplinach plastycznych Wallis zauważa „stopniowe róż-
nicowanie się dyscyplin użytkowych”, które „przesłania znaczenie 
tradycyjnych sztuk pięknych”. Jednym z przejawów tych zmian jest 
niekwestionowany „wpływ nowoczesnej plastyki na nowoczesną ar-
chitekturę”40. 

W 1956 roku Aleksander Wojciechowski opublikował w „Prze-
glądzie Artystycznym” tekst o znamiennym tytule: Aby architektu-
ra znów stała się sztuką, który dobrze ilustruje zjawisko afirmacji ar-
chitektury w ramach nowoczesnego „systemu” sztuk plastycznych41. 
Tekst jest poświęcony projektowi Zespołu Sportowego „Start” (póź-
niejszej „Warszawianki”, 1954–1964), autorstwa zespołu architektów 
i artystów z warszawskiej ASP (Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, 
Wojciech Fangor, Franciszek Strynkiewicz), który w 1954 roku zdo-
był I nagrodę w konkursie otwartym zorganizowanym przez SARP 

38 Ibidem, s. 24. 
39 Ibidem, s. 7. 
40 Ibidem, s. 122.
41 A. Wojciechowski, Aby architektura znów stała się sztuką, „Przegląd 

Artystyczny” 1956, nr 1 (styczeń–luty–marzec), s. 2–10. 
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(il. 20)42. Wojciechowski definiuje nowoczesną architekturę jako 
„zespolenie problematyki plastycznej i  technicznej, działanie emo-
cjonalne budynku jako wynik właściwego powiązania czynnika ar-
tystycznego, konstrukcyjnego i  funkcjonalnego”43. Na szczególną 
uwagę w tej interpretacji zasługuje także refleksja o „efektach rzeź-
biarskich” widocznych na fotografiach makiety ośrodka sportowe-
go „Start”: 

Stojąca na wzgórku rzeźba, pełna lekkości, ruchu, dynamiki, stanowi 
zdecydowany kontrast z  masywną bryłą wzgórza. Druga, ustawiona 
w niewielkiej odległości od płynnego konturu kawiarni, jest kompo-
zycją o zwartej bryle, by mogła – również poprzez kontrast – podkreś-
lić lekkość konstrukcji umieszczonego obok budynku. [...] W projekcie 
tym efekty rzeźbiarskie nie ograniczają się do konkretnych przestrzen-
nych kompozycji figuralnych lub abstrakcyjnych, umieszczonych na 
wolnym powietrzu. Rzeźbiarsko potraktowane jest przecież całe za-
łożenie: sam stadion, budynki pływalni, restauracji, szatni, rzeźbiar-
sko rozwiązano wreszcie tereny zielone oraz okalające stadion nasy-
py i pagórki44. 

Wojciechowski wskazuje także na „malarskość” tego projektu oraz 
na ogólną koncepcję plastyczną trafnie wykorzystującą cechy nowo-
czesnych materiałów budowlanych, czyli betonu, szkła i żelaza: 

W  betonowej ścianie pływalni zaprojektowano szereg otworów, któ-
re ukazują fragmenty tego otaczającego budynek krajobrazu. W  ten 
sposób powstały obrazy „malowane betonem”, o  nieregularnych for-
mach jak płynące po niebie chmury, o zdynamizowanej, ruchliwej li-
nii wyciętych w ścianie okien. […] Nie chodzi tu o jakąś „wszechobec-
ność” plastyki tak silnie podkreślaną w toczącej się obecnie dyskusji. 

42 W  późniejszych etapach projektowych i  realizacyjnych uczestniczyli także: 
Lech Tomaszewski, Włodzimierz Wittek, Wiktor Gessler, Wiesław Nowak, Vio-
la Damięcka, Julian Hulnicki i inni. Zob. J. Gola, Stadion „Warszawianki”, w: Po-
winność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944–2004, s. 176–177. 

43 A. Wojciechowski, Aby architektura znów stała się sztuką, s. 3. 
44 Ibidem, s. 7. „Architektoniczno-rzeźbiarskie opracowanie terenu” podkreślali 

również inni krytycy. Zob. na przykład: Z. Czarski, Projekt ośrodka sportowego, 
„Stolica” 1956, nr 9 (26 lutego), s. 4–5.



Il. 20.  Wojciech Fangor, Widok stadionu „Warszawianka” (fragment), 1956
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Chodzi o konkret. Konstruktor nagiął formę ściany betonowej do wizji 
malarza. Malarz koncepcję swoją budował ze świadomością możliwo-
ści technicznych materiałów. Rzeźbiarz miał stale przed oczyma bry-
łę całego założenia, nie interesując się w pierwszej fazie pracy żadny-
mi detalami. Oczywiście we właściwie pojętej działalności zespołowej, 
tak jak to ma miejsce w grupie projektantów warszawskiej ASP, często 
tym właśnie malarzem był właśnie architekt, często rzeźbiarz wnikał 
w problematykę konstruktora, zaś konstruktor budował swe obliczenia 
w oparciu o elementy funkcjonalne i techniczne oraz ogólną koncep-
cję plastyczną dzieła45.

Uwypuklone przez Wojciechowskiego efekty rzeźbiarskie i  malar-
skie w architekturze oraz postulat integracji sztuk, rozumiany jako 
współpraca architektów i artystów przy tworzeniu spójnej koncep-
cji plastycznej, należy postrzegać jako jeden z  przejawów „nowej” 
tendencji, w  której pobrzmiewają echa „bauhausowskiej wizji Ge-
samtkunstwerk jako celu sztuk plastycznych”46. W  kontekście pol-
skiej krytyki artystycznej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych trze-
ba pamiętać o tym, że postulaty plastycznej integracji formułowane 
w  okresie odwilży były zbieżne z  powojenną rehabilitacją polskiej 
awangardy konstruktywistycznej, ale i  z  oficjalną retoryką polity-
ki kulturalnej47. Powojenny postulat integracji sztuk plastycznych 
nie powinien jednak być postrzegany jedynie przez pryzmat upo-

45 A. Wojciechowski, Aby architektura znów stała się sztuką, s. 7 i 10. 
46 Na związki powojennego postulatu integracji sztuk i  koncepcji bauhausow-

skiego Gesamtkunstwerk zwraca uwagę Marta Leśniakowska w cytowanym już 
w prezentowanej książce fragmencie. Zob. M. Leśniakowska, Artysta strategicz-
ny, w: Idee sztuki lat 60. oraz inne eseje, seminaria i wystawy. Seminaria Oroń-
skie, t. 2, red. J. S. Wojciechowski, Orońsko 1994, s. 20. Zob. także: podrozdział 
„Gesamtkunstwerk” i architektura w rozdziale 3 części 2.

47 Ten aspekt podkreśla między innymi Piotr Juszkiewicz. Zaznacza, że w tekstach 
Aleksandra Wojciechowskiego, Krzysztofa Toeplitza, a przede wszystkim Juliana 
Przybosia, podejmującego się rehabilitacji koncepcji plastyki Władysława Strze-
mińskiego i Katarzyny Kobro, pojawiała się „awangardowa idea plastycznej in-
tegracji życia jako alternatywa »naturalistycznego« socrealizmu”. Jednocześnie 
podobny postulat plastyki jako zintegrowanych problemów malarstwa, rzeźby 
i architektury Juszkiewicz odnajduje w przemówieniu Włodzimierza Sokorskiego 
opublikowanym w 1955 roku. Zob. P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do „gry 
w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005, s. 137 i 256–258. 



220 CZĘŚĆ I I I

wszechnienia (a także upolitycznienia) terminu „plastyka” na grun-
cie polskim. Rozważaniom o l’articulation plastique, czyli o zbliżeniu 
formy architektonicznej i rzeźbiarskiej w latach pięćdziesiątych XX 
wieku, Henri van Lier poświęca kilka passusów w książce o sympto-
matycznym tytule Les Arts de l’espace, opublikowanej po raz pierw-
szy w 1959 roku48. W latach pięćdziesiątych XX wieku nowym wy-
zwaniem, zarówno dla architektów, jak i rzeźbiarzy, stała się kaplica 
Notre-Dame-du-Haut w  Ronchamp (1950–1955) Le Corbusiera. 
W 1959 roku ukończono Solomon R. Guggenheim Museum w No-
wym Jorku projektu Franka Lloyda Wrighta, a w 1962 roku Termi-
nal TWA na lotnisku Kennedy’ego, projektu Eera Saarinena, którego 
dramatyczną formę porównywano do skrzydeł ptaka wzbijającego 
się do lotu49. Analizując sytuację architektury w latach sześćdziesią-
tych XX wieku, Sigfried Giedion zauważył, że „wielu architektów za-
niepokojonych jest tendencjami rzeźbiarskimi” (przykładem tych 
tendencji jest nie tylko Ronchamp Le Corbusiera, lecz także budy-
nek opery w Sydney Jørno Utzona z 1957 roku czy hala festiwalo-
wa w Tokio Kunio Maekawy z 1961 roku)50. „Rzeźbiarskość” archi-
tektury zauważona przez Giediona (notabene w Przestrzeni, czasie 
i architekturze – książce przetłumaczonej na polski w 1968 roku, ze 
wstępem Jerzego Sołtana) jest jedną z konsekwencji umiejscowienia 
architektury pośród sztuk plastycznych; zapowiada również szersze 
zagadnienie, przedefiniowanie „rzeźby architektonicznej”, do które-
go powrócę w następnym rozdziale.

W XX wieku architektura była zazwyczaj odróżniana od sztuki, 
jednak na początku XXI wieku powyższe rozróżnienie ulega osła-
bieniu – argumentują John Macarthur i Andrew Leach51. Zarówno 

48 H. van Lier, Les Arts de l’espace. Peinture – Sculpture – Architecture – Arts déco-
ratifs, Tournai (1959) 1960, s. 310–312. 

49 Przypomnijmy, że rzeźbiarskie tendencje obecne w architekturze lat sześćdzie-
siątych XX wieku krytycy określali niekiedy mianem architecture parlante. Zob. 
podrozdział „Architecture parlante” we współczesnej i nowoczesnej teorii archi-
tektury w rozdziale 2 części 2.

50 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Ol-
kiewicz, Warszawa 1968, s. 15. 

51 J. Macarthur, A. Leach, Introduction, w: Architecture, Disciplinarity, and the 
Arts, s. 7.
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architekci, jak i  artyści określają architekturę jako sztukę52. Wielu 
współczesnych artystów używa materiałów budowlanych stosowa-
nych w architekturze albo wykorzystuje formy architektonicznej re-
prezentacji (na przykład modele). Wielu współczesnych architek-
tów nie stroni od prezentacji swoich koncepcji przestrzeni w formie 
malarstwa (Zaha Hadid), instalacji (Daniel Libeskind) czy rzeźby 
(Frank O. Gehry), a przyczyną takiej sytuacji może być narastający 
sceptycyzm wobec społecznej funkcji architektury czy też znaczenia 
technicznych aspektów budynku. Powracającym wątkiem w  kilku 
artykułach zamieszczonych w tomie Architecture, Disciplinarity, and 
the Arts jest kwestia „poszerzonego pola” architektury i sztuk wizu-
alnych, analizowanego na przykładzie wielokrotnie cytowanych już 
tekstów Vidlera (Architecture’s Expanded Field) i Krauss (Sculpture 
in the Expanded Field)53. Współczesne zbliżenie architektury i sztuk 
wizualnych jest analizowane przez pryzmat osiemnastowiecznych 
i  dziewiętnastowiecznych systemów sztuk pięknych (Charles Bat-
teux, Immanuel Kant, James Fergusson), modernistycznych postulatów 
syntezy sztuk we Francji lat pięćdziesiątych XX wieku (Le Corbusier, 
André Bloc), architektonicznych strategii w  minimalizmie amery-
kańskim lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych, fotograficznych 
reprezentacji architektury przemysłowej (Bernd i  Hilda Becher), 
współczesnych konfrontacji sztuki z architekturą (Callum Morton, 
Rem Koolhaas i OMA/AMO, Diller + Scofidio). 

Czy można stwierdzić, że niektóre prace (pokazane na przykład 
w ramach wystawy „Psycho Buildings: Artists Take On Architectu-
re” w londyńskiej Hayward Gallery w 2008 roku) „nie są architektu-

52 Zob. na przykład publikację z sympozjum Art and Architecture. A Symposium 
Hosted by the Chinati Foundation, Marfa, Texas (25–26 April 1998), ed. W. F. Stern, 
Marfa 2000, zawierającą teksty architektów (Jacques Herzog i Frank O. Geh-
ry) i artystów (Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen). Zob. także: tekst z 1979 
roku artysty Dana Grahama, Art in Relation to Architecture / Architecture in Re-
lation to Art, w: idem, Rock My Religion: Writings and Art Projects 1965–1990,  
ed. B. Wallis, Cambridge MA 1993, s. 224–241; przedruk w: idem, Works and 
Collected Writings, ed. G. Moure, Barcelona 2009, s. 227–238. 

53 Zob. J. Macarthur, Architecture and the System of the Arts, w: Architecture, Disci-
plinarity, and the Arts, s. 43–44; M. Dorrian, A-disciplinarity and Architecture?, 
w: ibidem, s. 196–200. 
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rą, ale są jak architektura”?54 To pytanie, postawione przez Macar-
thura i Leacha, zawiera wiele dylematów badawczych dotyczących 
przemieszczenia architektury w relacji do sztuk wizualnych. Prace 
Rachel Whiteread czy Andrei Zittel trudno określić jako architek-
turę (raczej jako „niebudowanie architektury”)55. Są nazywane nie-
kiedy przestrzennymi praktykami artystycznymi, które przekraczają 
ramy instalacji, mierząc się z ambicjami architektury jako praktyki 
budowania i jako dyscypliny obejmującej refleksję o społeczeństwie. 
Jak zauważają Macarthur i Leach, przestrzenne praktyki artystyczne 
wielu współczesnych artystów i architektów prowokują również inne 
pytania. Czy u progu XXI wieku architektura jest sztuką w o wiele 
większym stopniu, niż można to było zaobserwować w XX wieku? 
Z drugiej jednak strony może zastanawiać współczesna konfronta-
cja architektury i sztuk wizualnych, widoczna na przykład w tytule 
wystawy Germana Celanta „Architecture & Arts 1900/2004” (Ge-
nua, 2004), sugerująca istnienie potrzeby połączenia dwóch, niegdyś 
rozdzielonych, obszarów twórczości. Jak zauważają redaktorzy tomu 
Architecture, Disciplinarity, and the Arts, istnieje również zewnętrz-
ny, społeczno-ekonomiczny kontekst dla aktualnej zbieżności sztuki 
i architektury; znaczenie sztuki jako krytycznej strategii społecznej 
rośnie w momencie wyczerpania architektury jako skutecznego in-
strumentu reform społecznych56. Pozostaje jednak pytanie o to, czy 
sztuki wizualne i architektura rozwinęły się w tak bardzo odmien-
nych kierunkach, że dzisiaj można je konfrontować ze sobą jako zu-
pełnie obce sobie praktyki?

Architektura i wystawy sztuk

Do poszerzenia pola architektury przyczyniło się jej wkroczenie 
w  przestrzeń galerii i  muzeum. Współczesne, niemal niekwestio-

54 J. Macarthur, A. Leach, Introduction, w: ibidem, s. 9. 
55 Zob. M. Mariño, Moving on, w: The Art of Rachel Whiteread, ed. C. Townsend, 

London 2004, s. 89. 
56 J. Macarthur, A. Leach, Introduction, w: Architecture, Disciplinarity, and the 

Arts, s. 8. 
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nowane przekonanie, że architektura jest sztuką, wynika między 
innymi z  obecności architektury na wystawach sztuki. Ekspozycja 
w galerii lub w muzeum to tradycyjna forma prezentacji sztuki (od 
czasów powstania instytucji muzeum i salonów w drugiej połowie 
XVIII wieku), choć poddawana krytyce w drugiej połowie XX wie-
ku, w ramach krytyki instytucji i nowej muzeologii57. Prezentowanie 
architektury na wystawach sztuki to sytuacja nowsza i w pewnym 
sensie sztuczna. Naturalny kontekst dla architektury stanowi mia-
sto, otoczenie, w którym mieszkamy, a nie sala wystawowa. Trzeba 
jednak przypomnieć o wystawach światowych rozwijających się od 
połowy XIX wieku do współczesności (jako wystawy Expo), w któ-
rych pawilony wystawowe stały się okazją nie tylko do zaprezen-
towania narodowego charakteru ekspozycji czy kolonialnej egzoty-
ki, lecz także do podkreślenia współdziałania sztuk58. Jak wspomina 
Fernand Léger Międzynarodową Wystawę Sztuk Dekoracyjnych 
w Paryżu (1925): 

Kolorowe ściany (czy jako dopełnienie dekoracyjne, czy jako rozbicie 
ściany) stały się odtąd możliwe. Myślę, że mniej więcej w tym czasie 
ustalił się stosunek kolor–architektura. 
 Wystawa w  roku 1925 pozwoliła nam przedstawić problem pub- 
liczności:
 – Projekt ambasady (Mallet-Stevens)
 – Pawilon „Esprit Nouveau” (Le Corbusier)
 Reakcje były oczywiście rozmaite, ale pierwszy krok został uczy-
niony; dziś widać tego konsekwencje59. 

57 Zob. na przykład: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005. 
W kontekście rozważań podjętych już w części 1 prezentowanej książki – o dy-
stansowaniu się historii sztuki do historii architektury – nadmieńmy, że anto-
logia dotyczy jedynie muzeum sztuki, a nie muzeum architektury, choć został 
uwzględniony problem architektury muzeów i przestrzeni ekspozycji.

58 Zob. na przykład: A. M. Drexlerowa, A. K. Olszewski, Polska i Polacy na po-
wszechnych wystawach światowych 1851–2000, Warszawa 2005; Wystawa pary-
ska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16–17 listo-
pada 2005, red. J. Sosnowska, Warszawa 2007. 

59 F. Léger, Architektura nowoczesna i kolor albo kreacja nowej przestrzeni życiowej 
(1946), w: idem, Funkcje malarstwa, s. 123.
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Źródeł współczesnej muzeifikacji architektury można poszuki-
wać w historii wystaw międzynarodowych i  światowych, choć, jak 
argumentuje Werner Szambien, idea muzeum architektury naro-
dziła się w końcu XVIII wieku. W ferworze debat w  latach 1790–
–1794, towarzyszących upublicznieniu królewskiej kolekcji sztuki, 
pojawiły się próby przekształcenia Luwru w rodzaj „muzeum ency-
klopedycznego”, zawierającego galerie obrazujące wszystkie dziedzi-
ny wiedzy, na przykład działy medycyny, botaniki, zoologii, astro-
nomii60. Jak podkreśla Szambien: „Muzeum architektury nie byłoby 
możliwe, gdyby architektury nie uznawano za sztukę”61. Do utwo-
rzenia muzeum architektury, w którym byłyby gromadzone modele, 
nawoływał Étienne-Louis Boullée w Architecture. Essai sur l’art (we 
fragmencie tekstu napisanym około 1790 roku): „Avec le temps, on 
aurait un muséum d’architecture qui comporterait tout ce qu’on peut 
attendre de l’art par l’effort de ceux qui les cultivent”62. Do wykrysta-
lizowania koncepcji nowoczesnego muzeum architektury we Fran-
cji – dowodzi Szambien – przyczyniły się nie tylko dyskusje wokół 
formuły publicznego muzeum w Luwrze (a w nim sekcji poświęco-
nej architekturze) czy wokół dydaktycznej funkcji galerii architekto-
nicznych w szkołach sztuk pięknych, lecz także popularyzacja trzech 
nowych sposobów reprezentacji architektury na przełomie XVIII 
i XIX wieku: rycin z podróży malowniczych, modeli korkowych oraz 
odlewów gipsowych63. Le Musée d’architecture Szambiena, opraco-
wanie naukowe badające początki koncepcji muzeum architektury 
we Francji (od lat siedemdziesiątych XVIII wieku do lat trzydzie-
stych XIX wieku), zostało opublikowane w 1988 roku, w momen-
cie, kiedy podjęto na nowo próby utworzenia muzeum architek-
tury czy też architektonicznego centrum wpisanego w  kompleks 
muzeów. We Francji powrócono do tej idei w 1984 roku; w tym sa-
mym roku, we Frankfurcie, otwarto Deutsche Architekturmuseum, 

60 Zob. W. Szambien, Le Musée d’architecture, Paris 1988, s. 31–36. 
61 Ibidem, s. 118. 
62 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, éd. J.-M. Pérouse de Montclos, Paris 

1968, s. 40. Zob. także: W. Szambien, Le Musée d’architecture, s. 29 i 34. 
63 Ibidem, s. 27. Zastosowanie modeli architektonicznych w sztuce współczesnej 

omawiam szerzej w rozdziale 2 (Gry sztuki ze skalą architektury) w części 4.
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a dziewięć lat później (w 1993 roku) powstało Architekturzentrum 
Wien64. Na uwagę zasługują również takie inicjatywy jak Fondation 
Regional d’Art Contemporain du Centre (FRAC Centre) w Orléans, 
które zgromadziło imponującą kolekcję projektów i  modeli archi-
tektonicznych z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, czy 
zmieniająca się formuła wielkich wystaw sztuki, jak na przykład Do-
cumenta 8 w Kassel (1987), kiedy pokazano wiele projektów archi-
tektonicznych i site-specific.

Współcześnie nie dziwi obecność architektów na wystawach 
sztuki czy w galeriach i muzeach (między innymi wszechobecność 
Rema Koolhaasa i Office for Metropolitan Architecture, studia za-
łożonego w 1975 roku)65. Nie zaskakują nas dzisiaj artystyczne po-
kazy architektów, obecność artystów na wystawach architektury czy 
wystawy sztuki inspirowane twórczością architektów. Przykładem 
pierwszej tendencji jest spektakularna wystawa „Future City: Expe-
riment and Utopia in Architecture 1956–2006” w londyńskiej Bar-
bican Art Gallery (2006), na której zgromadzono projekty architek-
toniczne (głównie z FRAC Centre, Orléans), które w dużej mierze 
nie zostały zrealizowane, a jednak zaistniały jako modele, architek-
toniczne rzeźby, fotografie, rysunki i obrazy66. W drugi nurt wpisu-
je się natomiast wystawa „Hotel Polonia. Budynków życie po życiu” 

64 W. Szambien, Le Musée d’architecture, s. 7. Za kontynuację debat z końca XVIII 
wieku i pierwszej połowy XIX wieku o kształcie francuskiego muzeum archi-
tektury należy uznać powstanie paryskiego Muzeum Robót Publicznych, utwo-
rzonego w  1939 i  zamkniętego w  1955 roku. Zob. B. Lemoine, J. Mesqui, Un 
Musée retrouvé. Le Musée des Travaux Publics 1939–1955, Paris 1991. Zob. tak-
że: Architekturzentrum Wien. Die ersten 10 Jahre, 1993–2003, Hrsg. I. Marte, 
Wien 2003; Architekturzentrum Wien. Die nächsten 5 Jahre, 2003–2008, Hrsg.  
A. Wachter, Wien 2008. Przypomnijmy, że wrocławskie Muzeum Architektu-
ry powstało kilkanaście lat wcześniej (w 1965 roku) niż niektóre francuskie czy 
niemieckie instytucje o podobnym profilu. 

65 Dosadną krytykę „wszechobecności” Koolhaasa w świecie architektury i sztu-
ki przedstawił Craig Johnson, odwołując się do wystawy „OMA in Beijing: Chi-
na Central Television Headquarters by Rem Koolhaas and Ole Scheeren” w no-
wojorskim Museum of Modern Art (2006). Zob. C. Johnson, Icon and Ideology,  
w: Architecture, Disciplinarity, and the Arts, s. 167–178.

66 Zob. Future City: Experiment and Utopia in Architecture 1956–2006, eds. J. Ali-
son et al., (kat. wyst.) Barbican Art Gallery, Barbican Centre, London 2006.
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w Pawilonie Polonia na 11. Międzynarodowej Wystawie Architek-
tury w Wenecji (2008), na której pokazano fotograficzne prace ar-
tystów Nicolasa Grospierre’a i Kobasa Laksy, realizująca współczes-
ne tendencje zauważalne w ramach wystaw architektury w Wenecji, 
akcentujące coraz silniej związki architektury, sztuki i nowych me-
diów67. Wyrazem trzeciej tendencji, kiedy tematem przewodnim wy-
staw sztuki staje się twórczość architektoniczna, jest wystawa „The 
Air is Blue: Insights on Art & Architecture: Luis Barragán Revisi-
ted” (2002–2003) otwarta w meksykańskiej Casa Barragán. Artyści 
(tacy jak Olafur Eliasson, Liam Gillick, Douglas Gordon, Dan Gra-
ham, Roni Horn, Anri Sala, Rirkrit Tiravanija czy Héctor Zamora) 
zaproszeni przez kuratora wystawy Hansa Ulricha Obrista do udzia-
łu w  projekcie, wpisali swoje prace w  przestrzeń zaprojektowaną 
przez jednego z najwybitniejszych architektów modernizmu68. Wy-
stawa „Painting the Glass House: Artists Revisit Modern Architec-
ture”, podróżująca po Stanach Zjednoczonych w latach 2008–2009, 
zgromadziła prace ponad dwudziestu artystów, dla których inspira-
cję stanowi architektura Le Corbusiera, Miesa van der Rohe, Franka 
Lloyda Wrighta, Johna Lautnera czy Philipa Johnsona69. 

Wkraczając na sale wystawowe, w przestrzeń galerii i muzeum, 
architektura sięga po techniki reprezentacji i strategie działania spe-
cyficzne dla innych sztuk. Jednocześnie zmieniły się również kon-
cepcje wystawiennictwa. Współczesne wystawy sztuki coraz częściej 
przeradzają się w pokazy multimedialne – nie tylko konfrontują pra-
ce architektów i artystów, lecz także gromadzą wszystkie media: film, 
fotografię, malarstwo, rzeźbę, projekty i modele architektoniczne, in-
stalacje, realizacje site-specific. Porównajmy dla przykładu dwa opra-

67 Zob. Hotel Polonia. Budynków życie po życiu, red. G. Piątek, J. Trybuś, (kat. wyst.) 
Pawilon Polonia, 11. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji, War-
szawa 2008; M. Fuksas, D. O. Mandrelli, The 7th International Architecture Exhi-
bition – La Biennale di Venezia: The First of the Third Millennium, The First of 
the Digital Era, w: The Art of Architecture Exhibitions, ed. K. Feireiss, Rotterdam 
2001, s. 50–53.

68 Zob. The Air is Blue. Insights on Art & Architecture: Luis Barragán Revisited, eds. 
H. U. Obrist, P. Reyes, México 2006. 

69 Zob. Revisiting the Glass House: Contemporary Art and Modern Architecture, 
eds. J. Hough, M. Ramírez-Montagut, Ridgefield–New Haven–London 2008. 
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cowania – „Architectuur en verbeelding” z 1989 roku i „Architec-
ture & Arts 1900/2004: A Century of Creative Projects in Building, 
Design, Cinema, Painting, Sculpture” z 2004 roku – które świadczą 
nie tylko o  wzmożonym zainteresowaniu związkami między sztu-
kami wizualnymi i architekturą, lecz także o zmieniającej się w cią-
gu ostatniego dwudziestolecia perspektywie badawczej tego wspól-
nego obszaru. 

„Architektura jest skazana na to, żeby być sztuką” – oznajmia hi-
storyk architektury i krytyk Bart Lootsma w katalogu wystawy „Ar-
chitectuur en verbeelding” („Architektura i  wyobraźnia”, 1989)70. 
Kuratorzy tego projektu, Jan Brand i Han Janselijn, wyprowadzają 
związki architektury i sztuk wizualnych z doby historyzmu. Związ-
ki te istniały jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych XX wie-
ku, jednak po drugiej wojnie światowej, w okresie odbudowy, kiedy 
szczególnego znaczenia nabrała urbanistyka, architektura zbliżyła się 
bardziej do technologii i socjologii. Poszukując szerszego kontekstu 
kulturowego – determinantów architektury innych niż technologia, 
materiał czy funkcja – autorzy wystawy używają jednak zbyt ogólne-
go pojęcia wyobraźni dla interpretacji praktyk architektonicznych: 
„nie ma architektury bez ducha i wyobraźni”71. W pierwszej części 
katalogu („Perspektywy”) gromadzącej teksty krytyczne, odnajdzie-
my cytowany powyżej esej Lootsmy o znamiennym tytule A Disrup-
ted Idyll: Art as Architectural Criticism. Punkt wyjścia argumentacji 
Lootsmy stanowi słynny tekst Architektur (1910) Adolfa Loosa, któ-
ry wykluczył architekturę i rzemiosło z dziedziny sztuki72. Znacząca 
w kontekście tej wystawy jest również odpowiedź Bernarda Tschu-
miego na pytanie dotyczące jego Manhattan Transcripts (1981) – 

70 B. Lootsma, Een verstoorde idylle: kunst als architectuurkritiek / A  Disrupted 
Idyll: Art as Architectural Criticism, w: Architectuur en verbeelding / Architectu-
re and Imagination, eds. J. Brand, H. Janselijn, (kat. wyst.) Fort Asperen, Zwolle 
1989, s. 16. 

71 Ibidem, s. 5. 
72 „Das Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit des Künstlers. Das Haus ist es nicht. 

[…] So hätte also das Haus nichts mit der Kunst zu tun und wäre die Architek-
tur nicht unter die Künste einzureihen? Es ist so”. A. Loos, Architektur (1910),  
w: idem, Warum Architektur keine Kunst ist, Hrsg. P. Stuiber, Wien 2009, s. 75.
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projektów istniejących tylko na papierze jako seria fotografii oraz 
planów i diagramów wytyczających ruchy ludzi w przestrzeni miej-
skiej – co mają one wspólnego z  codzienną praktyką budowania. 
Tschumi odpowiedział: „Architekci nie budują, tylko projektują!”73.

Poszukując architektonicznych i  artystycznych powinowactw, 
Lootsma przywołuje koncepcję, która podkreśla dominującą pozycję 
architektury jako „matki sztuk”. Według niego koncepcja ta ujawni-
ła się na przełomie XIX i XX wieku jako Gesamtkunstwerk, postulat 
sztuki secesji. Jednak w  tym samym momencie dominująca pozy-
cja architektury w hierarchii sztuk uległa zachwianiu; Gesamtkunst- 
werk stało się synonimem walki o równość między różnymi forma-
mi sztuki. Lootsma zauważa w koncepcji Gesamtkunstwerk postulat 
powinowactwa sztuk i  estetyzacji życia, przypominając jednocześ- 
nie, że architekci przełomu XIX i XX wieku, tacy jak Henry van de 
Velde czy Peter Behrens, byli kształceni jako malarze. W  świetle 
wcześniejszych rozważań zawartych w prezentowanej książce o pro-
blemie Gesamtkunstwerk argumentacja Lootsmy wydaje się niepeł-
na; Gesamtkunstwerk nie dotyczy jedynie estetyzacji życia. W środo-
wisku brytyjskiego ruchu Arts & Crafts czy niemieckiego Bauhausu 
architektura zachowała swoje znaczenie jako praktyka nie tylko „es-
tetyzująca” codzienność czy integrująca sztuki, ale także kształtują-
ca nowe społeczeństwo. Według Lootsmy nurtem, w którym wyraź-
nie zarysowały się krytyczne postawy artystów wobec architektów, 
jest holenderska grupa De Stijl. Malarz i architekt Theo van Does-
burg oraz malarz Bart van der Leck twierdzili, że malarstwo doty-
czy otwartej i nieograniczonej przestrzeni, podczas gdy architektura 
zamyka ją i ogranicza. Nieprzypadkowo więc współdziałanie arty-
stów i architektów z kręgu De Stijl nie zawsze układało się pomyśl-
nie. Znamienna w tym kontekście wydaje się przerwana współpraca 
Theo van Doesburga i architekta Jacobusa Johannesa Pietera Ouda 
przy projektowaniu kompleksu mieszkalnego w Spangen w Rotter-
damie (1921), kiedy to w ostatecznym projekcie nie wykorzystano 
malarskiego, kolorystycznego schematu van Doesburga74.

73 B. Lootsma, Een verstoorde idylle, s. 9.
74 Ibidem, s. 11. 
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Śledząc powinowactwa architektury i  sztuk, Lootsma wiele 
miejsca poświęca sytuacji po drugiej wojnie światowej, przywołu-
jąc słynny manifest Dziewięć punktów monumentalności ogłoszony 
w 1943 roku przez José Luisa Serta, ucznia Le Corbusiera, Fernan-
da Légera i Sigfrieda Giediona. Postulat architektonicznej reprezen-
tacji został tu zawarty w pojęciu pomnika, który według autorów nie 
wyraża myśli i potrzeb jednostki, lecz kolektywnej siły – ludzi. Po-
mniki mają przemawiać jednym głosem, a  jednocześnie spełniać 
warunki dzieła kolektywnego wznoszonego wspólnym wysiłkiem 
urbanistów, architektów, malarzy i  rzeźbiarzy. W  takim rozumie-
niu manifest wpisuje się w jedną z największych utopii nowoczesno-
ści – marzenia o totalnym dziele sztuki, które nie tylko jest wyrazem 
„ducha czasu”, ale również ma moc zmieniania i kształtowania spo-
łeczeństwa75. Lootsma zauważa także rozwój szczególnej formy sztu-
ki po drugiej wojnie światowej, w Niemczech nazywanej Kunst am 
Bau, czyli sztuki w  architekturze, a  w  Holandii omgevingsvormge-
ving, czyli projektowania otoczenia. Koncepcja sztuki w architektu-
rze nie dotyczy jednak ścisłej współpracy artystów i architektów czy 
przekraczania granic dyscyplin. Sztuka w architekturze to określe-
nie odnoszące się do prezentacji rzeźb lub malarstwa w budynkach 
użyteczności publicznej, w biurowcach, we foyer banku, w bibliotece 
uniwersyteckiej, salach wykładowych i na dziedzińcach76. 

Najbardziej spektakularne integracje sztuk wizualnych i archi-
tektury, choć nieprzekładające się na konkretne realizacje, można 
odnaleźć w utopiach społecznych lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX wieku; przykładem jest Nowy Babilon malarza Constanta 
(Antona Nieuwenhuysa) inspirowany koncepcjami francuskich sy-
tuacjonistów i homo ludens Johana Huizingi. Praktyki artystyczne lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zakwestionowały granicę mię-

75 Zob. J. L. Sert, F. Léger, S. Giedion, Nine Points on Monumentality (1943), w: Ar-
chitecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology, ed. J. Ockman, New 
York 1993, s. 29–30. 

76 Zob. na przykład: G. Boller, Kunst und Architektur im Dialog: Universität St. Gal-
len, Bern 1998; E. Rosenberg, Architect’s Choice: Art in Architecture in Great Bri-
tain since 1945, London 1992.
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dzy przestrzenią sztuki a doświadczeniem codzienności77. W nurcie 
minimalizmu i  sztuki konceptualnej twórcy najczęściej wymienia-
ni jako kwestionujący granice dyscyplin to Daniel Buren, którego 
malarstwo wyszło poza płótno, Gordon Matta-Clark i Dan Graham, 
który w instalacjach, projektach budowli i teoretycznych artykułach 
bada ideologiczne fundamenty architektury nowoczesnej, a zwłasz-
cza „szklaną” architekturę jako produkt idei postępu, narzędzie spo-
łecznego nadzoru i jako symbol statusu wielkiego biznesu. Lootsma 
zauważa jednocześnie odwrotny kierunek „wpływów”, czyli sytuacje, 
kiedy architektura czerpie inspiracje ze sztuki. Przykłady można 
znaleźć w architekturze Archigramu, Roberta Venturiego, Franka O. 
Gehry’ego (pop-art), Richarda Meiera i Michaela Gravesa (wczesny 
kubizm), Zahy Hadid (suprematyzm), Coop Himmelb(l)au (inspira-
cje sztuką austriackiego artysty Arnulfa Rainera), Bernarda Tschu-
miego (performans). 

Wystawa „Architektura i wyobraźnia” wpisuje się w odnowione 
zainteresowanie związkami praktyk artystycznych i architektonicz-
nych, choć zgromadzone teksty źródłowe i projekty miały również 
na celu zarysowanie tła historycznego wzajemnych wpływów. W ka-
talogu przypomniano kilkanaście tekstów źródłowych, w  których 
większość stanowią teksty architektów. Antologię tekstów otwiera 
artykuł Loosa Architektur, a kończy wykład Daniela Libeskinda Trzy 
lekcje architektury, stanowiący komentarz do jego instalacji zapre-
zentowanej na Biennale Weneckim w 1985 roku, czyli trzech mecha-
nizmów, które odpowiadają trzem lekcjom o zmieniającej się zależ-
ności między architekturą a techne78. Maszyna do czytania, Maszyna 
pamięci i Maszyna do pisania (il. 21, 22, 23) powstały zanim archi-
tekt zdołał zrealizować swój pierwszy budynek79. Maszyny Libeskin-
da, o złożonej ikonografii, odwołujące się do średniowiecznej myśli 

77 B. Lootsma, Een verstoorde idylle, s. 13. 
78 Zob. jedną z  nowszych interpretacji tych instalacji: E. Ioannidou, Humanist 

Machines: Daniel Libeskind’s „Three Lessons in Architecture”, w: The Humanities 
in Architectural Design: A Contemporary and Historical Perspective, eds. S. Ban-
dyopadhyay et al., London–New York 2010, s. 81–90.

79 D. Libeskind, Three Lessons in Architecture: The Machines, w: idem, The Space of 
Encounter, London 2001, s. 180–194. 



Il. 21.  Daniel Libeskind, Trzy lekcje architektury: Maszyna do czytania, 1985



Il. 22.  Daniel Libeskind, Trzy lekcje architektury: Maszyna pamięci, 1985
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monastycznej, renesansowego humanizmu i nowoczesnej literatury, 
do dzieł Giulia Camilla i Raymonda Roussela, odnoszą się jednocze-
śnie do tradycji architektonicznej, do podstawowej umiejętności ar-
chitekta, czyli zbudowania maszyny i modelu.

Twórcy wystawy to architekci, nieprzypadkowo więc wśród oko-
ło sześćdziesięciu autorów projektów prezentowanych na wystawie 
i w katalogu znalazło się zaledwie kilkunastu artystów bez profesjo-
nalnego wykształcenia architektonicznego80. Katalog prac – uło-
żony chronologicznie, bez podziału na projekty architektoniczne 
i artystyczne – otwiera triumfalnie Adolf Loos i jego projekt konkur-
sowy dla Chicago Tribune (1922) w formie monumentalnej kolum-
ny, a po nim następują analizy Târgu-Jiu Constantina Brăncuşiego 
(1937–1938), architektonów Kazimierza Malewicza (1924–1926), 
Alpine Architektur Brunona Tauta (1919), projektów z kręgu de Stijl 
i rosyjskiego konstruktywizmu Władimira J. Tatlina, Konstantina S. 
Mielnikowa i Iwana I. Leonidowa. W katalogu prac dominują archi-
tekci81, jednak najbardziej fascynujący wydają się ci, którzy otrzy-
mali profesjonalne wykształcenie, lecz odeszli od praktykowania ar-
chitektury. Taką postacią jest Gordon Matta-Clark, który studiował 
architekturę na Uniwersytecie Cornell, jednak nigdy nie rozpoczął 
typowej praktyki architektonicznej, czy Massimo Scolari, który stu-
diował architekturę u Aldo Rossiego, jednak jest kojarzony przede 
wszystkim z niewielkimi akwarelami, na których obiekty architekto-
niczne dryfują w nieokreślonej, kosmicznej przestrzeni.

W październiku 2004 roku, w ramach programu Genua Euro-
pejskie Miasto Kultury, otwarto w Palazzo Ducale ogromną wystawę 

80 Są to, między innymi, Constantin Brancusi, Kazimierz Malewicz, włoscy mala-
rze: Mario Sironi, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, duński 
artysta Per Kirkeby, hiszpański rzeźbiarz Juan Navarro Baldweg współpracują-
cy z architektem Alejandro De la Sota, amerykański artysta i pisarz z kręgu mi-
nimalizmu i konceptualizmu Dan Graham, brytyjski artysta Tony Brown, nie-
mieccy artyści Ludger Gerdes i Thomas Schütte, holenderski artysta Jan van de 
Pavert.

81 Mies van der Rohe, Le Corbusier, Carlo Scarpa, Robert Venturi, Frank Gehry, 
John Hejduk, Aldo Rossi, Peter Eisenman, Hans Hollein, Giorgio Grassi, Haus-
-Rucker-Co, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Daniel Libeskind, Leon Krier, 
Peter Wilson, Ben van Berkel.



Il. 23.  Daniel Libeskind, Trzy lekcje architektury: Maszyna do pisania, 1985
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o symptomatycznym tytule „Architecture & Arts 1900/2004: A Cen-
tury of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, 
Sculpture”, wspomnianą już na początku tej książki. Wystawa zgro-
madziła ogromną kolekcję prac artystów i architektów – od pierw-
szych awangard, abstrakcjonistów, Bauhausu, konstruktywistów, 
dadaistów, futurystów, surrealistów, przez utopie architektonicz-
ne lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, konceptualizm, minima-
lizm, aż do pop-artu, postmodernizmu i dekonstrukcji. W katalogu 
wystawy obok artykułów naukowych opublikowano manifesty ar-
tystyczne i  inne teksty źródłowe. Na placach miejskich i dziedziń-
cach Genui można było obejrzeć kilkanaście projektów specjal-
nych, autorstwa architektów, między innymi Franka O. Gehry’ego,  
Hansa Holleina, Rema Koolhaasa, Renza Piana, Alda Rossiego oraz 
artystów, takich jak Pedro Cabrita Reis, Dan Graham, Anselm Kie-
fer i Mario Merz. 

Autor wystawy Germano Celant, kurator Biennale Weneckiego 
(1997) oraz autor kluczowego terminu arte povera, zauważył, że or-
ganizacja pokazu przedstawiającego wspólną historię sztuk i archi-
tektury to zarówno fascynująca wyprawa, jak i doświadczenie nie-
pewności82, jednak prawie osiemsetstronicowy katalog pod jego 
redakcją to jedno z  najpełniejszych opracowań twórczości oscylu-
jącej na granicy architektury i sztuk. Ta monumentalna publikacja 
stanowi w jednej części katalog alfabetyczny stu kilkudziesięciu na-
zwisk artystów i architektów, a w drugiej części odnosi się do mo-
delu historii linearnej (artykuły naukowe podzielone na dwa działy: 
1900–1968 i 1968–2004, przy czym dominuje dział historii nowo-
czesnej, a nie współczesnej). Warto jednocześnie zaznaczyć, że cho-
ciaż architektura jest wymieniona jako pierwsza w tytule wystawy, 
to jednak analiza wzajemnych wpływów sztuk nie faworyzuje archi-
tektów. 

Przykładem wspólnego terytorium, zarysowanego w  projek-
cie Celanta, są zależności między architekturą i  literaturą, wyrażo-

82 G. Celant, Architecture and Objects of Emotion, w: Architecture & Arts 1900/2004. 
A Century of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, Sculpture, 
ed. G. Celant, (kat. wyst.) Milan 2004, s. 695. 
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ne przez typ powieści, który można nazwać „topograficzną” czy też 
„pasażem tekstowym”83 jako literackim zapisem wędrówek po mie-
ście. Obecność tego nurtu jedynie sygnalizuję, jako że głównym 
przedmiotem moich rozważań są związki sztuk wizualnych i archi-
tektury84. „Ze stali, cementu, dźwigną się drapacze chmur. Stłoczo-
ne na wąskiej wyspie budowle o milionach okien wznosić się będą 
połyskliwie, piramida na piramidzie” – w powieści Johna Dos Pas-
sosa Manhattan Transfer (1925) Nowy Jork staje się literackim obra-
zem nowoczesnego miasta85. Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina 
(1929) to powieść, dzięki której Berlin został utożsamiony z uniwer-
salnym Weltstadt86. Dla francuskich surrealistów Paryż staje się pod-
stawowym „krajobrazem myślowym”, zarysowanym na przykład 
przez André Bretona w Nadji (1928): 

Żeby się za bardzo nie włóczyć po mieście, wyszedłem dopiero koło 
czwartej mając zamiar udać się piechotą pod „Nouvelle France”, gdzie 
o wpół do szóstej byłem umówiony z Nadją. Było dość czasu, żeby jesz-
cze łukiem przez bulwary pójść pod Operę, gdzie potrzebowałem coś 
załatwić. Wbrew przyzwyczajeniu idę nie lewą, ale prawą stroną ulicy 
de la Chaussée-d’Antin87. 

Surrealistyczne wędrówki po Paryżu Bretona, a wcześniej Louisa Ara-
gona (Wieśniak paryski, 1926), prowadzą do Paryża jako stolicy 
XIX wieku i Pasaży Waltera Benjamina88. Austerlitz W. G. Sebalda 

83 Formułę tę zapożyczam od Elżbiety Rybickiej, Modernizowanie miasta. Zarys 
problematyki urbanistycznej w  nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003,  
s. 165.

84 W tej książce związki te zostały zasygnalizowane już w analizie Powinowactw 
z wyboru Johanna Wolfganga Goethego czy w uwagach o powieści Zły Leopol-
da Tyrmanda traktowanej jako literacka panorama Warszawy lat pięćdziesią-
tych XX wieku. Zob. także: A. Biała, Literatura i architektura. Korespondencja 
sztuk, Warszawa–Bielsko-Biała 2010.

85 J. Dos Passos, Manhattan Transfer, tłum. T. Jakubowicz, Warszawa 1981, s. 20.
86 A. Döblin, Berlin Alexanderplatz. Dzieje Franciszka Biberkopfa, tłum. I. Czer-

makowa, Warszawa 1979. 
87 A. Breton, Nadja, tłum. J. Waczków, Kraków 1993, s. 28. 
88 Zob. L. Aragon, Wieśniak paryski, tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1971;  

W. Benjamin, Pasaże, tłum. I. Kania, Kraków 2005. 
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(2001) to traumatyczna wędrówka przez wiele miast europejskich 
i  dzieł architektury; nieprzypadkowo tytułowy bohater jest znaw-
cą architektury. Narracja Sebalda prowadzi nas z antwerpskiej Centraal 
Station, gdzie Austerlitz wygłasza wykład o  architekturze dworca, 
przez dawne wzgórze szubieniczne Brukseli, na którym wzniesiono 
Pałac Sprawiedliwości („największe skupisko bloków kamiennych 
w całej Europie”)89, Królewskie Obserwatorium w Greenwich, oko-
lice Bishopsgate w Londynie, państwowe archiwum na Małej Stra-
nie w Pradze, Terezin, aż do nowej paryskiej Biblioteki Narodowej 
i Gare d’Austerlitz:

Na wpół przytomny błądziłem po dworcu, przez labirynt podziemnych 
korytarzy, kładkami dla pieszych, w górę i w dół. Ten dworzec – mówił 
Austerlitz – zawsze był dla mnie najbardziej zagadkowy ze wszystkich 
paryskich dworców. [...] Szczególnie fascynowało mnie [...], że nadjeż-
dżające od strony Bastylii pociągi metra, przebywszy Sekwanę, po żela-
znym wiadukcie wtaczają się z boku na górny poziom dworca i znikają, 
jakby pochłonięte przez fasadę90.

Paryski Gare d’Austerlitz to nie tylko miejsce pożegnania z  nar-
ratorem powieści; to także powrót do początków odnajdywanej 
przez Austerlitza historii jego rodziny zgładzonej w czasie Holocau-
stu – z tego właśnie dworca jego ojciec opuścił Paryż po wkroczeniu 
Niemców. „Miejsca pamiętają wydarzenia” to słynna notatka Jamesa 
Joyce’a o Ulissesie (1922) jako dublińskiej Odysei91. Paradoksem tego 
portretu miasta jest fakt, że Joyce tworzył go z dala od Dublina – jak wy-
nika z ostatnich słów powieści, podpisu autora: „Triest–Zurich–Paris, 
1914–1921”92. Studiował jednak wnikliwie mapy i  przewodniki, 
prosił przyjaciół o podanie nazw sklepów na konkretnych ulicach; 
twierdził również, że gdyby Dublin został zburzony, mógłby być z ła-

89 W. G. Sebald, Austerlitz, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 37.
90 Ibidem, s. 352.
91 „Topical History: Places Remember Events”. Cyt. za: Joyce’s Ulysses Notesheets in 

the British Museum, ed. P. F. Herring, Charlottesville 1972, s. 119. 
92 J. Joyce, Ulisses, tłum. M. Słomczyński, Kraków 2008, s. 801.
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twością odbudowany dzięki Ulissesowi93. O  powinowactwach lite-
ratury, architektury i  sztuki świadczy projekt zrealizowany w 1988 
roku, kiedy miasto Dublin upamiętniło ścieżki wędrówek bohatera 
Ulissesa, Leopolda Blooma. Rzeźbiarz Robin Buick i kurator z Mu-
zeum Joyce’a Robert Nicholson umieścili w płytach chodnikowych 
czternaście plakiet przedstawiających sylwetkę Blooma oraz cytaty 
nawiązujące do miejsc opisanych w powieści94. „Pasaż tekstowy” zo-
stał w ten sposób wpisany we współczesną topografię miasta.

Architektura jako temat malarstwa to kolejny obszar powino-
wactw określony w  wystawie Germana Celanta, do którego moż-
na zaliczyć przedstawienia wieży Eiffla Roberta Delaunaya (1910–
–1911), niepokojące miejskie pejzaże pittura metafisica Giorgia de 
Chirico czy futurystyczne fascynacje nowoczesnym miastem w ma-
larstwie Giacoma Balli, Carla Carry i architektoniczne kolaże For-
tunata Depera z  lat dwudziestych XX wieku, powstające niemal 
równolegle z architektonicznymi wizjami metropolii Maria Chiatto-
nego, Enrica Prampoliniego, Antonia Sant’Elii i Tullia Craliego. Za-
kwestionowanie granic malarstwa w końcu lat pięćdziesiątych i na 
początku lat sześćdziesiątych XX wieku stało się przyczynkiem do 
nowej refleksji o naturze przestrzeni. Przykładem jest twórczość Lu-
cia Fontany nacinającego płótna swych obrazów czy Yves’a  Kleina 
i  jego koncepcji „architektury powietrznej” inspirowanej filozofią 
czterech elementów natury Gastona Bachelarda, która powraca we 
współczesnych projektach Olafura Eliassona czy Blur Building Dil-
ler + Scofidio95.

W ramach genueńskiej wystawy „Architecture & Arts 1900/2004” 
wiele miejsca poświęcono architekturze w fotografii i w filmie, choć 
trudno tutaj wyczerpać listę inspiracji. Paryż w  fotografiach Hen-
riego Cartier-Bressona i Eugène’a Atgeta, Nowy Jork w fotografiach 
Paula Stranda, Walkera Evansa, Berenice Abbott i André Kertésza to 

93 Zob. H. Campbell, The City and the Text: Remembering Dublin in „Ulysses”: Re-
membering „Ulysses” in Dublin, w: Curating Architecture and the City, eds. S. Cha-
plin, A. Stara, London–New York 2009, s. 9. 

94 Ibidem, s. 10.
95 Zob. Yves Klein. Air Architecture, ed. P. Noever, F. Perrin, (kat. wyst.) MAK Cen-

ter for Art and Architecture, Los Angeles–Ostfildern–Ruit 2004. 
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obrazy nowoczesnego miasta w  sztuce. Istotny wątek stanowią też 
związki między architekturą niemieckiego ekspresjonizmu (publi-
kacje i projekty architektoniczne Paula Scheerbarta, Brunona Tauta, 
Hermanna Finsterlina, Wenzela Hablika, Ericha Mendelsohna, Han-
sa Poelziga) a ówczesnym filmem. Przykładem ekspresjonistycznych 
inspiracji jest nie tylko słynny Gabinet Doktora Caligari (1920) Ro-
berta Wienego, lecz także Wschód słońca (1927) Friedricha Wilhel-
ma Murnaua, Metropolis (1927) Fritza Langa czy Berlin: Symfonia 
wielkiego miasta (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, 1927) Waltera 
Ruttmana. Warto również wspomnieć o Źródle (The Fountainhead, 
1949) Kinga Vidora, filmie według powieści Ayn Rand o tym samym 
tytule (1943), w którym główny bohater, architekt Howard Roark, 
heroicznie nie ulega profesjonalno-politycznym kompromisom, re-
alizując „ostatni drapacz chmur, jaki kiedykolwiek stanął w Nowym 
Jorku”96.

Inną formą współzależności architektury i  sztuk – zaznaczo-
nej w  projekcie Germana Celanta – jest modernistyczny postulat 
integracji sztuk, który przejawia się w  architekturze wystaw świa-
towych i  kolonii artystycznych (między innymi Międzynarodowej 
Wystawy Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w 1925 roku i Kunstlerko-
lonie w  Darmstadt), w  koncepcjach Bauhausu, w  projektach kon-
struktywizmu rosyjskiego z kręgu UNOWISu (Ilja Czasznik, Jakow 
Czernikow, Natalia Gonczarowa, El Lissitzky, Iwan I. Leonidow) czy 
w  środowisku artystyczno-architektonicznym De Stijl (Piet Mon-
drian, Theo van Doesburg, Jean Gorin, Jacobus Johannes Pieter 
Oud, Gerrit Rietveld, Bart van der Leck, Georges Vantongerloo). 
Utopia totalnego dzieła sztuki z początku wieku XX przeradza się 
po drugiej wojnie światowej w  utopie architektoniczne, koncepcje 
nowej architektury dla nowych społeczeństw, które pozostały jedy-
nie jako „architektura papierowa” albo jako modele (wspomniany 

96 A. Rand, Źródło, tłum. I. Michałowska, Poznań 2007, s. 803. Rand poznała śro-
dowisko architektów dzięki bezpłatnej praktyce w  biurze projektanta drapa-
czy chmur Ely Jacquesa Kahna w  1937 roku, a  w  jej książce można odnaleźć 
wątki zbieżne z biografią Franka Lloyda Wrighta. Zob. M. S. Berliner, Howard 
Roark and Frank Lloyd Wright, w: Essays on Ayn Rand’s „The Fountainhead”,  
ed. R. Mayhew, Lanham MD 2007, s. 41–64. 
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już Nowy Babilon Constanta, projekty Archigramu, Archizoomu czy 
Superstudia). W części katalogu Celanta zatytułowanej Architektu-
ra i sztuki 1968–2004 można odnaleźć teksty poświęcone roli archi-
tektonicznych modeli jako dzieł sztuki, nurtowi minimalizmu, post-
minimalizmu oraz tzw. sztuce site-specific (Donald Judd, Sol LeWitt, 
Dan Flavin, Richard Serra) czy współpracy rzeźbiarzy z architekta-
mi (Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen i Frank O. Gehry). Zo-
stał również zasygnalizowany problem architektury współczesnych 
muzeów (Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Frank O. Gehry, Da-
niel Libeskind).

Wystawy „Architectuur en verbeelding” (1989) oraz „Architec-
ture & Arts 1900/2004” nie wyczerpują historii ekspozycji przygo-
towanych w ciągu kilku ostatnich dekad, które podjęły temat związ-
ku sztuk wizualnych i architektury. Traktuję je jako symptomatyczne 
przykłady poszerzania pola badań architektury pomocne w kształ-
towaniu współczesnego obrazu integracji sztuk. W konfrontacji ze 
sztukami wizualnymi architektura jest postrzegana zarówno jako te-
mat przedstawienia obrazowego (czy też, odwołując się do tradycyj-
nego słownika historii sztuki, jako „motyw ikonograficzny”) malar-
stwa, fotografii, filmu, jak również jako jedna ze sztuk przestrzeni, 
pokrewna rzeźbie, instalacji, environment, realizacji site-speficic czy 
interwencji w przestrzeni publicznej. 

Na początku XXI wieku wykrystalizował się ostatecznie nowy 
nurt w  praktykach kuratorskich: „sztuka wystaw architektonicz-
nych” i towarzysząca jej specjalizacja kuratora architektury. The Art 
of Architecture Exhibition (2001) jest jedną z  nielicznych publika-
cji omawiających problem wystaw architektonicznych oraz przed-
stawiających wybór najważniejszych wystaw architektury XX wie-
ku97. Z listy najważniejszych pokazów przedstawionych w tym tomie 
można wywnioskować, że wystawa architektury stanowi zjawisko 
o źródłach modernistycznych, których należy poszukiwać w hasłach 
współdziałania sztuk w latach dwudziestych i trzydziestych XX wie-
ku. Przykładem jest wystawa „Les Architectes du Groupe De Stijl” 
(Galerie L’Effort Moderne, Paryż, 1923), wspomniana już Między-

97 The Art of Architecture Exhibitions, ed. K. Feireiss, Rotterdam 2001, s. 129–138.
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narodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych (Paryż, 1925) czy „Mo-
dern Architecture: International Exhibition” (Museum of Modern 
Art, Nowy Jork, 1932). Do późniejszych, wybitnych przykładów 
sztuki architektonicznych wystaw zaliczono między innymi ekspo-
zycję zaprojektowaną przez Fredericka Kieslera „Art of This Centu-
ry” (Gallery, New York, 1942), „De Stijl 1917–1928” (MoMA, Nowy 
Jork, 1952–1953), wystawę Archigramu „Living City” (Institute of 
Contemporary Arts, Londyn 1963), prezentację twórczości Roberta 
Venturiego i Denise Scott Brown „Signs of Life” (Renwick Gallery of 
the Smithsonian Institution, Waszyngton DC, 1976), słynne instalacje 
Daniela Libeskinda Reading Machine, Writing Machine, Memory Ma-
chine pokazane w ramach Biennale Weneckiego (1985), „L’Aventure 
Le Corbusier” (Centre Georges Pompidou, Paryż, 1987) oraz „OMA: 
The First Decade” (Museum Boijmans-Van Beuningen, 1989). 

Kristin Feireiss, redaktorka tomu The Art of Architecture Exhi-
bition, dyrektorka Netherlands Architecture Institute w  Rotterda-
mie (1996–2001), stwierdza, że wystawy architektury służą przede 
wszystkim prezentowaniu koncepcji, a nie pokazywaniu sztuki, na-
tomiast artystyczna wartość architektonicznego rysunku czy ma-
kiety stanowi jedynie efekt uboczny. Wyzwaniem dla muzeów 
architektury jest wyjaśnianie publiczności trudnych tematów ar-
chitektonicznych, choć należy pamiętać, że rysunki, modele, wizu-
alizacje komputerowe i  fotografie nie powinny być traktowane jak 
substytut ukończonego projektu, lecz jako ukazanie projektu w in-
nym kontekście98. Wyznaczając granicę między wystawami sztuki 
i  architektury, Feireiss posługuje się jednak wielokrotnie pojęciem 
instalacji. Instalacją nazywa ona projekt Daniela Libeskinda Be- 
yond the Wall, 26.36°, zaprezentowany w NAI w 1997 roku jako ro-
dzaj budynku w budynku. Instalacja składała się ze stalowych paneli 
o  powierzchni 1800 metrów kwadratowych. Widzowie wchodzili 
w stalowy labirynt o pochyłych ścianach, bezpośrednio doświadcza-
jąc przestrzeni projektowanej przez architekta99. Na wystawę Tho-

98 K. Feireiss, Introduction: It’s not about art, w: The Art of Architecture Exhibitions, 
s. 8–9.

99 Ibidem, s. 10–11. 
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ma Mayne’a i Morphosis („Silent Collisions – Morphosis at Work”, 
1999–2000) wykonano ogromne, poruszające się skrzydła, których 
konstrukcja okazała się najtrudniejszym do realizacji elementem 
wystawy. To, co zbliża koncepcje wystaw sztuki i wystaw architek-
tury, to pojęcie instalacji odnoszące się zarówno do koncepcji arty-
stycznej, jak i do oprawy wystawy. Nieprzypadkowo instalacja stała 
się w ostatnich latach jedną z kluczowych strategii w praktykach ar-
chitektów; świadczy o  tym między innymi działalność artystyczna 
Diller + Scofidio czy muf architecture / art100. 

Bart Lootsma przypomina, że wystawy architektury były zazwy-
czaj pokazywane w muzeach sztuki użytkowej, nie licząc prezenta-
cji w szkołach architektonicznych czy w siedzibach profesjonalnych 
organizacji. Wystawa architektury w muzeum sztuki stanowiła czę-
sto rodzaj nobilitacji danego architekta, nurtu czy zjawiska. Tak było 
w przypadku wymienionej już wystawy „Modern Architecture: In-
ternational Exhibition” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku 
(1932), przygotowanej przez Philipa Johnsona, Alfreda H. Barra Jr., 
Henry-Russella Hitchcocka i Lewisa Mumforda. Tytuł wystawy na-
wiązywał do książki Hitchcocka i Johnsona, wydanej w Nowym Jorku 
w 1932 roku: The International Style: Architecture since 1922 – można 
więc stwierdzić, że ekspozycja w MoMA stała się ilustracją nauko-
wej publikacji, prezentującą plany, przekroje, fotografie i makiety ar-
chitektoniczne. Lootsma przypomina jednak o innych przypadkach, 
kiedy to architekci sprzeciwiali się uczestnictwu w wystawie, uwa-
żając, że będzie ona stanowiła „stygmatyzację” ich twórczości. Tak 
stało się w przypadku wystawy De Stijl, przygotowanej przez Phili-
pa Johnsona w MoMA w 1952 roku, kiedy Jacobus Johannes Pieter 
Oud odmówił w niej uczestnictwa101. Za wybitny przykład muzeum 
sztuki prezentującego architekturę Lootsma uznaje Van Abbemu-
seum w  Eindhoven w  latach 1964–1973, kiedy funkcję dyrektora 
pełnił Jean Leering, z wykształcenia architekt. Leering był odpowie-
dzialny za organizację wielu indywidualnych wystaw architektów, 

100 Zob. S. Bonnemaison, R. Eisenbach, Installations by Architects: Experiments in 
Building and Design, New York 2009, s. 59 i 180–181.

101 B. Lootsma, Forgotten Worlds, Possible Worlds, w: The Art of Architecture 
Exhibitions, s. 17. 
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takich jak Adolf Loos (1965), Hans Scharoun (1968), Antonio Gaudí 
(1971). I chociaż współcześnie można krytykować strategię wystaw 
prezentujących poszczególnych architektów jako „geniuszy”, to jed-
nak w  działalności Leeringa należy podkreślić szczególnie strate-
gię wykonywania modeli architektonicznych czy też rekonstrukcji 
przestrzeni102. Na wystawie El Lissitzky’ego główną część ekspozycji 
stanowiła rekonstrukcja przestrzeni Prounu (il. 24). W 1968 roku, 
w  ramach wystawy Theo van Doesburga, zrekonstruowano jedno 
z  pomieszczeń Willi Hyères z  lat 1924–1925, a  w  przestrzeni eks-
pozycyjnej zawieszono ogromne modele strasburskiej Café l’Aubet-
te (1926–1928). Na wystawie Tatlina (1969) pokazano zaś model Po-
mnika III Międzynarodówki, który był znany jedynie z fotografii, 
rysunków i opisów. Indywidualne wystawy architektów oraz mo-
dele budynków traktowane jak eksponaty, a nie tylko jako forma 
prezentacji dla klienta, nie są jedynymi osiągnięciami Van Abbe-
museum. Jednym z  najciekawszych przedsięwzięć była wystawa 
„De Straat” („Ulica”, 1972), zorganizowana we współpracy z Haral-
dem Szeemanem103. 

Podkreślając znaczenie wystaw architektury w  latach sześć-
dziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku, Loostma przypomina 
jednocześnie o pewnych niebezpieczeństwach wynikających z tego 
szczególnego zbliżenia architektury i sztuki. Z  jednej strony archi-
tekci zaczęli doceniać wizualne aspekty budowli, interesować się hi-
storią architektury, wkraczając na pole dyscyplin badawczych, ta-
kich jak socjologia, antropologia, nauki polityczne czy psychologia. 
Z drugiej strony poszerzenie pola architektury prowadziło niekiedy 
do rozwiązań utopijnych. W kontekście lat siedemdziesiątych Loost-
ma przywołuje tekst Manfreda Tafuriego L’Architecture dans le Bou- 
doir (1974), w którym odnajdziemy wnikliwą krytykę architektury 
wdającej się w „intelektualne gry”104. Tafuri poddaje krytyce zjawi-
sko estetyzacji architektury, wycofania się jedynie w sferę formalnej 

102 Ibidem, s. 18–19. 
103 Ibidem, s. 20. 
104 Ibidem. Zob. także: M. Tafuri, L’Archirecture dans le Boudoir: The Language of 

Criticism and the Criticism of Language (1974), w: Architecture Theory since 1968, 
ed. K. M. Hays, Cambridge MA–London 2002, s. 148–173.



Il. 24. El Lissitzky, Prounenraum (1923), rekonstrukcja z 1971 roku, Van Abbe-
museum, Eindhoven
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gry, podsycanej zarówno przez obecne w  latach siedemdziesiątych 
interpretacje historycznej awangardy, jak i przez fascynacje lingwi-
styką, podkreślające formalną odrębność „języka architektury”. 

Wystawy architektoniczne wpisują się w „poszerzone pole” ar-
chitektury. Do tego określenia nawiązuje nieprzypadkowo Catherine 
David w eseju Architecture in the Expanded Field, podkreślając jed-
nocześnie, że związki architektury i sztuk wizualnych nie są dzisiaj 
jedynym i wystarczającym wyznacznikiem tego pola. Jak argumen-
tuje David:

Zarówno relacje, które architektura tradycyjnie utrzymuje ze sztuka-
mi wizualnymi (i niektórymi praktykami dokumentacyjnymi), jak i ro-
dzaje przestrzeni wystawienniczych, powinny być dzisiaj zastąpione, 
czy też przeniesione w szersze pole kultury wizualnej, rozumianej jako 
całość krytycznych analiz i strategii zdolnych do ingerowania i przeła-
mywania hiperwizualności współczesnego życia codziennego, zwłasz-
cza w miejskim i metropolitalnym otoczeniu105.

Związek architektury i  współczesnej kultury wizualnej nie polega 
więc, według David, na estetyzacji form czy na podniesieniu war-
tości architektonicznych rysunków w  muzealnych kolekcjach, lecz 
na interakcji między „produkcją przestrzeni” a  jej reprezentacją 
wytwarzaną przez architektów i artystów. Do takich interakcji do-
szło nie tyle w pracach pierwszych awangard (choć należy docenić 
przestrzenne eksperymenty rosyjskich konstruktywistów), co w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, kiedy można było 
zaobserwować podważanie tradycyjnych hierarchii i  granic sztuk 
w transdyscyplinarnych działaniach londyńskiej Independent Group, 
Archigramu czy włoskiego Archizoomu. Współczesna wystawa ar-
chitektury powinna wykraczać poza problem reprezentacji architek-
tury w przestrzeni sztuki. Główną kwestią nie jest forma architek-
tonicznej reprezentacji, lecz to, w jaki sposób wystawa architektury 

105 C. David, Architecture in the Expanded Field, w: The Art of Architecture Exhibi-
tions, s. 63.
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może przekształcić doświadczenie „widza, mieszkańca miasta, oby-
watela i konsumenta” – konkluduje David106.

We współczesnych strategiach kuratorskich znaczenia nabiera 
nie tyle doskonalenie wystawy architektonicznej w galerii czy mu-
zeum, mnożenie wyrafinowanych reprezentacji architektonicznych 
w postaci modeli czy multimedialnych projektów, co postrzeganie 
miasta jako żywej „kolekcji” architektury. Do problemu prezenta-
cji architektury, zarówno w  przestrzeni sztuki, jak i  w  przestrze-
ni miasta, powracają Sarah Chaplin i  Alexandra Stara, redaktorki 
tomu Curating Architecture and the City (2009). Zadaniem kurato-
ra specjalizującego się w architekturze jest nie tylko projektowanie 
ekspozycji, lecz realizowanie projektów w przestrzeni publicznej, ar-
chitektonicznych instalacji w  mieście czy organizowanie spacerów 
z przewodnikiem107. Przemyślenie strategii kuratorskich w odniesie-
niu do architektury powinno uwzględnić nie tylko problem nowych 
przestrzeni muzealnych do prezentacji specjalnych projektów (Tur-
bine Hall w  Tate Modern), ale także nowe zjawiska, takie jak wy-
krystalizowanie się nowego typu instalacji („instalacja architekto-
niczna”), wprowadzanie nowych technologii („wirtualne spacery”) 
lub przewartościowanie pojęcia architektonicznego dziedzictwa (re-
witalizacja współczesnych ruin, budynków porzuconych w wyniku 
zmian polityczno-ekonomicznych – przykładem są dzielnice daw-
nego Berlina Wschodniego po upadku muru)108. W kontekście no-
wych strategii kuratorskich warto przypomnieć (oprócz omawianej 
już ekspozycji „Architecture & Arts 1900/2004” w  Genui) o  mię-
dzynarodowej wystawie „Ideal City – Invisible Cities” w Zamościu 
(2006). Kuratorzy wystawy, Sabrina van der Ley i Markus Richter, 
skonfrontowali rzeczywistą architekturę i urbanistykę idealnego re-

106 Ibidem, s. 64. 
107 S. Chaplin, A. Stara, Introduction, w: Curating Architecture and the City, s. 2.
108 Zob. C. Dean, From Flash Art to Flash Mob: How Have New Gallery Spaces In-

formed the Nature of Contemporary Display?, w: ibidem, s. 129–144; F. Kossak, 
Exhibiting Architecture: The Installation as Laboratory for Emerging Architectu-
re, w: ibidem, s. 117–128; J. Hale, H. Schnädelbach, Moving City: Curating Archi-
tecture on Site, w: ibidem, s. 51–61; M. A. Amann, Caring for Dead Architecture, 
w: ibidem, s. 103–116.
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nesansowego miasta z miastami nigdy nie powstałymi (takimi jak 
Nowy Babilon Constanta czy projekty Archigramu) oraz z  realiza-
cjami w  przestrzeni publicznej artystów przekraczających granice 
rzeźby, pracami Mirosława Bałki, Katarzyny Józefowicz, Moniki So-
snowskiej, Pedra Cabrity Reisa czy Dana Grahama. Przestrzenią wy-
stawy stało się całe miasto; prace czterdziestu artystów zostały po-
kazane zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w kilku budynkach 
Zamościa – w Akademii przy Rynku Solnym, Muzeum Zamojskim, 
w BWA – Galerii Zamojskiej, Synagodze przy ulicy Pereca, a także 
w kazamatach bastionów109. 

Transgresje praktyk i dyscyplin

Powstanie instytucji współczesnego muzeum architektury oraz no-
wych strategii kuratorskich przebiegało wraz z przesunięciem „per-
spektywy badawczej” w stronę architektury w dyskursie akademic-
kim. W 1997 roku w Royal College of Art w Londynie zorganizowano 
sympozjum o symptomatycznym tytule Transgressions: Crossing the 
Lines of Art and Architecture, a  fragmenty dyskusji opublikowano 
w numerze „Architectural Design”110. Choć tytuł sympozjum suge-
rował istnienie granic praktyk artystycznych i architektonicznych, to 
doszukiwano się podobieństw, na przykład między rysunkami Bru-
nona Tauta z serii Alpine Architektur (1919) i projektami Zahy Ha-
did (Club for Peak, Hong Kong, 1982) czy projektem Platformy dla 
Mówcy El Lissitzky’ego (1920) i Wieży Obserwacyjnej dla Rotterda-
mu Rema Koolhaasa (1982)111. Przypomniano również twórczość 
Lebbeusa Woodsa (np. Berlin Free-Zone: Free Space Section, 1990), 

109 Zob. Ideal City – Invisible Cities, eds. S. van der Ley, M. Richter, (kat. wyst.) Za-
mość–Potsdam–Leipzig–Frankfurt am Main 2006. Zob. także recenzje z wy-
stawy: E. Leszczyńska-Pieniak, Między rzeczywistością a  wyobrażeniem. Mię-
dzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej w Zamościu, „Akcent” 2006, nr 4,  
s. 195–199; G. Charylo, Ideal Cities – Invisible Cities, „Frieze” 2006, No. 102 (paź-
dziernik), s. 265. 

110 Frontiers: Artists & Architects, „Architectural Design” 1997, No. 128. 
111 Ibidem, s. 12–15. 
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architekta i  inżyniera współpracującego z  Eero Saarinen & Asso-
ciates, który zasłynął przede wszystkim jako współzałożyciel nowo-
jorskiego Research Institute for Experimental Architecture (RIEA), 
tworząc od 1976 roku serie rysunków architektonicznych i ekspery-
mentalne projekty. Według teoretyka architektury Marka Cousinsa 
sympozjum powinno było ściślej określić temat dyskusji niż ogólnie 
pojęte związki między sztuką i architekturą. Z jednej strony istnieje 
podstawowe rozróżnienie między praktykami artystycznymi i archi-
tektonicznymi. Z drugiej – istnieje między nimi różnica dyskursyw-
na: o tym samym dziele można powiedzieć różne rzeczy i odnaleźć 
różne porównania, w  zależności od tego, czy uznamy je za dzieło 
sztuki, czy architektury112.

Kilka lat później, również w „Architectural Design” (2003), te-
mat związku sztuk wizualnych i architektury określono równie ogól-
nie jako Architecture + Art. W  tym numerze tematycznym zary-
sowano jednak dokładniej obszar sztuki, która w  tym przypadku 
oznaczała rysunek i  malarstwo. „Dla moich przyjaciół byłem nie-
dzielnym malarzem” – wyznał Le Corbusier w tekście Dessins (1965), 
opublikowanym po raz pierwszy we Francji w 1968 roku w Dessins 
Le Corbusier: 

W 1923 roku przestałem pokazywać swoje rysunki [...]. Pracowałem dla 
siebie, tylko dla siebie, byłem dla siebie jedynym sędzią. Bezwzględ-
nym sędzią. [...] Dzieło sztuki tworzone jest samo dla siebie, wycho-
dzi z człowieka i zostaje zapieczętowane w momencie, kiedy nie jest on 
w stanie już nic z siebie wydobyć. [...] Każdy dzień mojego życia po-
święcałem po części malarstwu. Nigdy nie przestałem rysować i malo-
wać, wszędzie poszukując miejsc, w których mogłem odkryć tajemni-
ce form113.

112 Ibidem, s. 19. 
113 Le Corbusier, Dessins (1965), w: Art + Architecture, ed. I. Margolius, 

„Architectural Design” 2003, Vol. 73, No. 3 (maj–czerwiec), s. 7–8. 
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Zaha Hadid, znana ze swoich obrazów inspirowanych suprema-
tyzmem Malewicza114, przez wiele lat – właśnie z powodu tych obra-
zów – nie była postrzegana jako architekt, który może doprowadzić 
do realizacji swoich projektów: 

To, co jest interesujące w moich obrazach, to przede wszystkim tech-
nika laserunku, nawarstwiania farb (layering), którą stosuję również 
w projektowaniu. Techniki nawarstwiania są dla mnie szczególnie przy-
datne, gdyż są podobne do metod stosowanych w projektowaniu – umiej-
scowienia (position), przeciwstawienia (juxtaposition) i nawarstwienia 
(layering). Na jednej desce kreślarskiej możesz opowiedzieć wiele hi-
storii: przedstawić scenariusz budynku, jego reakcję na światło dzien-
ne i nocne115.

Steven Holl – architekt często współpracujący z artystami, takimi jak 
Vito Acconci, Walter De Maria, Dan Graham i James Turrell – pod-
kreśla znaczenie odręcznego rysunku w procesie projektowania ar-
chitektonicznego: „Zapytaj mnie o jakiś budynek, a odnajdę orygi-
nalny rysunek tego projektu. To praktyka, którą rozpocząłem w 1976 
roku. […] Działo się to, zanim pojawiły się techniki cyfrowe”116. Za-
pytany o związki między rysunkiem i architekturą w pracach innych 
podziwianych przez niego architektów, Holl wymienia architektów, 
którzy prawie niczego nie wybudowali: Lebbeusa Woodsa, Massima 
Scolariego i Waltera Pichlera:

Są architekci, których szanuję, którzy nie budowali, ale rysowali świa-
ty w  swojej architekturze, np. Lebbeus Woods. W  swoich rysunkach 
uformował, w potężnym wybuchu wyobraźni, całe miejsca, w których 
moglibyśmy zamieszkać w o wiele bardziej radosny sposób, niż to czy-
nimy w centrum handlowym w Bostonie, czy na okropnym lotnisku 

114 Zob. Interview: Alvin Boyarsky Talks with Zaha Hadid, w: Zaha Hadid,  
eds. G. Celant, M. Ramírez-Montagut, (kat. wyst.) Solomon R. Guggenheim Mu-
seum, New York 2006, s. 45.

115 Paintings as Architectural Storyboards: Zaha Hadid in Conversation with Ivan 
Margolius, w: Art + Architecture, s. 21. 

116 Art and Architecture in Analogue. Steven Holl in Conversation with Jayne Merkel, 
w: ibidem, s. 39. 
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położonym nie wiadomo gdzie. Nasz świat jest pełen takiej złej ar-
chitektury. Inną postacią jest Massimo Scolari. W  swoich rysunkach 
przedstawił całe otoczenia, fragmenty miast, podobnie jak Italo Calvi-
no. Jeszcze inną postacią jest Walter Pichler, który ograniczył się do 
bardzo poetyckich rysunków i konstrukcji; są one jak hipnotyczne ob-
razy utraconej pełni uczucia w architekturze. Uważam, że jest miejsce 
dla architektów, którzy nie doświadczają rzeczywistych stresów i trud-
ności związanych ze wzniesieniem dobrego budynku, co dzisiaj wca-
le nie jest łatwe117. 

Sztuka rysunku zawsze pełniła funkcję mediatora między architek-
turą, rzeźbą i  malarstwem; rysunek stanowił obszar wspólny tych 
trzech podstawowych sztuk. Należy jednak zaznaczyć, że współ-
czesne zależności między architekturą a rysunkiem jako odręcznym 
i spontanicznym zapisem koncepcji uległy znaczącym przemianom 
wraz z upowszechnieniem w praktyce architektonicznej programów 
komputerowych, takich jak Computer Aided Design. „Czy dzisiaj 
jest możliwe naśladowanie Kandinsky’ego w jego próbach zbudowa-
nia systemu tego, co widzialne?” – pyta Bernard Cache, odnosząc to 
pytanie do charakteru architektonicznych form, regularności, krzy-
wizn i kątów. „Geometria, architektura i sztuki graficzne często po-
wracały do trzech podstawowych form geometrii: kwadratu, trójką-
ta równoramiennego i koła. [...] Chcielibyśmy ponownie postawić to 
pytanie, z wielu powodów, chociażby w związku z pojawieniem się 
Computer Aided Design (CAD), systemów, które wraz z rozwojem 
multimediów i elektronicznych autostrad, zaczęły kształtować naszą 
percepcję tego, co widzialne”118.

Nawet jeśli znaczenie rysunku w procesie projektowania archi-
tektonicznego nieco osłabło w zderzeniu z nowymi technologiami, to 
związki między architekturą a obrazem są wciąż żywe. Dowodzi tego 
dyskusja architekta Jacques’a Herzoga z artystą Jeffem Wallem, opu-
blikowana pod tytułem Pictures of Architecture: Architecture of Pictu-

117 Ibidem, s. 47. 
118 B. Cache, The Table, the Field Drawing Board, Construction Site, w: Complexi-

ty: Architecture/art/philosophy, ed. A. Benjamin, „Journal of Philosophy and the 
Visual Arts” 1995, No. 6, s. 22. 
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res w ramach serii wydawnictwa Springer: „Kunst und Architektur 
im Gespräch / Art and Architecture in Discussion”119. Dialog archi-
tekta i  artysty umożliwia nam wyodrębnienie niektórych wzajem-
nych inspiracji. Tematem fotografii Walla są często sytuacje architek-
toniczne; do słynnych przykładów należy zaliczyć wielkoformatowe 
zdjęcie rekonstrukcji niemieckiego pawilonu na wystawę światową 
w Barcelonie, projektu Ludwiga Miesa van der Rohe (1928–1929), 
ukazujące codzienną czynność sprzątania (Morning Cleaning, Mies 
van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999, il. 25)120. Studio Herzog 
& de Meuron wielokrotnie współpracowało z  artystami przy oka-
zji słynnych realizacji architektonicznych, takich jak Narodowy Sta-
dion Olimpijski w Pekinie (2008), powstały we współpracy z artystą 
Ai Wei Wei, czy biblioteka politechniki w Eberswalde (projekt z lat 
1994–1995, realizacja 1996–1997), zaprojektowana we współpra-
cy z Thomasem Ruffem, a jednocześnie krytykowana za to, że wy-
gląd fasady przysłonił funkcjonalno-przestrzenne aspekty budyn-
ku121. Trzeba jednak dodać, że nowo projektowana biblioteka miała 
stanowić aneks do istniejącego gmachu i, jak podkreśla Herzog, nie 
było możliwości znaczącej przebudowy istniejącego kompleksu122. 
Od początku pracy nad tym projektem Herzog i de Meuron byli za-

119 Pictures of Architecture. Architecture of Pictures. A Conversation between Jacques 
Herzog and Jeff Wall, moderated by Philip Ursprung, Wien–New York 2004. 
W serii „Kunst und Architektur im Gespräch / Art and Architecture in Discus-
sion” (ed. C. Bechtler) opublikowano m.in. rozmowę Vita Acconciego z właści-
cielem galerii Kenny Schachterem oraz architekta Maria Botty z artystą Mariem 
Merzem. 

120 Pawilon Barcelona został zburzony po Wystawie Światowej w Barcelonie w 1929 
roku. Przez wiele lat budynek ten był znany jedynie z czarno-białych fotografii. 
W latach osiemdziesiątych XX wieku pawilon został zrekonstruowany według 
oryginalnych planów Miesa van der Rohe, jednak nie zachowały się oryginal-
ne elementy jego wyposażenia. Zob. W. J. R. Curtis, Modern Architecture since 
1900, London–New York 2003, s. 271–272. 

121 Pictures of Architecture: Architecture of Pictures. A Conversation between Jacques 
Herzog and Jeff Wall, moderated by Philip Ursprung, s. 55.

122 Zob. J. Herzog, Collaborations with Artists, Museum Projects, and Our First Build- 
ing in America, w: Art and Architecture. A Symposium Hosted by The China-
ti Foundation, Marfa, Texas (25–26 April 1998), ed. W. F. Stern, Marfa 2000,  
s. 38–39.



Il. 25. Jeff Wall, Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 
1999
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interesowani umieszczeniem na elewacjach budynku obrazów, któ-
re zamaskowałyby prostopadłościan budowli. Elewacje prostopadło-
ścianu zostały więc całkowicie „wytatuowane” dzięki wynalezionej 
przez architektów metodzie nakładania obrazu fotograficznego na 
betonowe powierzchnie. Powierzchnia betonu przypomina „ziarno” 
obrazu fotograficznego; tym samym betonowe elewacje potraktowa-
no jak papier fotograficzny. Jak zaznacza Herzog, w momencie kiedy 
wraz z de Meuronem wynaleźli technikę utrwalania obrazu na beto-
nie, zdecydowali się na zaproszenie do współpracy Thomasa Ruffa, 
który wykorzystał w tym projekcie fotografie ze swojego archiwum, 
obrazy gromadzone z gazet i magazynów. Nawiązując do lokalizacji 
Eberswalde (dawne NRD), Ruff umieścił na elewacjach zdjęcia ludzi 
uciekających z Berlina Wschodniego w 1961 roku, kiedy rozpoczę-
to budowę muru123. 

W  rozmowie z  Jeffem Wallem Jacques Herzog wyznaje, że ar-
chitekci, podobnie jak artyści w  latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku, ulegli fascynacji nowym medium, czyli wi-
deo124. Herzog podkreśla jednak, że architektura, w przeciwieństwie 
do innych mediów, angażuje wszystkie pięć zmysłów. W odróżnie-
niu od fotograficznych projektów Walla, architektura jest „archaicz-
nym medium”, nie tylko dlatego, że jest obecna w życiu codziennym 
ludzkości dłużej niż wideo, lecz dlatego, że „uwodzi” przez wszyst-
kie pięć zmysłów. Różnica między sztuką fotografii czy sztuką wi-
deo a architekturą zawiera się również w pytaniu o to, co jest trwal-
sze jako medium-nośnik – papier fotograficzny, taśma filmowa czy 
materiał budowlany, solidny jak zbrojony beton, giętki jak drewno, 
kruchy jak szkło125. 

W dyskusji artysty z architektem obszarem wspólnym pozosta-
je medium obrazu fotograficznego i filmowego. Jednak problemem 
dyskusyjnym okazuje się pojęcie miejsca (genius loci) oraz kwestia 
reprodukcji. Jeff Wall krytykuje pojęcie genius loci jako ogranicza-
jące artystyczną wolność. Herzog zwraca uwagę, że w wielu projek-

123 Ibidem, s. 40. 
124 Pictures of Architecture: Architecture of Pictures. A Conversation between Jacques 

Herzog and Jeff Wall, moderated by Philip Ursprung, s. 12–13. 
125 Ibidem, s. 17–18. 
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tach modernistycznych, takich jak osiedla Ludwiga Hilberseimera 
czy Le Corbusiera, wysiłki architektów zmierzały w kierunku zni-
welowania pojęcia specyfiki i symboliki miejsca126. Zarówno w me-
dium fotografii, jak i w architekturze możliwe jest reprodukowanie 
form; powielanie fotografii i prefabrykacja architektury należą, po-
niekąd, do tego samego, nowoczesnego porządku127. Jednak w toku 
dyskusji z artystą Herzog wyznaje, że architektura nie jest jedną ze 
sztuk pięknych, gdyż podlega licznym ograniczeniom, takim jak bu-
dżet czy założenia projektowe128. Paradoksalnie, to artysta Jeff Wall 
dowodzi, że budynek jest sztuką, gdyż może oddziaływać na użyt-
kownika w podobny sposób jak obraz na widza129.

Definicja architektury jako sztuki stała się hasłem przewodnim 
wielu publikacji ostatnich lat; świadczy o tym na przykład popula-
ryzatorskie wydawnictwo Architecture: Art (2005) Philipa Jodidio130. 
Na liście projektów oscylujących na granicy między architekturą 
i  sztuką znalazły się, między innymi, fotografie architektury prze-
mysłowej Bernda i Hilli Becherów, projekt kaplicy Santa Maria degli 
Angeli Maria Botty i  Enza Cucchiego (Monte Tamaro, Szwajcaria, 
1990–1996), Pomnik Pomordowanych Żydów Europy Petera Eisen-
mana (Berlin, 1997–2005, il. 26), The Weather Project Olafura 
Eliassona (Tate Modern, Londyn, 2003–2004), instalacja architek-
toniczna Sur la voie Tadashiego Kawamaty (Évreux, 2000), 300 Tons 
Santiago Sierry (Kunsthaus Bregenz, 2004), (Untitled) House Rachel 
Whiteread (Londyn, 1993). Przedmiotem interpretacji w publikacji 

126 Ibidem, s. 27.
127 Ibidem, s. 29. 
128 Ibidem, s. 56. Omawiając niektóre ze swoich realizacji na sympozjum Art and 

Architecture w The Chinati Foundation w Marfie w 1998 roku, Herzog podkreś- 
lił, niejako wbrew tytułowi sympozjum, że „artyści nie powinni tworzyć archi-
tektury, a architekci nie powinni tworzyć sztuki”. Czym innym jest przekracza-
nie pola danej praktyki, a czym innym kwestia współpracy pomiędzy architek-
tem a artystą. Zob. J. Herzog, Collaborations with Artists, Museum Projects, and 
Our First Building in America, w: Art and Architecture. A Symposium Hosted by 
The Chinati Foundation, s. 31.

129 Pictures of Architecture: Architecture of Pictures. A Conversation between Jacques 
Herzog and Jeff Wall, moderated by Philip Ursprung, s. 60. 

130 P. Jodidio, Architecture: Art, New York 2005, s. 38–39 i 212–217.



Il. 26. Peter Eisenman, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Berlin, 1997– 
–2005
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Jodidio są zarówno reprezentacje architektury w medium fotografii 
i w obrazach malarskich, jak i instalacje artystyczne czy też realiza-
cje pomnikowe i stricte architektoniczne. W rozważaniach o związ-
kach sztuk wizualnych i architektury ważne jest jednak dookreślenie 
ich wspólnego obszaru. Julia Schulz-Dornburg wskazuje w książce 
Art and Architecture: New Affinities (2000), że kluczem do porów-
nań architektury i sztuk są sposoby określania i doświadczania prze-
strzeni. Architektka zauważa, że granice między sztuką i architektu-
rą znów się zacierają: 

Rosyjski konstruktywizm, De Stijl, ekspresjonizm i  Bauhaus to tylko 
niektóre z tendencji w niedawnej historii, w których sztuka i architek-
tura zmagają się ze wspólnymi wizjami i celami. [...] Po co więc powra-
cać do starych debat o sztuce i architekturze? Po co znów podejmować 
wysiłek określenia wzajemnych podobieństw, wspólnych koncepcji 
i środków wyrazu?131

W  odpowiedzi na to pytanie Schulz-Dornburg wyznacza cezurę 
1978–1998 jako okres odznaczający się zainteresowaniem „sensu-
alną percepcją przestrzeni” i podkreślaniem znaczenia doświadcze-
nia przestrzeni, niezapośredniczonej przez media obrazowe. Autor-
ka powraca jednak do lat sześćdziesiątych, do momentu, w którym 
rozmyły się ustalone kulturowe hierarchie, a za pionierów działają-
cych na granicy sztuki i architektury uznaje przede wszystkim arty-
stów i architektów czerpiących inspiracje z kultury popularnej, ta-
kich jak Daniel Buren, Richard Long, Vito Acconci, Andy Warhol, 
Gordon Matta-Clark, Alison i Peter Smithsonowie, Archigram, Ar-
chizoom i Team 10. Schulz-Dornburg wspomina również o krytyce 
instytucji muzeum oraz „wyjściu sztuki na ulicę” jako o zjawiskach 
charakterystycznych dla lat sześćdziesiątych i początku lat siedem-
dziesiątych. Podczas gdy następuje demitologizacja muzeum, ujaw-
nia się jednocześnie problem tzw. sztuki site-specific, interwencji 
w przestrzeniach publicznych. „Wyjście sztuki z muzeum” oznacza-
ło dla artystów działanie w innym miejscu, czyli rozpoznawanie cha-

131 J. Schulz-Dornburg, Arte y arquitectura: nuevas afinidades / Art and Architectu-
re. New Affinities, Barcelona 2000, s. 7.
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rakteru przestrzeni, określanie skali, proporcji, interakcji z otocze-
niem, także projektowanie i budowanie. Jednocześnie w działaniach 
architektów uwidocznił się postulat architektury bliższej codzienne-
mu życiu, poddanej nieustannym przemianom, a nie celebrującej uni-
wersalnych idei trwałości, nieprzemijalności, ustalonego porządku132. 

Publikacja Schulz-Dornburg stanowi zestawienie projektów po-
nad osiemdziesięciu artystów i architektów. Podział na rozdziały ob-
razujące różne aspekty przestrzeni (ruch, dźwięk, światło) umożliwił 
autorce dokonanie niespodziewanych, choć przekonujących, porów-
nań, na przykład zestawienie pomnika Waltera Benjamina w  Port 
Bou w  Hiszpanii autorstwa izraelskiego rzeźbiarza Dani Karava-
na (1994) i  Wodnej Świątyni w  Tsuna-gun, Hyogo w  Japonii pro-
jektu architekta Tadao Ando (1991)133. Interpretacyjnym spoiwem 
jest w  tym zestawieniu motyw pasażu, choć są to kulturowo odle-
głe realizacje. Pierwsza to pomnik na wysokim klifie, w miejscowo-
ści, gdzie w 1940 roku filozof popełnił samobójstwo; druga to świą-
tynia Shingon na niewielkiej wyspie, miejsce kultu głównej sekty 
ezoterycznego buddyzmu w Japonii założonej na początku IX wie-
ku. Pomnik Dani Karavana składa się z trzech części. Do pomnika 
Benjamina w rogu niewielkiego cmentarza prowadzi pięć stopni. Na 
końcu cmentarza znajduje się miejsce, gdzie można usiąść i kontem-
plować widok oceanu. Trzecią część projektu stanowi tunel prowa-
dzący w stronę klifu, wykonany z niskostopowej stali Corten, uży-
wanej do budowy konstrukcji narażonych na działanie warunków 
atmosferycznych. Schodzących w stronę klifu zatrzymuje tafla szkła 
z  fragmentami pism filozofa134. W  projekcie świątyni Tadao Ando 
zastosował podobny motyw zejścia. Zastępując tradycyjny buddyj-
ski dach rodzajem owalnego oczka wodnego, zaprojektował wej-

132 Ibidem, s. 17. 
133 Ibidem, s. 36–37.
134 Na temat wcześniejszych realizacji Dani Karavana, takich jak „rzeźbiarska” ar-

chitektura Negev Monument (Beer Szewa, 1963), czy serii environments w for-
mie pasaży (Ma’alot, Kolonia, 1986) zob. Dani Karavan. Dialog, eds. B. Finkel-
dey, D. Karavan, G. Leinz, (kat. wyst.) Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf; Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt, Duisburg, Düsseldorf– 
–Duisburg 1989. 
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ście do świątyni w formie wąskich schodów prowadzących pod po-
wierzchnię tafli wody. Przejście odnosi się tutaj zarówno do ruchu 
w przestrzeni, jak również do przejścia do innego życia. Motyw wą-
skich zstępujących schodów, tafle wody i szkła nieoczekiwanie łączą 
dwa kulturowo odlegle projekty135.

Zaznaczone w  tytule tego podrozdziału rozróżnienie mię-
dzy praktykami i dyscyplinami jest istotne dla poszukiwań obsza-
ru wspólnego dla sztuk wizualnych i  architektury. Praktyki (arty-
styczne, architektoniczne, rozumiane jako działanie i wytwarzanie) 
nie muszą określać i weryfikować przedmiotu swoich badań. Przed-
miot badań nieustannie dookreślają dyscypliny badawcze, w tym hi-
storia sztuki. Jeśli współcześnie architektura jest uznawana, niemal 
bezsprzecznie, za jedną ze sztuk, czyli za praktykę artystyczną, to 
przewartościowaniu musiał ulec również dyskurs dyscyplin, których 
przedmiotem badań są praktyki artystyczne. Przedstawione powyżej 
przykłady wystaw i publikacji z kilku ostatnich lat wyraźnie wskazują 
na zmiany dyskursu w obrębie dyscyplin zajmujących się architektu-
rą i sztukami wizualnymi. Jednym z przykładów zmiany retoryki jest 
podkreślanie „dialogu” architektury i sztuki (tak jak w serii „Kunst 
und Architektur im Gespräch”) czy „miejsca pomiędzy” (tak jak 
w publikacji Jane Rendell Art and Architecture: A Place Between)136. 

Architektura jest dyscypliną humanistyczną (nie tylko pragma-
tyczną praktyką budowania, lecz także obszarem wiedzy i  reflek-
sji) – dowodzi historyk architektury Dalibor Vesely. Zaznacza on, 
że współcześnie architekturę zazwyczaj postrzega się jako „dyscypli-
nę techniczną” (choć w świetle przywołanych już publikacji z dwóch 
ostatnich dekad podkreślających status architektury jako sztuki na-
leżałoby zaktualizować ten pogląd) zbudowaną na fundamentach 
wiedzy naukowej uznawanej za „najwyższe kryterium prawdy i rze-
czywistości”137. Analizując współczesny status architektury jako dys-
cypliny technicznej, Vesely powraca do słynnej już tezy z 1959 roku 

135 J. Schulz-Dornburg, Arte y arquitectura: nuevas afinidades / Art and Architecture. 
New Affinities, s. 37.

136 Zob. J. Rendell, Art and Architecture. A Place Between.
137 D. Vesely, Architecture as a Humanistic Discipline, w: The Humanities in Archi-

tectural Design, s. 189. 
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brytyjskiego naukowca i pisarza Charlesa Percy’ego Snowa, traktują-
cej o „dwóch kulturach”, czyli o oddalaniu się nauk ścisłych od hu-
manistyki138. Jednak Vesely poszukuje przyczyn rozejścia się nauk 
ścisłych i humanistyki nie tyle w kulturze XX wieku, co w ukonstytu-
owaniu się już w XVI wieku nowej nauki opartej na matematycznych 
kryteriach prawdy. Kluczem do zrozumienia współczesnej sytuacji 
„dwóch kultur” jest pojęcie mathesis universalis, fundamentalne dla 
szesnastowiecznej epistemologii, czyli przekonanie o istnieniu uni-
wersalnych, matematycznych zasad, według których można opisać 
rzeczywistość139. W postępującym w nowożytności i nowoczesności 
procesie matematyzacji świata pozostaje jednak sfera niedająca się 
określić przez naukowe zasady. Vesely przeciwstawia naukową epi-
stemologię tradycji humanistycznej (do której zalicza między inny-
mi ontologię Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera), po-
szukując jednocześnie miejsca dla architektury na granicy dwóch 
kultur. Zgodnie z  jego argumentacją architektura pozostaje bliż-
sza humanistyce jako dziedzina uzależniona od pojęcia praxis, któ-
re nie odnosi się do wiedzy abstrakcyjnej, lecz do działań podejmo-

138 Zob. C. P. Snow, Dwie kultury, tłum. T. Baszniak, Warszawa 1999. Wykład Sno-
wa wygłoszony w auli senatu uniwersytetu w Cambridge do dzisiaj jest przy-
woływany w dyskusjach o granicach i kompetencjach dyscyplin badawczych. 
Zob. idem, The Two Cultures, „Leonardo” 1990, Vol. 23, No. 2–3, s. 169–173;  
M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i  estetyka posthumanizmu, Poznań 2010,  
s. 160 i 233; G. Gajewska, Antropologia cyborgów wobec zwrotu performatywnego, 
w: „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społecz-
no-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2010, s. 127–128. Na-
leży zaznaczyć, że w słynnym wykładzie Snow nie zajmuje się architekturą, choć 
wspomina o pisarzach, których twórczość wpłynęła znacząco na dziewiętnasto-
wieczne teorie architektury. Są to: William Morris i John Ruskin – główni ideo- 
lodzy ruchu Arts&Crafts – oraz Henry D. Thoreau, autor książki Walden, czyli 
życie w lesie (1854, tłum. polskie: H. Cieplińska, Warszawa 1991). Snow określa 
jednak ich idee skierowane przeciwko industrializacji jako „wizje, które w rze-
czywistości nie były niczym więcej niż okrzykami przerażenia”. C. P. Snow, Dwie 
kultury, s. 98.

139 D. Vesely, Architecture as a Humanistic Discipline, s. 191. Zob. także uwagi o ma-
thesis w: M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. 
T. Komendant, t. 1, Gdańsk 2000, s. 108–113.
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wanych zgodnie z zasadami etycznymi140. Kluczowym pojęciem dla 
tak pojmowanej architektury jest „typowa (paradygmatyczna) sytu-
acja”, która ujawnia się przez związek praxis z konkretnym miejscem, 
jako że jest bezpośrednio powiązana ze zwyczajem, tradycją i  do-
świadczeniem141. Przykładem takiej sytuacji jest, według Veseliego, 
francuska kawiarnia jako miejsce ujawniające specyfikę życia spo-
łecznego. Projektując określony budynek, bierzemy pod uwagę po-
szczególne, fizyczne jakości światła czy zastosowanych materiałów, 
jednak wszystkie środki techniczne muszą być nieustannie konfron-
towane z kontekstem danej przestrzeni. W tym znaczeniu, jak kon-
kluduje Vesely – nawiązując do tytułu tomu The Humanities in Ar-
chitectural Design (2010), w którym ukazał się jego artykuł – nie ma 
potrzeby dyskusji o wpływie humanistyki na architekturę, gdyż ar-
chitektura, sama w sobie, jest dyscypliną humanistyczną. 

W zakreślaniu obszaru wspólnego dla sztuk wizualnych i archi-
tektury interesuje mnie nie tyle definicja architektury jako dyscypliny 
humanistycznej, co wspomniana przez Veseliego przestrzenność „pa-
radygmatycznej sytuacji”. Poszukiwanym polem wspólnym dla archi-
tektury i  sztuk wizualnych jest nie tyle pojęcie wizualności i  obra-
zu, co doświadczenie sytuacji przestrzennych, reprezentowane przez 
różne media. Konfrontacja z obrazem w akcie patrzenia jest jedynie 
częścią obchodu jako doświadczenia sytuacji przestrzennej142. We 
wspólnym obszarze poszukuję nie tylko definicji architektury jako 
sztuki, ale także przejawów sztuki jako praktyki pokrewnej prakty-
kom architektonicznym. Jednym z tych pokrewieństw jest zbliżenie 
dwóch sztuk przestrzeni rzeczywistej – rzeźby i architektury.

140 Na podobny problem definicji architektury jako dziedziny praktycznej, a nie 
obszaru wiedzy teoretycznej zwraca uwagę Mark Linder. Jednak, zgodnie z jego 
argumentacją, architektura nie jest dyscypliną porównywalną do dyscyplin nauk 
ścisłych czy filozofii, a teoria architektury powinna być pragmatycznym wyja-
śnianiem praktyki: „teoretycy architektury powinni zadawać pytanie o  to, co 
robią architekci, a nie o to, czym jest architektura”. Zob. M. Linder, Architectu-
ral Theory is No Discipline, w: Strategies in Architectural Thinking, eds. J. White- 
man, J. Kipnis, R. Burdett, Cambridge MA–London 1992, s. 168.

141 D. Vesely, Architecture as a Humanistic Discipline, s. 196.
142 Zob. podrozdział Patrzenie i obchód w rozdziale 1 części 1.



rozdział 2
Między rzeźbą a architekturą

Architektura zbliża się do rzeźby, a rzeźba zbliża się do architektury.
Sigfried Giedion, Przestrzeń, czas i architektura

Don Judd nienawidził moich prac.
Frank O. Gehry, Recent Works

Podoba mi się wiele rzeźb Richarda Serry,  
jednak kiedy już znajdę się w ich wnętrzu […], 

chciałbym coś zjeść, chciałbym, żeby była tam restauracja.
Vito Acconci, Art Becomes Architecture Becomes Art…

Rzeźba architektoniczna

W 1957 roku włoski architekt i projektant Gio Ponti, założyciel ma-
gazynu „Domus”, opublikował książkę Amate l’architettura. Spośród 
różnych myśli o architekturze zawartych w tej publikacji zwróćmy 
się tylko ku jednemu wątkowi – porównywaniu architekta z  arty-
stą. „Architekt (artysta) musi wyobrazić sobie ściany, przestrzenie, 
niebo” – pisze Ponti. „Architekt (artysta) musi wyobrazić w  każ-
dym oknie jakąś postać, w każdych drzwiach kogoś przez nie prze-
chodzącego, […] na każdym tarasie kogoś, kto tam odpoczywa”1. 
Aforystyczne uwagi Pontiego pojawią się w  szczególnym momen-
cie historycznym, kiedy w  architekturze powojennej dokonuje się 
przedefiniowanie modernistycznego funkcjonalizmu. Jak konklu-
duje Ponti, funkcjonalność maszyny jest odzwierciedlona w jej ru-

1 G. Ponti, The Architect, the Artist [fragmenty książki Amate l’archittetura, Genoa 
1957], w: Architecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology, ed. J. Ock-
man, New York 1993, s. 261.
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chu, podczas gdy funkcjonalność budynku polega na ukierunkowa-
niu naszego ruchu2. 

Kwestia użyteczności architektury powraca niejednokrotnie 
w dyskusjach między rzeźbiarzami i  architektami. Architekt Arata 
Isozaki zadał kiedyś pytanie Anthony’emu Caro i Frankowi O. Geh-
ry’emu, czy to, co robią, jest architekturą, czy sztuką. Caro – rzeź-
biarz, który chce tworzyć architekturę – odpowiedział, że skoro ar-
chitektura jest również sztuką, to co złego w tym, że artysta tworzy 
architekturę. Gehry – architekt, który chce zajmować się rzeźbą – 
stwierdził, że różnica między rzeźbą a architekturą zależy od tego, 
czy jest tam toaleta, czy nie. Skoro jego prace mają toalety, to nie są 
rzeźbami, tylko architekturą3. 

Wypowiedź Gehry’ego, określająca architekturę jako sztukę uży-
teczną za pomocą „argumentu toalety”, jest tyleż dosadna, co nie-
oryginalna. Już w 1926 roku polski architekt Szymon Syrkus dowo-
dził na łamach „Praesensu”: 

[…] architektura nie służy wyłącznie celom utylitarnym, zaś praca ar-
chitektów nie polega na liczeniu oczek klozetowych. Medycyna nie jest 
tylko terapią, lecz olbrzymią dziedziną wiedzy – architektura jest wie-
dzą i sztuką, jest jedną z wielu dróg poznania i twórczości ludzkiej, słu-
ży celom abstrakcyjnym, a zresztą daje okazję do wykazania nowator-
skiej odwagi4. 

Argument dotyczący użyteczności, wciąż aktualny w  debatach na 
temat statusu architektury jako sztuki, nie powinien być postrze-
gany jedynie jako ironizowanie problemu. Równie dosadny argu-
ment, świadczący o znaczących przesunięciach w hierarchii sztuk, 
które dokonały się w XIX wieku, odnajdziemy u Théophile’a Gau-
tiera, poety i orędownika estetyzmu: „prawdziwie piękne jest jedy-
nie to, co nie może przydać się na nic; wszystko, co użyteczne, jest 
brzydkie. [...] Najużyteczniejszym miejscem w domu jest wycho-

2 Ibidem, s. 265. 
3 Zob. T. Kawamata, Dialogue with Arata Isozaki (30 August 2001), w: idem, Book 

in Progress. Tadashi Kawamata Daily News, Tokyo 2001, s. 38–39.
4 S. Syrkus, Preliminarz architektury, „Praesens” 1926, nr 1 (czerwiec), s. 7.
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dek”5. W  kontekście dziewiętnastowiecznej, antyutylitarystycznej 
refleksji o sztuce, architektura jako działalność użyteczna, co więcej, 
uzależniona od inżynierii, była niejednokrotnie wykluczana ze sfe-
ry sztuk pięknych. Z jednej strony do pogłębienia rozdźwięku między 
architekturą a sztukami pięknymi przyczyniła się popularność dok-
tryny Jean-Nicolas-Louis Duranda w pierwszej połowie XIX wieku. 
Z drugiej – dziewiętnastowieczny estetyzm radykalnie zerwał z po-
winowactwem między architekturą jako inżynierią a rzeźbą, malar-
stwem i poezją. Jak poucza Gautier we wstępie do Panny de Maupin 
(1835), „dramat nie jest koleją żelazną”6. Sztuki piękne zostały wpi-
sane przez estetów w obszar bezinteresownej kontemplacji piękna. 

Na początku XXI wieku, w sytuacji zmarginalizowania sztuk wi-
zualnych we współczesnej kulturze masowej (zdominowanej przez 
internet, telewizję i kino), zadajemy jednak pytania o przydatność 
i użyteczność sztuki. Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego? – to tytuł 
serii wykładów wygłoszonych w białostockiej Galerii Arsenał w la-
tach 2002–2010. Podobne pytanie postawione w odniesieniu do ar-
chitektury wydaje się bezzasadne. Architektura jest potrzebna, jako 
że jest najbardziej użyteczną i  egalitarną ze sztuk; zapewnia nam 
schronienie i stanowi oczywiste otoczenie naszej codzienności7. Py-
tanie o użyteczność powraca jednak wielokrotnie we współczesnych 
rozważaniach o powinowactwach architektury i  sztuk wizualnych, 
a zwłaszcza o podobieństwach między działaniami rzeźbiarza i ar-
chitekta. 

„Podoba mi się wiele rzeźb Richarda Serry – konstatuje Vito Ac-
conci, współczesny poeta, performer i twórca instalacji – jednak kie-
dy już znajdę się w ich wnętrzu […], chciałbym coś zjeść, chciałbym, 
żeby była tam restauracja. Myślę, że na tym właśnie polega różnica, 

5 T. Gautier, Ze Wstępu do Panny de Maupin (1835), tłum. T. Boy-Żeleński,  
w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska, M. Poprzęc-
ka, Warszawa 1989, s. 398. 

6 Ibidem, s. 395. 
7 Zob. G. Świtek, Po co sztuce architektura? Współczesne powinowactwa praktyk 

artystycznych, w: Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego? Wybór wykładów wygło-
szonych w Galerii Arsenał w Białymstoku w latach 2002–2010, red. M. Godlew-
ska, Białystok 2010, s. 145–153.



Il. 27. Steven Holl i Acconci Studio, StoreFront For Art and Architecture, Nowy 
Jork, 1993
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w tym leży problem sztuki – w braku funkcji”8. Podobnie jak Antho-
ny Caro i  Frank O. Gehry, Acconci świadomie przekroczył grani-
ce sztuk wizualnych i architektury, choć jego droga do architektury 
rozpoczęła się nie od rzeźby, lecz od poezji i performansu9. W 1988 
roku założył pracownię architektoniczną, której jednym z  najbar-
dziej znanych projektów jest Mur Island (2003) w austriackim Gra-
zu. Acconci Studio współpracuje z  wieloma architektami; jednym 
z pierwszych projektów studia był StoreFront for Art and Architec-
ture w Nowym Jorku (1993), zrealizowany we współpracy ze Steve-
nem Hollem (il. 27). „Steven jest przyzwyczajony do tego, że pra-
cuje jak architekt, a w  tym przypadku zachowywał się jak artysta; 
ja chciałem być architektem” – komentuje Acconci. Artysta zazna-
cza jednocześnie, że to jego pracownia architektoniczna bardziej niż 
Holl zwracała uwagę na warunki pogodowe przy projektowaniu no-
wojorskiego założenia, które jako przestrzeń otwarta nie sprawdza 
się w porze jesiennej i zimowej10. Czym różni się działanie rzeźbiarza 
od architekta? Acconci podkreśla różnicę między oglądaniem sztuki 
w galerii a funkcją architektury, która odnosi się do codziennego ży-
cia i jest skierowana do przypadkowego przechodnia: „Nie chcemy 
dzieła sztuki. […] Kiedy pracujemy nad czymś w studiu i nie jeste-
śmy z tego zadowoleni, ktoś zazwyczaj mówi: to jest rzeźbiarskie”11. 

8 Art Becomes Architecture Becomes Art: A Conversation between Vito Acconci and 
Kenny Schachter, moderated by Lilian Pfaff (seria „Kunst und Architektur im 
Gespräch / Art and Architecture in Discussion”), ed. C. Bechtler, Wien–New York 
2006, s. 86. 

9 Zob. na przykład: K. Linker, Vito Acconci, New York 1994, s. 11–15. Poetyckie 
źródła prac Acconciego wnikliwie przedstawia Krzysztof Wodiczko w liście ad-
resowanym do Wiesława Borowskiego (20 maja 1980 roku), zachowanym w ar-
chiwum Galerii Foksal w Warszawie: „Z artystów, których należałoby zaprosić 
(moim zdaniem) do Warszawy – sugeruję już historyczną postać – Vita Accon-
ciego. […] Ma wielki wpływ na sztukę amerykańską, a szczególnie na »perfor-
mance«, »behavioural art« oraz na wielką skalę poetyckie podejście do prze-
strzeni i  architektury z  użyciem dźwięku – monologu czy multimonologu. 
[…] Vito Acconci jest w zasadzie poetą (tekst jest punktem wyjścia dla wszyst-
kich jego prac) i »przetłumaczenie« jego prac musi się odbyć z jego obecnością 
i w jego nawet wykonaniu czy »nadzorowaniu« autorskim”.

10 Art Becomes Architecture Becomes Art, s. 25–27.
11 Ibidem, s. 35. 
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Różnica między rzeźbą i architekturą dotyczy więc problemu funk-
cji i otoczenia. Do tradycyjnej rzeźby jako bryły, jako pomnika, nie 
można wejść. Jednak rzeźba staje się architekturą, kiedy wchodzi się 
do niej, kiedy nas otacza, gdyż specyfiką architektury jest tworzenie 
otoczenia naszej codzienności, wyznaczanie miejsca do działania. 

Osiemnastowieczna koncepcja architecture parlante miała na 
celu przybliżyć architekturę do sztuk pięknych, a zwłaszcza do poezji 
i malarstwa. Dziewiętnastowieczny postulat Gesamtkunstwerk, wy-
wodzący się z  teorii dramatu muzycznego, powiązał architekturę 
nie tylko ze sztukami wizualnymi i muzyką, ale także ze sztukami 
performatywnymi. Realizację takiej tendencji stanowi teatr w Bau-
hausie, w  tym projekty Baletu Triadycznego Oskara Schlemmera12. 
W  XX wieku doszło do szczególnego zbliżenia między architek-
turą a rzeźbą. Przywoływany już esej Rosalind E. Krauss Sculpture 
in the Expanded Field ukazuje przemiany, jakim uległa definicja rzeź-
by – od bryły i monumentu na postumencie do instalacji, realizacji  
site-specific oraz artystycznych fascynacji możliwościami archi-
tektury w  latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku13. 
Działania rzeźbiarsko-architektoniczne zdają się wyznaczać jeden 
z głównych kierunków współczesnego dialogu sztuk. To nie osiem-
nastowieczne związki architektury z poezją, retoryką i malarstwem 
czy dziewiętnastowieczny postulat synestezji i  syntezy sztuk, lecz 
zacieranie się granic między rzeźbą i architekturą stało się jednym 
z  najważniejszych problemów współczesnych powinowactw – wi-
doczne w nowych definicjach rzeźby architektonicznej, rzeźby w ar-
chitekturze, pojęciu instalacji, site specificity czy sztuki publicznej14. 

Pojęcie rzeźby architektonicznej nie jest nowe; tym mianem 
określa się w historii sztuki rzeźbiarskie dekoracje budowli, takie jak 
kariatydy i atlanci, posągi zdobiące portale gotyckich katedr, grupy 

12 Zob. J. Koss, Bauhaus Theater of Human Dolls, w: eadem, Modernism after Wa-
gner, Minneapolis–London 2010, s. 207–243. 

13 R. E. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, w: eadem, The Originality of the 
Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge MA 1986, s. 277–290.

14 Zob. na przykład: Rzeźba w architekturze, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gu-
towski, Warszawa 2008; Rzeźba w Polsce (1945–2008), „Rzeźba Polska”, t. 13, red. 
K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Orońsko 2008.
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rzeźbiarskie w tympanonach czy zespoły dekorowanych zworników 
w sklepieniach. W świetle tej tradycji rzeźba jest ściśle podporządko-
wana strukturom architektonicznym; to architektura udziela miejsca 
pozostałym sztukom, rzeźbie i malarstwu. W dyskursie sztuki XX 
wieku można jednak zaobserwować przedefiniowanie pojęcia rzeźby 
architektonicznej. Historyk architektury James Ackerman analizuje 
zmiany w  związku rzeźby z  architekturą w  latach sześćdziesiątych 
XX wieku, wskazując na stopniową eliminację cokołu. Pozbywanie 
się rzeźbiarskiego cokołu przewartościowało relacje między rzeźbą 
monumentalną, pomnikiem w  przestrzeni publicznej i  architektu-
rą miasta. Wysoki cokół, którego rzeźba pozbyła się w końcu XIX 
wieku, odgrywał zazwyczaj kluczową rolę w  powiązaniu pomni-
ka i przestrzeni architektonicznej. Jak zauważa Ackerman, pomnik 
konny Colleoniego Andrei Verrocchia (1479–1488) na Campo San 
Zanipolo w Wenecji został ustawiony na wysokim, architektonicz-
nym cokole, aby wpisać się jak najlepiej w skalę otaczających go bu-
dowli i miejskiego placu15. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku 
doszło do radykalnego przewartościowania przestrzennych rela-
cji między pomnikiem, architekturą i  placem miejskim, co najle-
piej ilustruje historia Mieszczan z Calais Auguste’a Rodina, przywo-
łana przez Ackermana. Pomnik został pierwotnie umieszczony poza 
centrum miasta w Le Jardin Richelieu na wysokim cokole zaprojek-
towanym przez miejscowego architekta-klasycystę (1895), zgodnie 
z założeniami rzeźbiarza, który, jak wiemy z  jego zapisków, podzi-
wiał architektoniczną oprawę weneckiego pomnika Colleoniego16. 
Jednak w  trakcie prac nad pomnikiem Rodin rozważał także inne 
rozwiązanie, czyli ustawienie grupy rzeźbiarskiej na poziomie pla-
cu, obniżając ją tym samym do linii wzroku przechodnia. Na począt-
ku lat dwudziestych XX wieku władze miasta zadecydowały o prze-
niesieniu Mieszczan z Calais przed ratusz i ustawienie pomnika na 
o wiele niższym cokole.

15 J. Ackerman, On Sculpture in the Context of Architecture, w: Art and Architectu-
re. A Symposium Hosted by The Chinati Foundation. Marfa, Texas (25–26 April 
1998), ed. W. F. Stern, Marfa 2000, s. 15. 

16 Ibidem, s. 18–20. 
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W  latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku tra-
dycyjne znaczenie rzeźby architektonicznej jako dekoracji podpo-
rządkowanej strukturze i formie budowli uległo poszerzeniu17. Jed-
nak już w latach pięćdziesiątych pojawia się w krytyce artystycznej 
i architektonicznej pojęcie „rzeźbiarskiej architektury”18, a za spek-
takularny przejaw tej tendencji należy uznać wspomnianą już w po-
przednim rozdziale kaplicę Le Corbusiera Notre-Dame-du-Haut 
w Ronchamp (1950–1955, il. 28). W latach sześćdziesiątych XX wie-
ku „architektura zbliża się do rzeźby, a  rzeźba zbliża się do archi-
tektury. Co oznaczają te zjawiska?” – pytał Sigfried Giedion19. Jego 
główny postulat dotyczył nie tylko problemu rzeźbiarskości archi-
tektury widocznej w kaplicy Ronchamp, ale i integracji sztuk:

Tajemnicą Le Corbusiera jest fakt, że jest on również malarzem i rzeź-
biarzem. Talenty te są dziś normalnie rozdzielone między poszczegól-
ne osoby. Przeciętny architekt bardzo rzadko wie, jak rozmieścić bryły, 
a  jeszcze rzadziej – jak je rzeźbiarsko ukształtować. Rzeźbiarze nato-
miast rozwinęli w sobie tę wrażliwość. Nie istnieje jednak żaden po-
most, łączący ich z  architektami. Normalnie dopiero kiedy wszystko 
w sprawie budynku zostało już zadecydowane – woła się artystę i daje 
mu się jakieś miejsce budowli do „ozdobienia”. 
 W ten sposób nawet najlepsi i najtroskliwiej dobrani artyści nie 
mogą nigdy osiągnąć nic więcej ponad muzealną ekspozycję. Inte-
gracja jest niemożliwa. Po kilku podobnie gorzkich doświadczeniach, 
większość spośród najlepszych rzeźbiarzy zrezygnowała, wracając do 
własnych warsztatów. Istnieje zaledwie słaba nadzieja, że zaistnieje 
konieczna doza skromności, pozwalająca na to, by artyści i architek-
ci mogli pracować wspólnie od samego początku. Rozwiązanie takie 
przedstawia jednak jedyną drogę rozwoju20.

17 Należy w  tym miejscu przypomnieć pojęcie „architektonizacji rzeźby” z  lat 
trzydziestych XX wieku Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego (zob. 
Kompozycja przestrzeni. Obliczenie rytmu czasoprzestrzennego, 1931). Do tego 
wątku powracam w 4 części książki.

18 Zob. K. J. Philipp, ArchitekturSkulptur. Die Geschichte einer fruchtbaren Bezie-
hung, Stuttgart–München 2002, s. 9.

19 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Ol-
kiewicz, Warszawa 1968, s. 15. 

20 Ibidem, s. 19. 



Il. 28.  Le Corbusier, kaplica Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, 1950–1955
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Jako nowe wyzwanie dla architektów i rzeźbiarzy kaplica w Ron-
champ stała się inspiracją dla wystawy o  symptomatycznym tytu-
le „Sculptures architecturales et architectures sculptures” (1963), 
zorganizowanej w Galerie Anderson-Mayer w ramach III Biennale 
w Paryżu, której kuratorem był Michel Ragon, francuski pisarz, kry-
tyk sztuki i historyk architektury21. Pojęcie architecture sculpture sta-
ło się we Francji lat sześćdziesiątych popularnym terminem określa-
jącym związki między architekturą i rzeźbą. Odnosiło się zarówno 
do prac architektów, którzy kształtowali budynki w rzeźbiarski spo-
sób, jak i do rzeźbiarzy, których dzieła stanowiły inspirację dla archi-
tektów i były możliwe do zrealizowania po technicznych konsulta-
cjach i odpowiednich modyfikacjach22. 

Omawiając przykłady rzeźbiarskiego modernizmu w  architek-
turze, Charles Jencks znajduje ich źródło w  późnych realizacjach  
Le Corbusiera i figurze hiperboli: 

Idąc [...] za przykładem Ronchamp [...], postmoderniści zaczęli rozwi-
jać architekturę metaforyczną, natomiast późni moderniści postępo-
wali dalej w kierunku bardziej rzeźbiarskim. W latach sześćdziesiątych, 
a jeszcze bardziej siedemdziesiątych, stosowali żelbet w bardzo ekspre-
syjny sposób. [...] Najczęściej wykorzystują [...] hiperbolę, ekstrawa-
gancką formę, która ma robić wrażenie przez swój wspaniały, przytła-
czający rozmach23. 

Również na gruncie polskim odnajdziemy echa charakterystycz-
nego dzieła Le Corbusiera. Jerzy Sołtan wspomina swoją rozmowę  
z Le Corbusierem, w czasie której zaznaczył, że Ronchamp, „to pięk-
ne nowe zjawisko, stanie się przekleństwem dla naśladowców”. Soł-

21 Do tej wystawy powracam w podrozdziale Rzeźby-makiety, czyli propozycje dla 
architektury w rozdziale 2 części 4.

22 Zob. V. Thiéry, Jacques Couëlle: quand l’architecture se révèle sculpture. Monte 
Mano, la sculpture habitée, „Labirynthe” 2002, No. 12 (wiosna–lato), s. 97–106;  
J. Ockman, A Plastic Epic: The Synthesis of the Arts Discourse in France in the 
Mid-Twentieth Century, w: Architecture and Art: New Visions, New Strategies, 
eds. E.-L. Pelkonen, E. Laaksonen, Helsinki 2007, s. 30–61. 

23 C. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, tłum. B. Gadomska, 
Warszawa 1898, s. 74–78 i 98. 
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tan przypomina także dyskusję w  siedzibie SARP-u, poświęconą 
architekturze sakralnej, a zakończoną słowami Zdzisława Mączeń-
skiego: „Tylko żadnych tam, panie, Ronszampów”24. Słowa te brzmią 
podobnie jak przestrogi Sigfrieda Giediona: „Zupełnie słusznie 
z rozmaitych stron nadeszły ostrzeżenia, że przykład kaplicy w Ron-
champ w rękach przeciętnego architekta może wywrzeć wpływ kata-
strofalny”25. Giedion nie postuluje jednak odwrotu od rzeźbiarsko-
ści w architekturze – ale raczej integrację sztuk, czyli wspólną pracę 
architektów i artystów.

Zbliżenie rzeźby i architektury w drugiej połowie XX wieku traf-
nie oddaje tytuł wystawy „Architectural Sculpture” zorganizowanej 
w Los Angeles Institute of Contemporary Art w 1980 roku. Okreś- 
lenie „rzeźba architektoniczna” odnosi się do prac artystów, którzy 
badają „fizyczne, percepcyjne, psychologiczne, socjologiczne, histo-
ryczne i  rzeźbiarskie implikacje schronienia / przestrzeni”26. Pro-
blem rzeźby architektonicznej pojawił się w amerykańskiej krytyce 
artystycznej pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, czyli w tym 
samym czasie, kiedy Krauss publikuje esej Sculpture in the Expanded 
Field. W katalogu wystawy „Architectural Sculpture” przedstawio-
no kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze prac. Poszukiwano 
dzieł artystów podejmujących tematy schronienia, miejsca, prac na-
śladujących architektoniczne style, struktury i funkcje, czy wykorzy-
stujących materiały tradycyjnie używane w budownictwie, takie jak 
słoma, glina, cement, stal. Zgromadzono projekty podejmujące kry-

24 Jerzy Sołtan. Rozmowy o architekturze. Rozmawiał Andrzej Bulanda, Warszawa 
1996, s. 33. 

25 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, s. 19. 
26 D. Burchett, Introduction, w: Architectural Sculpture, eds. B. Johnson, H. Sin-

german, (kat. wyst.) Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles 
1980, s. 8–9. Na temat rzeźby architektonicznej w XX wieku zob. także: U. Mül-
ler, Zwischen Skulptur und Architektur. Eine Untersuchung zur architektonischen 
Skulptur im 20. Jahrhundert, Aachen 1998; Archisculptures: Über die Beziehung 
zwischen Architektur, Skulptur und Modell, Hrsg. S. Berg, (kat. wyst.) Kunstve-
rein Hannover, Hannover 2001; Architektonische Skulptur im 20. Jahrhundert, 
Hrsg. C. Brockhaus, (kat. wyst.) Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg 1999; 
Die Schrift des Raumes: Kunst, Architektur, Kunst, Hrsg. G. Matt, (kat. wyst.) 
Kunsthalle Wien, Wien 1996.
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tykę społeczno-ekonomicznych uwarunkowań architektury, a także 
instalacje zrealizowane w wielkiej skali, zarówno w przestrzeni gale-
rii, jak i w przestrzeni publicznej. Głównym kryterium doboru prac 
było pojęcie przestrzeni trójwymiarowej, wnętrza i zewnętrza, pod-
pory i  struktury, formy i  materiału – istotnych zarówno dla rzeź-
by, jak i dla architektury27. Jak argumentuje Susan C. Larsen w eseju 
Contemporary Sculpture and Architecture: Revival Without Reviva-
lism, zamieszczonym w katalogu wystawy „Architectural Sculpture”:

Rzeźbiarze budują z materiałów niegdyś uznawanych za architektonicz-
ne i  tworzą przestrzenne sytuacje w  wielkiej skali. Architekci zaczęli 
izolować niektóre elementy, takie jak kolumna, portyk czy łuk sklepie-
nia, traktując je jak fragmenty, otwarte na przestrzeń, nie podporząd-
kowane wymogom użyteczności. Podobne, ekspresyjne wykorzystanie 
architektonicznych elementów stanowiło główne założenia twórczości 
rzeźbiarza, czy też rzeźbiarza jako architekta, tak jak w przypadku prac 
siedemnastowiecznego rzeźbiarza-architekta Berniniego28.

Dla Larsen, podobnie jak dla Rosalind E. Krauss czy Jamesa Acker-
mana, eliminacja cokołu rzeźby na początku XX wieku, jak rów-
nież wykorzystanie przedmiotów znalezionych i  materiałów prze-
mysłowych, oznaczało zniwelowanie granic między dziełem sztuki 
a  jego otoczeniem. Za przykład przekraczania granic rzeźby i  ar-
chitektury Larsen uznaje Pałac o czwartej nad ranem Alberta Gia-
comettiego (1932–1933), dzieło, w  którym obserwujemy „quasi-
-architektoniczną orkiestrację bryły, planu, przestrzeni i  obrazu”. 
Przykład rzeźbiarskiego rozumienia architektury stanowi Piazza  
d’Italia Charlesa Moore’a  (1978) wzniesiona w Nowym Orleanie29. 
Według Larsen pojęciem kluczowym do zrozumienia nowego dia-
logu między rzeźbą a architekturą w latach siedemdziesiątych XX 
wieku jest doświadczenie przestrzeni, czasowości i cielesności, któ-
rego doznajemy za każdym razem, kiedy wchodzimy do jakiegoś bu-

27 D. Burchett, Introduction, w: Architectural Sculpture, s. 10.
28 S. C. Larsen, Contemporary Sculpture and Architecture: Revival Without Reviva-

lism, w: ibidem, s. 11–12.
29 Ibidem, s. 12–13. 
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dynku. Podstawowym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadawać 
w konfrontacji z dziełem z pogranicza sztuki i architektury, nie jest 
pytanie: „czy to wygląda jak architektura?”, lecz: „czy to działa 
jak architektura?”30. 

W  interpretacji Lucy R. Lippard pojęcie rzeźby architekto-
nicznej wiąże się przede wszystkim z nurtem minimalizmu i post-
minimalizmu. Rzeźba architektoniczna nie oznacza jedynie dużej 
struktury, która może konkurować pod względem skali z realizacją 
architektoniczną31. Należy zwrócić uwagę na inne aspekty, takie jak 
przyjęcie przez niektórych rzeźbiarzy słownika pojęć architektonicz-
nych, do których można zaliczyć „rzeźbę jako drogę” Carla Andre32, 
„przemieszczenia” i  „nie-miejsca” Roberta Smithsona czy pojęcie  
site-specific zdefiniowane przez Richarda Serrę33. Jeśli za pojęcie ty-
powo architektoniczne uznamy lokalizację, to za jego rzeźbiarski od-
powiednik należałoby uznać specyfikę czy też konkretność miejsca 
(site specificity). W końcu lat sześćdziesiątych i w latach siedemdzie-
siątych znaczenia nabiera nie tyle rzeźba jako przedmiot w kolek-
cji muzealnej, co „umiejscowienie” dzieła oraz działanie w określo-
nej lokalizacji.

Architektoniczność minimalizmu

Nurt minimalizmu okazuje się polem szczególnie interesującym dla 
badaczy współczesnego dialogu między rzeźbą i architekturą. Rzeź-
ba jako architektura to motyw przewodni eseju amerykańskiego hi-
storyka architektury i  architekta Michaela Benedikta Sculpture as 

30 Ibidem, s. 20. 
31 L. R. Lippard, The Inside Picture From the Outside, w: Architectural Sculpture,  

s. 21–28.
32 Zob. na przykład: Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook 

of Artists’ Writing, eds. K. Stiles, P. Selz, Berkeley–Los Angeles–London 1996,  
s. 503. 

33 Zob. R. Serra, From the Yale Lecture (1990), w: Art in Theory 1900–1990: An An-
thology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, P. Wood, Oxford–Cambridge MA 
1992, s. 1124–1227. 
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Architecture: New York Letter (1966–1967). Benedikt nie tylko po-
równuje prace amerykańskich i brytyjskich artystów z lat sześćdzie-
siątych XX wieku, lecz wprowadza też symptomatyczne pojęcie „ar-
chitektoniczności” (architecturalness) w odniesieniu do rzeźb z tego 
okresu34. 

Tekst Benedikta jest recenzją z  kilku wystaw prezentowanych 
w Nowym Jorku w 1966 roku. Stalowe, kolorowe, horyzontalne rzeź-
by Anthony’ego Caro, pokazane na wystawie w nowojorskiej Andre 
Emmerich Gallery (1966), czy rzeźby Michaela Bolusa (ucznia Caro 
z  czasów jego wykładów w  londyńskiej St. Martin’s School of Art, 
zaprezentowane w  Kornblee Gallery), Benedikt określa jako bliż-
sze koncepcji designu35. W wystawie dziesięciu amerykańskich rzeź-
biarzy (Carl Andre, Jo Baer, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, 
Agnes Martin, Robert Morris, Ad Reinhardt, Robert Smithson, Mi-
chael Steiner) w  nowojorskiej Dwan Gallery (1966) Benedikt do-
szukuje się „efektu environment” w znaczeniu, że wystawa nie jest 
jedynie sumą części, lecz stanowi integralną całość36. W  podobny 
sposób Benedikt analizuje część wystawy Whitney Annual (1966), 
poświęconej współczesnej rzeźbie amerykańskiej, podkreślając nie 
tylko architektoniczność i  monumentalność prac Tony’ego Smi-
tha (Amaryllis) czy Roberta Smithsona (Alogon), lecz także tenden-
cję amerykańskich minimalistów do tworzenia serii prac37. Warto 
również zwrócić uwagę, że architektoniczny charakter prac Smitha 
wynika między innymi z  jego architektonicznego wykształcenia – 
w końcu lat trzydziestych XX wieku studiował on architekturę i pra-
cował w  studiu Franka Lloyda Wrighta38. Problem architektonicz-
ności rzeźb minimalistycznych powraca także we współczesnych 
interpretacjach, czego przykładem są uwagi Grzegorza Dziamskie-

34 M. Benedikt, Sculpture as Architecture: New York Letter, 1966–67, w: Minimal 
Art: A Critical Anthology, ed. G. Battcock, New York 1968, s. 78. Na temat „ar-
chitektoniczności” w krytyce Benedikta zob. także: M. Hussakowska, Minima-
lizm, Kraków 2003, s. 43.

35 M. Benedikt, Sculpture as Architecture, s. 67. 
36 Ibidem, s. 68. 
37 Ibidem, s. 79–80.
38 Ibidem, s. 89. 
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go na temat pracy Sol LeWitta Serial Project (1966), który „wygląda 
jak upiorna architektura zaprojektowana przez architekta ogarnię-
tego obsesją geometrycznego porządku”39. Na seryjność jako strate-
gię sztuki minimalizmu i architektury lat siedemdziesiątych XX wie-
ku zwraca uwagę Sandra Kaji-O’Grady w artykule Serial Techniques 
in the Arts: General Ambitions and Particular Manifestations (2009). 
Seryjność w  sztukach wizualnych, postulowana między innymi 
przez Mela Bochnera w  słynnym eseju The Serial Attitude (1967), 
jest wspólną metodą artystów (Donald Judd, Sol LeWitt), muzyków 
(Arnold Schönberg, Milton Babbitt, Pierre Boulez) i  architektów 
(Peter Eisenman, Gregg Lynn)40.

W  minimalizmie rzeźba „tworzy architektoniczną przestrzeń 
lub environment”41. Cytując tę definicję w studium From Margin to 
Center: The Spaces of Installation Art (1999), Julie H. Reiss zakreśla 
obszar wspólny dla minimalizmu i sztuki instalacji. Architektonicz-
ność minimalizmu była często zauważana przez krytyków lat sześć-
dziesiątych XX wieku, choć sami artyści zaliczani do tego nurtu róż-
nili się w koncepcjach dotyczących przestrzeni rzeźbiarskiej. Należy 
jednak wspomnieć o pierwszej ważnej wystawie minimalizmu „Pri-
mary Structures: Work by Younger British and American Sculptors”, 
zorganizowanej w 1966 roku w nowojorskim Jewish Museum, które 
w latach sześćdziesiątych stało się miejscem wielu awangardowych 
wystaw. W wystawie wzięli udział, między innymi, Robert Morris, 
Carl Andre, Donald Judd i Dan Flavin, a w katalogu podkreślano 
wielką skalę prac, ich „architektoniczne proporcje” oraz fakt, że widz 
jest „wciągany w przestrzeń rzeźby”42 (il. 29). W podobnym tonie pi-

39 G. Dziamski, Przełom konceptualny i  jego wpływ na praktykę i  teorię sztuki, 
Poznań 2010, s. 68. 

40 Zob. S. Kaji-O’Grady, Serial Techniques in the Arts: General Ambitions and Par-
ticular Manifestations, w: Architecture, Disciplinarity, and the Arts, eds. A. Leach, 
J. Macarthur, Ghent 2009, s. 123–134. Zob. także: M. Bochner, The Serial Atti-
tude (1967), w: Conceptual Art: A Critical Anthology, eds. A. Alberro, B. Stimson, 
Cambridge MA–London 1999, s. 22–27.

41 Zob. H. H. Arnason, History of Modern Art, New York 1986, s. 520. Cyt. za:  
J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, Cambridge MA 
1999, s. 51.

42 Ibidem, s. 52–54. 



Il. 29.  Prace Donalda Judda, Roberta Morrisa i Roberta Grosvenora na wystawie 
„Primary Structures”, The Jewish Museum, Nowy Jork, 1966
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sał o tej wystawie Benedikt w cytowanym powyżej tekście Sculpture 
as Architecture. 

W  tym samym roku Morris rozpoczął na łamach „Artforum” 
publikację serii czterech artykułów, w których podkreślał znaczenie 
triady: dzieło, przestrzeń, widz43. Powróćmy do tych tekstów, któ-
re stanowią wyraźny przykład recepcji fenomenologicznej refleksji 
o przestrzeni w nurcie minimalizmu. Fenomenologia percepcji Mau-
rice’a Merleau-Ponty’ego (1945) została przetłumaczona na angielski 
w 1962 roku44, a za przykład fascynacji fenomenologicznymi docie-
kaniami o przestrzeni można uznać wystawę „Anti-Illusion: Proce-
dures/Materials” otwartą w 1969 roku w Whitney Museum of Ame-
rican Art, która zgromadziła prace dwudziestu jeden amerykańskich 
artystów (między innymi Carla Andre, Michaela Ashera, Evy Hesse, 
Roberta Morrisa, Bruce’a Naumana, Richarda Serry). Jednym z pod-
stawowych odniesień filozoficznych odnotowanych w  katalogu tej 
wystawy była publikacja Merleau-Ponty’ego45. Minimalizm był nie-
wątpliwie nurtem, w  którym refleksja o  doświadczaniu przestrze-
ni stanowiła podstawowe odniesienie filozoficzne. Artyści wpisani 
przez krytyków w ten nurt nie stanowili jednak spójnego środowiska 
artystycznego podzielającego opinie na temat rzeźby. Robert Morris 
odwoływał się do fenomenologii, podczas gdy Donald Judd nawią-
zywał do empiryzmu Johna Deweya46. 

W Uwagach o rzeźbie, część 1 (1966) Robert Morris zarysowuje 
historię tej sztuki, odróżniając wyraźnie jakości rzeźbiarskie od ma-
larskich. Problemem malarstwa jest iluzjonizm i wartości optyczne, 

43 Ibidem, s. 55. 
44 Na temat fenomenologii i minimalizmu zob. na przykład: R. E. Krauss, Richard 

Serra: A Translation, w: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths, Cambridge MA–London 1986, s. 261–274; M. Berger, Labyrinths: Robert 
Morris, Minimalism and the 1960s, New York 1989, s. 70–71; M. Hussakowska, 
Minimalizm, s. 34, 47 i  93. Znaczenie Fenomenologii percepcji dla architektu-
ry europejskiej lat pięćdziesiątych XX wieku analizuje Ignasi de Solà-Morales, 
Differences: Topographies of Contemporary Architecture, trans. G. Thompson,  
ed. S. Whiting, Cambridge MA 1999, s. 52–54. 

45 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. 82. 
46 Zob. R. Morris, Rozmiar ma znaczenie (2000), tłum. K. Bojarska, w: idem, Uwa-

gi o rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010, s. 91. 
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podczas gdy rzeźba skupia się na oddaniu relacji przestrzeni rzeczy-
wistej: 

Rzeźba […] nigdy nie uwikłana w iluzjonizm, nie mogła opierać swo-
ich pięćdziesięcioletnich wysiłków na raczej pobożnym, nawet jeśli 
trochę sprzecznym, zabiegu odrzucenia iluzjonizmu i  zwrócenia się 
ku przedmiotowi. Jako odtworzenie, którego nie należy mieszać z ilu-
zjonizmem, rzeźbiarskie fakty przestrzeni, światła i materiałów zawsze 
funkcjonowały konkretnie i dosłownie. Aluzje lub odniesienia rzeźby 
nie były współmierne z przedstawieniową wrażliwością malarstwa. Je-
śli malarstwo szukało sposobu zbliżenia się do przedmiotu, zmierzało 
ono równocześnie w kierunku własnej dematerializacji. Należy doko-
nać wyraźniejszego rozgraniczenia między zasadniczo dotykową natu-
rą rzeźby, a optyczną wrażliwością malarstwa47. 

Warto zwrócić uwagę, że w Uwagach o rzeźbie, część 1 Morris po-
sługuje się pojęciem Gestalt, pisząc między innymi o doświadczeniu 
efektów Gestalt dotyczących brył. Gestalttheorie jest punktem wyj-
ścia dla Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego, która zakłada, że 
coś, co postrzegamy, „znajduje się zawsze pośród czegoś innego, sta-
nowi zawsze część pewnego »pola«”48. W Uwagach o rzeźbie, część 2 
(1966) Morris wyznacza relacje między przedmiotem rzeźbiarskim, 
doświadczającym podmiotem i przestrzenią, podkreślając znaczenie 
skali rzeźby umieszczonej w galerii: 

Większy przedmiot angażuje więcej przestrzeni wokół siebie niż mniej-
szy. W celu włączenia całości danego widoku w pole widzenia, koniecz-
ne jest pozostawanie w rzeczywistej odległości od dużych przedmio-
tów. Im mniejszy przedmiot, tym bliżej się do niego podchodzi; stąd 
wiąże on ze sobą mniej pola przestrzennego, w którym istnieje dla od-
biorcy. To właśnie ta konieczna większa odległość przedmiotu od na-
szych ciał w przestrzeni, dzięki której jest on w ogóle widziany, nadaje 
strukturę trybowi pozaosobowemu bądź publicznemu. Jednak to właś- 
nie ta odległość między przedmiotem i  podmiotem tworzy bardziej 

47 Idem, Uwagi o rzeźbie, część 1 (1966), tłum. P. Polit, w: ibidem, s. 15. 
48 Ibidem, s. 18; M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska,  

J. Migasiński, Warszawa 2001, s. 22. 
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rozbudowaną sytuację; wtedy bowiem staje się konieczna partycypacja 
w sensie fizycznym. Podobnie jak nie można oddzielić dosłownej prze-
strzeni od dużego przedmiotu, nie można również oddzielić od niego 
oświetlenia49.

Uwagi przypominające refleksję o fenomenalnym polu przestrzen-
nym Merleau-Ponty’ego50 Morris przenosi na rozważania o kształ-
cie jako najważniejszej wartości rzeźbiarskiej oraz o skali: te ostatnie 
uwagi w szczególności wskazują na istotne zależności między rzeźbą 
i architekturą. Według Morrisa rzeźby o skali monumentalnej „cha-
rakteryzują się quasi-architektonicznym typem scalania: można je 
oglądać z  dołu lub wchodzić do nich do środka”51. Innymi słowy, 
monumentalizacja dzieł to strategiczna metoda zaangażowania wi-
dza. Prace o  monumentalnej skali implikują fizyczne, kinestetycz-
ne uczestnictwo widza – nie tylko patrzenie, lecz także porówny-
wanie skali, obchodzenie pracy czy wejście do jej wnętrza. Morris 
przestrzega jednak przed zbytnią monumentalizacją rzeźby w prze-
strzeni galerii, gdyż wtedy można doprowadzić do dominacji przed-
miotu, a  nie do ustanowienia otoczenia: „przestrzeń pomieszcze-
nia sama stanowi element struktury, zarówno w sensie sześciennego 
kształtu, jak i w kategoriach rodzajów kompresji, którym pomiesz-
czenia o różnych rozmiarach i proporcjach mogą poddawać relację 
podmiotowo-przedmiotową”52.

Architektoniczny sześcian czy też prostopadłościan galerii sta-
nowi dla Morrisa przestrzenne pole percepcji rzeźby. Jednak jednym 

49 R. Morris, Uwagi o rzeźbie, część 2 (1966), tłum. P. Polit, w: idem, Uwagi o rzeź-
bie. Teksty, s. 21.

50 Jak zauważa Maria Hussakowska, w Uwagach o rzeźbie Morris nie cytuje bezpo-
średnio Merleau-Ponty’ego. Zob. M. Hussakowska, Minimalizm, s. 93.

51 R. Morris, Uwagi o rzeźbie, część 3: spostrzeżenia i domysły (1967), tłum. P. Polit, 
w: idem, Uwagi o rzeźbie. Teksty, s. 28. Obszerną interpretację Uwag o rzeźbie 
Morrisa przedstawił ostatnio Łukasz Guzek w książce Sztuka instalacji. Guzek 
nie zajmuje się problemem architektoniczności rzeźby, choć zwraca uwagę na 
„styk formy minimalistycznej, a nawet tradycyjnie rzeźbiarskiej, oraz instala-
cyjnej”. Zob. Ł. Guzek, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obec-
ności w sztuce współczesnej, Warszawa 2007, s. 98. 

52 R. Morris, Uwagi o rzeźbie, część 2, s. 22. 
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z najbardziej intrygujących momentów w Uwagach o rzeźbie jest su-
gestia dotycząca wyprowadzenia rzeźby na zewnątrz: 

Dlaczego nie wyprowadzić pracy na zewnątrz i dalej nie zmieniać wa-
runków? Istnieje realna potrzeba nadania temu posunięciu charakteru 
praktycznego. Zaprojektowane architektonicznie hale rzeźbiarskie ani 
też sytuowanie pracy poza sześciennymi formami architektonicznymi 
nie stanowią tutaj odpowiedzi. Przestrzeń bez architektury, jako ideal-
ny punkt odniesienia, dostarczyłaby odmiennych warunków, z który-
mi można byłoby pracować53.

Pytanie Morrisa można potraktować jako punkt wyjścia dla sztu-
ki ziemi (earth art) czy innych realizacji w pejzażu pozamiejskim, 
w oddaleniu od architektonicznej przestrzeni miasta. W koncepcji 
rzeźby Morrisa przestrzennym polem percepcji jest więc nie tylko 
sytuacja galerii, modernistyczny white cube, lecz także przestrzeń 
nieokreślona przez architekturę. 

Motyw neutralnego sześcianu i  modernistycznej siatki jako 
przestrzennego pola percepcji rzeźby powraca w  tekście Czas te-
raźniejszy przestrzeni (1978), w którym Morris przedstawia historię 
rzeźby skonfrontowaną z historią architektury. Przyjrzyjmy się nie-
którym argumentom Morrisa zarysowującego „pole współczesnej 
rzeźby, której implikacje – jeśli nie zawsze świadome intencje – różnią 
się jakościowo od rzeźb tworzonych wcześniej, w wieku XX”54. Mor-
ris podkreśla przede wszystkim podporządkowanie rzeźby archi-
tekturze. Rzeźba, jako figuralne przedstawienie umieszczone w ni-
szy architektonicznej, miała swoje miejsce w architekturze, jednak 
przez manię muzealnego kolekcjonowania i  fotograficznej repre-
zentacji została „wydomowiona”. „Trudno powiedzieć”, pisze Mor-
ris, „do jakiego stopnia możliwa byłaby przeciwna tendencja – aby to 
architektura była podporządkowana niezależnej, wolnostojącej rzeź-
bie”55. W historii architektury odnajduje on jednak przypadki uwy-

53 Ibidem, s. 23. 
54 R. Morris, Czas teraźniejszy przestrzeni (1978), tłum. K. Bojarska, w: idem, Uwa-

gi o rzeźbie. Teksty, s. 69.
55 Ibidem, s. 73. 
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puklania jej rzeźbiarskości – na przykład w zaprojektowanym przez 
Michała Anioła westybule Biblioteki Laurenziana niektóre elemen-
ty architektoniczne, takie jak woluty, kolumny, a  zwłaszcza scho-
dy, „wyniesiono do statusu niemal niezależnej rzeźby”. Jak zauważa 
Morris, „przestrzeń staje się »rzeźbiarska« przez nadmierne wydo-
bycie detali architektonicznych”56. Podobne momenty uniezależnia-
nia się rzeźby od struktury architektonicznej można odnaleźć w Bra-
mie piekieł Auguste’a Rodina. Kompozycja ta opiera się wprawdzie 
na ramie drzwi, których „architektoniczna tożsamość […] sugeru-
je przejściowość”, jednak jest wypełniona grupami małych figur po-
strzeganych niezależnie od struktury: „w każdym rogu toczy się ja-
kaś mała romantyczna burza”57. 

Odwołując się do historycznych przykładów z  obszaru sztuki, 
Morris zwraca uwagę na ruinę jako typ struktury na pograniczu ar-
chitektury i rzeźby:

[...] ruiny stanowią często wyjątkowe przestrzenie o niezwykłej złożo-
ności, gdzie obowiązują unikalne relacje pomiędzy dostępnością a ba-
rierą, między tym, co otwarte, a tym, co zamknięte, tym, co poprzecz-
ne, a tym, co pionowe, płaszczyzną a ścianą. […] Z całą pewnością ruin 
nie uważa się powszechnie za rzeźbę. Analizując te i kolejne struktury, 
wkroczyłem więc raczej w teoretyczną domenę architektury. Jednakże 
rzeźba przez jakiś czas atakowała architekturę58. 

Ruiny można uznać za szczególny przypadek krytyki architektury: 
budynek w ruinie traci jedną z najważniejszych cech architektury – 
przestrzenną funkcjonalność, pozostając jedynie formą estetyczną. 
Ruiny, jak przypomina Morris, nie uważa się za rzeźbę, gdyż jest za-
zwyczaj pozostałością architektoniczną. Jednak pozbawiona funk-
cjonalności staje się rzeźbą, gdyż ulegają zmianie przyjmowane wo-
bec niej sposoby percepcji przestrzeni i estetycznej recepcji. 

Historyczne przykłady są przywoływane przez Morrisa w celu 
określenia relacji przestrzennych między architekturą i rzeźbą, „mię-

56 Ibidem, s. 74–78. 
57 Ibidem, s. 75. 
58 Ibidem, s. 76–77.
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dzy kontenerem a przedmiotem”. Morris zauważa, że w niektórych 
realizacjach environment z końca lat pięćdziesiątych XX wieku ar-
tyści – starając się uciec od przedmiotu – wpadali w „pułapkę ar-
chitektonicznej dekoracji”, natomiast w  wielu pracach powstałych 
na początku lat sześćdziesiątych wykorzystywano tylko jeden prze-
strzenny element architektury – „rozłożystość podłogi”:

Były to rodzaje płaskorzeźb przeniesione ze ściany na podłogę. Pojawi-
ły się płytkie, nieco bardziej niż dwuwymiarowe „dolne” przestrzenie, 
które pozwalały widzowi na coś w rodzaju „podwójnego wejścia”, loku-
jąc go równocześnie w dwóch domenach: płaskiego nakrycia przestrze-
ni i  tych rejonów powyżej, wolnych od sztuki, gdzie punkt widzenia 
znajduje się na zewnątrz pracy. Stopy widza są więc w przestrzeni sztu-
ki, ale jego wzrok funkcjonuje według zasady percepcji przedmiotów59. 

Przykładem wykorzystywania rozłożystości podłogi jest wiele prac 
Carla Andre, między innymi 144 Lead Square, dzieło zaprezentowa-
ne w 1969 roku w nowojorskim Museum of Modern Art, jako oło-
wiana podłoga, po której można było chodzić. W pracy Andre na-
stąpiło nie tylko przełamanie tradycyjnej koncepcji rzeźby, której 
nie wolno dotykać w przestrzeni muzeum60, lecz również radykalna 
zmiana w doświadczeniu sztuki: rzeźbą jest to, co czujemy pod sto-
pami (tak jak architekturę), a nie bryła, którą można obejść.

Różnice między doświadczaniem rzeźby a doświadczaniem ar-
chitektury stanowią jeden z  motywów przewodnich refleksji Mor-
risa o  przestrzennym charakterze tych dwóch sztuk. Jak zaznacza 
Morris: „Postrzegając jakiś przedmiot, zajmuje się osobną prze-
strzeń – swoją własną przestrzeń. Kiedy postrzega się przestrzeń ar-
chitektoniczną, nasza własna przestrzeń przestaje być osobna i za-
czyna współistnieć z  tym, co postrzegane. W pierwszym wypadku 
człowiek otacza, w  drugim jest otoczony”61. Wydobywając z  pism 
i twórczości Morrisa punkty styczne rzeźby i architektury, nie można 
pominąć – oprócz monumentalizacji i partycypacji widza – jeszcze 

59 Ibidem, s. 77–78. 
60 Zob. J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. 56. 
61 R. Morris, Czas teraźniejszy przestrzeni, s. 73. 
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jednego wątku. Chodzi o rozważania artysty dotyczące podstawowej 
bryły geometrycznej, określającej wiele działań minimalistów: białe-
go, modernistycznego sześcianu bądź też prostopadłościanu – archi-
tektonicznego „kontenera” minimalistycznej rzeźby: 

Najbardziej oczywistą jednostką, jeśli nie wzorcem formowania, był do 
tej pory sześcian lub regularny blok. Wyznacza to – wraz z prostokąt-
ną kratą, jako metodą dystrybucji i  rozmieszczenia – rodzaj „morfe-
mu” i „składni” stanowiących istotę kulturowej przesłanki formowania. 
Wiele czynników spowodowało nadanie przedmiotom prostokątnym, 
oraz rozmieszczeniu ich według schematu kraty prostokątnej, rangę 
najbardziej użytecznych narzędzi formowania. Jednym z nich jest me-
chanika produkcji: od wyrabiania cegieł z gliny do procesów metalur-
gicznych, obejmujących ciągły przepływ surowego materiału, podda-
wany zabiegom segmentowania, układania w  sterty i wysyłania. […] 
Prostokątna jednostka wraz z  kratą, jako metoda fizycznego rozsze-
rzania, jest również najbardziej bezwładna i najmniej organiczna. Dla 
form strukturalnych, potrzebnych obecnie w architekturze i wymaga-
nych w epoce szybkich podróży, forma ta jest oczywiście przestarzała. 
Bardziej skuteczne zasady kompresji/napięcia wiążą się z formą orga-
niczną o złożonej krzywiźnie62. 

Prostokątna jednostka jest dla Morrisa jednocześnie modułem archi-
tektonicznym i rzeźbiarskim. Należy jednak zaznaczyć, że w twór-
czości Morrisa – a także innych rzeźbiarzy lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych – prostopadłościan nie jest jedyną figurą odnoszącą 
nas do architektury. O wiele bardziej złożoną przestrzenią okazuje 
się labirynt, który dla Morrisa stanowi zarówno formę przestrzenną, 
jak i przestrzenny paradygmat dociekań filozoficznych63. 

Badanie związków między przestrzenią dzieła w architektonicz-
nej ramie galerii i  przestrzennością doświadczającego podmiotu 
było głównym nurtem fascynacji minimalizmu. Morris zarysowu-
je w tym kontekście jeszcze jedno istotne zestawienie minimalizmu 
ze sztuką dawną – sztuką baroku, a zwłaszcza z kolumnadą na pla-

62 Idem, Uwagi o rzeźbie, część 3: spostrzeżenia i domysły, s. 30–31.
63 Zob. idem, Lawirowanie przez labirynt (2001), tłum. J. Jaworska, K. Słoboda, w: idem, 

Uwagi o rzeźbie. Teksty, s. 100–108.
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cu św. Piotra zaprojektowaną przez Berniniego, który „zmienia ar-
chitekturę w rzeźbę”: 

Zainteresowania nowej sztuki […] – współistnienie przestrzeni dzie-
ła i widza, liczne punkty widzenia, początki ataku na rzeźbę ze stro-
ny Gestalt, wykorzystanie odległości i ciągłych, głębokich przestrzeni, 
eksploracje nowych relacji wobec natury, znaczenie czasu i przekonań 
o subiektywnych aspektach percepcji – także opisują zainteresowania 
baroku. Wydaje się, że znaczna część prac, […] przeniosła się do pew-
nego stopnia we wrażliwość i doświadczenie barokowe, nie posługując 
się, w większości wypadków, barokową wyobraźnią64.

„Barokowość” minimalizmu, którą podkreśla Morris w tekście z 1978 
roku, Michael Fried określił wcześniej, już w 1967 roku, w słynnym 
eseju Art and Objecthood jako „teatralność” (theatricality), uznając 
tę cechę za przyczynę „degeneracji” sztuki65. Jak zauważa Julie H. 
Reiss, argumenty Frieda, choć krytyczne wobec minimalizmu, mają 
istotne znaczenie dla rozwoju instalacji jako jednej z nowych sztuk 
przestrzeni66. Rozwińmy tę myśl i dodajmy, że esej Frieda dostarcza 
też kilka uwag istotnych w kontekście badania związków między mi-
nimalizmem i architekturą. Fried zaznacza, że modernistyczna rzeź-
ba i malarstwo są doświadczane natychmiastowo, natomiast rzeźby 
minimalistycznej doświadczamy w czasie. Podobnym argumentem 
posługuje się Rosalind E. Krauss w  Passages in Modern Sculpture, 
podkreślając nie tylko przestrzenny, ale i czasowy aspekt rzeźby no-
woczesnej. Przypomnijmy również, że doświadczenie architektury 
nie jest jedynie doświadczeniem przestrzennym; obchód przestrzeni 
architektonicznej wymaga czasu67.

64 Idem, Czas teraźniejszy przestrzeni, s. 80. 
65 „Art degenerates as it approaches the condition of theater”. Zob. M. Fried, Art 

and Objecthood (1967), w: idem, Art and Objecthood, Chicago–London 1998, 
s. 164. Na temat krytyki minimalizmu oraz problemów z interpretacją tekstów 
Frieda zob. na przykład: S. Melville, „Doświadczenie” w latach sześćdziesiątych, 
tłum. M. Salwa, „Sztuka i Filozofia” 2005, nr 26, s. 37–53.

66 J. H. Reiss, From Margin To Center: The Spaces of Installation Art, s. 60. 
67 Zob. podrozdział „Powinowactwa z wyboru” i granice sztuk w rozdziale 1 części 2.
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Jeżeli przyjmiemy pojęcie doświadczenia przestrzeni opisa-
ne przez Merleau-Ponty’ego w Fenomenologii percepcji za konstytu-
tywne dla architektonicznego aspektu minimalizmu, to należy jed-
nocześnie przypomnieć o  kwestii trwałości i  doborze materiałów. 
Wiele rzeźb Morrisa, Judda, Andre i Serry powstało z trwałych ma-
teriałów, w pracowni lub w fabryce: „Minimaliści lat 60. byli niczym 
przemysłowi osadnicy na terenach przygranicznych, eksplorujący 
fabryki i huty żelaza. […] Wykreśl, wytnij, zwiń i złóż; powtórz to 
w fabryce, a potem zostaw. Zostaw to tuż przed swoim nosem lub 
przed swoim ciałem”68. Jednak niektóre geometryczne rzeźby Mor-
risa były wykonywane z drewna i mogły być demontowane i rekon-
struowane w różnych przestrzeniach69. Należy więc odróżnić archi-
tektoniczny charakter rzeźb z trwałego materiału (które mogły być 
przenoszone) od architektoniczności tymczasowych instalacji, które 
były w pełni uzależnione od „ram” galerii. Trzeba też przypomnieć, 
że niezależnie od materiału dla minimalistów podstawowymi punk-
tami odniesienia były: „ściana, podłoga, sufit, chodnik”. Jak podkreś- 
la Maria Hussakowska: „Donald Judd w początkach swoich działań 
nie mógł obyć się bez ściany: jego »specyficzne« obiekty, właściwie 
wszystko, co projektował dostosowane było do mocowania na ścia-
nie lub osadzania w ciasnym wnętrzu”70.

O ile pojęcie minimalizmu w rzeźbie wiąże się zazwyczaj z rzeź-
biarzami, takimi jak Robert Morris, Donald Judd, Sol LeWitt, Ri-
chard Serra czy Dan Flavin, to niektórzy krytycy i historycy archi-
tektury poszerzają jego definicję. W studium Minimalist Architecture 
(2002) Franco Bertoni używa określenia „minimalistyczna architek-
tura” zarówno w odniesieniu do willi Adolfa Loosa z  lat dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku, budowli Luisa Barragána z lat pięć-
dziesiątych i  sześćdziesiątych, jak i  do realizacji Tadao Ando czy 
Petera Zumthora z lat dziewięćdziesiątych. Bertoni argumentuje, że 
minimalizm w architekturze jest nie tyle krótkotrwałym nurtem czy 
stylem, co postawą wynikającą z  określonej architektonicznej tra-

68 R. Morris, Rozmiar ma znaczenie (2000), tłum. K. Bojarska, w: idem, Uwagi 
o rzeźbie. Teksty, s. 91. 

69 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. 66. 
70 M. Hussakowska, Minimalizm, s. 163.
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dycji, między innymi ze współczesnych fascynacji cysterskim mo-
nastycyzmem (w projektach architektów Johna Pawsona i Claudia 
Silvestrina), filozofią zen i tradycyjną architekturą japońską (Tadao 
Ando), abstrakcją XX wieku, racjonalizmem i klasycyzmem w ar-
chitekturze71. Innymi słowy, według argumentacji Bertoniego, „mi-
nimalizm” w architekturze rozwijał się niezależnie od minimalizmu 
w rzeźbie lat sześćdziesiątych, choć można odnaleźć pewne momen-
ty „styczności” tych dwóch tendencji.

W  interpretacji Bertoniego niektóre realizacje architektonicz-
ne stanowią „preludium” do minimalizmu w  rzeźbie, zwłaszcza te 
posługujące się prostymi bryłami geometrycznymi czy podkreśla-
jące znaczenie pustki i prawdy materiału. Przykładem jest, dokona-
ne przez Bertoniego, zestawienie budynku Salk Institute for Biologi-
cal Studies (La Jolla, Kalifornia, 1959–1965, il. 30) projektu Louisa 
Kahna z 15 Untitled Works in Concrete Donalda Judda, pracy zreali-
zowanej na terenie The Chinati Foundation (Marfa, Teksas, 1980–
–1984, il. 31)72. W poszukiwaniu „formalnych” podobieństw między 
architekturą prostych, geometrycznych brył a rzeźbiarskim minima-
lizmem Bertoni sięga także do architektury francuskiej końca XVIII 
wieku i  problemu architecture parlante, zestawiając projekt domu 
drwala Claude-Nicolasa Ledoux z pracą Carla Andre (Cedar Piece, 
1959), przypominającą nakładające się na siebie drewniane belki73. 
Według Bertoniego minimalizm w rzeźbie, zestawiony z architekto-
nicznymi przykładami, traci swoją pionierską pozycję jako ekspe-
rymentalny nurt w  sztuce XX wieku. Należy jednak zaznaczyć, że 
rozpoznanie znaczenia rzeźbiarskiego minimalizmu przyczyniło się 
do określenia „najbardziej widocznych aspektów” architektury mi-
nimalistycznej, takich jak prostota formy wynikająca z zestawiania 
brył geometrycznych, jej „abstrakcyjność” połączona z  operowa-
niem światłem i  pustką, brak ornamentu, eksponowanie walorów 
budulca oraz funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni74. 

71 F. Bertoni, Minimalist Architecture, Basel 2002, s. 26. 
72 Ibidem, s. 11–13.
73 Ibidem, s. 18–19.
74 Ibidem, s. 22. 



Il. 30. Louis Kahn, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Kalifornia, 
1959–1965



Il. 31. Donald Judd, 15 betonowych prac bez tytułu, 1980–1984, The Chinati 
Foundation, Marfa, Teksas
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Architektoniczność rzeźby / rzeźbiarskość architektury

Związki rzeźbiarskiego minimalizmu i modernizmu w architekturze 
zostały krytycznie ocenione przez artystę Dana Grahama w eseju Art 
in Relation to Architecture/Architecture in Relation to Art (1979)75. 
Esej opublikowany pierwotnie w  „Artforum” stanowił komentarz 
artysty do sporu między rzeźbiarzem Richardem Serrą i  architek-
tem Robertem Venturim, dotyczącego projektu Transportation Pla-
za w Waszyngtonie, D.C. W tej przestrzeni miejskiej, do której za-
mówiono rzeźbę Serry, Venturi zaprojektował dwa wielkie pylony 
zwieńczone amerykańskimi flagami. Serra nazwał ten projekt „fa-
szyzującym”, nie zgadzając się na wpisanie weń jego rzeźby. Choć 
wielu krytyków sztuki broniło stanowiska Serry w tym sporze, Dan 
Graham opowiada się za argumentami Venturiego. 

Dla Grahama konflikt między rzeźbiarzem wywodzącym się 
z kręgów minimalizmu i architektem czerpiącym inspiracje z kultury 
popularnej jest istotny nie tylko ze względu na ścierające się postawy 
modernizmu i  postmodernizmu76. Spór między Serrą a  Venturim 
wyraźnie wyznacza kierunek debat o związkach rzeźby z architektu-
rą w przestrzeni publicznej. Według Grahama minimalizm lat sześć-
dziesiątych XX wieku za najważniejszy kontekst przestrzenny uznaje 
puste wnętrze galerii sztuki, w przeciwieństwie do pop-artu, które-
go pole odniesień jest o wiele szersze. „Architektoniczność” mini-
malizmu sprowadza się więc do problemu kontenera, we wnętrzu 
którego umieszczone są prace; w tym znaczeniu instalacje ze świe-
tlówkami Dana Flavina są uwarunkowane przestrzenią galerii. Jed-
nak, jak zaznacza Graham, znaczenie instalacji Flavina nie ograni-
cza się jedynie do kontekstu i funkcji galerii – można je postrzegać 

75 D. Graham, Art in Relation to Architecture / Architecture in Relation to Art,  
w: idem, Rock My Religion: Writings and Art Projects 1965–1990, ed. B. Wallis, 
Cambridge MA 1993, s. 224–241. Przedruk z: „Artforum” 1979, Vol. 17, No. 6 
(luty), s. 22–29. 

76 Podobną opozycję między minimalizmem i  pop-artem wyznacza Ignasi de 
Solà-Morales w odniesieniu do architektury. Zob. rozdział Mies van der Rohe 
and Minimalism w: I. de Solà-Morales, Differences: Topographies of Contempo-
rary Architecture, s. 28–37. 
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w szerszym kontekście historycznym, odwołując się na przykład do 
kwestii zastosowania w  architekturze światła elektrycznego77. Gra-
ham dowodzi, że estetyczny formalizm minimalizmu niewiele róż-
ni się od modernistycznego funkcjonalizmu w architekturze. To, co 
łączy minimalizm rzeźbiarski i post-Bauhausowski funkcjonalizm, 
to „abstrakcyjny materializm”, wiara w  „obiektywną” formę oraz 
w  strukturę niezależną od „symbolicznych kodów znaczenia” (za-
równo minimalizm w sztuce, jak i  funkcjonalistyczna architektura 
wykluczają społeczne konotacje oraz lekceważą kontekst otaczającej 
nas sztuki i architektury)78. Jak argumentuje Graham, w przeciwień-
stwie do autonomiczności minimalizmu i  funkcjonalizmu, Robert 
Venturi i  jego współpracownicy postrzegają architekturę jako pole 
kulturowych powiązań.

Krytyka minimalizmu i modernizmu, krytyka rzeźby w archi-
tekturze (Kunst am Bau) oraz postulat nowego „języka” rzeźby i ar-
chitektury to główne aspekty postmodernistycznych debat dotyczą-
cych analogii między architekturą a  sztukami wizualnymi. „Don 
Judd nienawidził moich prac” – to wyznanie Franka O. Gehry’ego 
poprzedza jego komentarz do realizacji architektonicznych i  ich 
związków ze światem sztuki, wygłoszony na sympozjum Art and 
Architecture (1998) w The Chinati Foundation w Marfie (Teksas) – 
notabene w miejscu, gdzie Donald Judd zrealizował jedną ze swo-
ich najbardziej spektakularnych prac w plenerze (wspomniane już  
15 Untitled Works in Concrete)79. Minimalistyczna realizacja Judda 
dla The Chinati Foundation stała się główną inspiracją do zorgani-
zowania w  tym miejscu sympozjum, jednak nie było ono poświę-
cone związkom między architekturą a  minimalizmem. Wśród za-
proszonych gości, obok Gehry’ego, znaleźli się między innymi Claes 
Oldenburg i Coosje van Bruggen, rzeźbiarze często współpracują-
cy z tym architektem i realizujący projekty w przestrzeni publicznej. 
Rzeźba o wielkiej skali umieszczona w przestrzeni publicznej, prze-
skalowane przedmioty zapożyczone z życia codziennego czy kultury 

77 D. Graham, Art in Relation to Architecture / Architecture in Relation to Art, s. 225. 
78 Ibidem, s. 228. 
79 F. Gehry, Recent Works, w: Art and Architecture. A Symposium Hosted by The 

Chinati Foundation, s. 159. 
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masowej, to znaki rozpoznawcze rzeźbiarskiej działalności Olden-
burga i van Bruggen, które tworzyli już w latach sześćdziesiątych XX 
wieku. 

W postmodernistycznych strategiach Oldenburga i van Bruggen 
związki rzeźby i architektury ujawniają się w przeskalowaniu przed-
miotów (Spoonbridge and Cherry, 1988, Walker Art Center, Minne-
apolis) czy też w wykorzystaniu cytatów architektonicznych, takich 
jak ogromna kolumna (Batcolumn, 1977, Chicago). „Wielkie struk-
tury” i „kolosalne pomniki” to określenia często używane przez Ol-
denburga i van Bruggen w odniesieniu do ich projektów. Przeskalo-
wanie rzeźb należy postrzegać jako przemyślaną strategię artystów, 
którzy w przewrotny sposób chcą konkurować z architektami: „ar-
chitekci są bardzo zainteresowani wysokimi budynkami. To wyścig, 
czyj budynek jest wyższy. Oczywiście rzeźbiarze nie mają żadnych 
szans w tej konkurencji. Jeśli chodzi o skalę, sztuka może być co naj-
wyżej świetlikiem w statku oceanicznym”80.

Prace o wielkiej skali Claesa Oldenburga i Coosje van Bruggen 
powstawały w czasie debat na temat sztuki w przestrzeni publicznej 
w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy rzeźba była traktowa-
na zazwyczaj jako dodatek do architektury. Oldenburg i van Brug-
gen podważają zarówno amerykańską koncepcję rzeźby „wstawio-
nej” w przestrzeń publiczną, jak i europejską definicję Kunst am Bau. 
Ironiczna interpretacja definicji rzeźby jako „dodatku” do architek-
tury jest widoczna szczególnie w projekcie nowego skrzydła Allen 
Memorial Art Museum (Oberlin College, Oberlin, Ohio, 1978)81. 
Cytując słowa architekta Roberta Venturiego w odniesieniu do tego 
projektu („świetnie wyglądałby jak waza na szczycie mojego budyn-
ku”), rzeźbiarze podkreślali konieczność uwolnienia rzeźby od pięt-
na ornamentu architektonicznego, inicjując charakterystyczną dla 
ich twórczości grę ze skalą. Dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna 

80 C. Oldenburg, C. van Bruggen, Why Run Into Buildings When You Can Walk 
Between Them?, w: ibidem, s. 135–136. 

81 Ibidem, s. 134–135. Główny budynek Allen Memorial Art Museum został wznie-
siony w 1917 roku w stylu włoskiego renesansu. W 1977 roku Robert Venturi, 
John Rauch i Denise Scott Brown zaprojektowali nowe skrzydło mieszczące ga-
lerię sztuki nowoczesnej i współczesnej.



Il. 32. Claes Oldenburg, projekt rozbudowy Allen Memorial Art Museum, 
Oberlin College, Ohio, 1978



Il. 33. Claes Oldenburg, Giant Three-Way Plug, 1970
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muzeum w Oberlin przyjęła formę kilku ogromnych wtyczek „wpię-
tych” szeregowo w istniejący budynek (na il. 32, reprodukcji jednego 
z rysunków An Alternate Proposal for the AMAM, widać tylko jed-
ną; pozostałe miały być wpięte za nią). Architektoniczny projekt no-
wego skrzydła jest zmonumentalizowaną trawestacją rzeźby Olden-
burga Giant Three-Way Plug (1970), znajdującą się w kolekcji tegoż 
muzeum (il. 33). Przeskalowany przedmiot codziennego użytku nie 
jest w tym przypadku wolnostojącym pomnikiem w przestrzeni pu-
blicznej czy architektonicznym ornamentem, lecz alternatywną czę-
ścią struktury architektonicznej (przypominającą wizjonerski pro-
jekt Plug-in City Petera Cook’a i Archigramu z lat 1962–1966)82.

Potęgowanie antagonizmów między rzeźbą i  architekturą nie 
było jednak celem nadrzędnym działań Oldenburga i van Bruggen. 
Owocną współpracą okazała się ta z Frankiem O. Gehrym przy pro-
jekcie budynku Chiat / Day w Venice w Kalifornii, znanym jako Bi-
noculars (1991, il. 34). Ogromna teatralna lornetka, która stanowi 
fasadę tego budynku, była pierwotnie modelem teatru, nad któ-
rym Oldenburg pracował wspólnie z Gehrym. Projektując budynek 
w  Venice, Gehry zdecydował się na wykorzystanie rzeźbiarskiego 
projektu. Jak wspominają rzeźbiarze: „to był najbardziej szlachet-
ny gest, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. Jak to możliwe, że architekt 
pomyślał o odstąpieniu rzeźbiarzowi części fasady jego budowli?”83.

Rzeźba lat sześćdziesiątych przedefiniowała naturę rzeźbiar-
skiej przestrzeni. Niektórzy artyści podjęli krytykę architektury, 
opakowując ją, tak jak Christo, czy dokonując cięć, tak jak Gor-
don Matta-Clark84. To, co łączy ich działania, to podkreślanie sta-
tusu architektury jako sztuki. „Architecture as art” to główne hasło 
zespołu architektów SITE (Sculpture In The Environment) założo-
nego w Nowym Jorku w 1970 roku. Grupa SITE jest znana przede 
wszystkim z projektów przestrzeni handlowych na przedmieściach 
amerykańskich miast dla firmy BEST Products. Projekty SITE to 

82 Zob. Archigram, eds. P. Cook et al., New York 1999, s. 36–43. 
83 C. Oldenburg, C. van Bruggen, Why Run Into Buildings When You Can Walk 

Between Them?, s. 157. 
84 J. Ackerman, On Sculpture in the Context of Architecture, w: Art and Architectu-

re. A Symposium Hosted by The Chinati Foundation, s. 15.
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w większości wariacje na temat formy prostopadłościanu bez okien, 
typowej dla handlowego centrum, hal wystawienniczych i hurtow-
ni. Symbolem działalności SITE stał się budynek Indeterminate Façade 
Showroom (Almeda-Genoa Shopping Center, Houston, Teksas, 1974–
–1975), którego ceglana ściana przypomina osypującą się ruinę: 
„któżby pomyślał, że współcześni amerykańscy klienci mogą się […] 
delektować […] fantazjami na temat rozpadu?”85. W 1972 roku ze-
spół rozpoczął publikację serii wydawnictw pod wspólnym tytułem 
„ON SITE”, których celem miało być rozszerzenie debaty dotyczą-
cej funkcji sztuki publicznej w specyficznym kontekście amerykań-
skiej konsumpcji. 

W tekście programowym SITE określa swoje działania jako kry-
tyczne wobec niektórych koncepcji dwudziestowiecznej architektu-
ry, a zwłaszcza wobec tradycyjnie pojmowanych związków pomiędzy 
architekturą a  sztuką czy też funkcją sztuk wizualnych w  środowi-
sku architektonicznym86. Filozofia SITE została przedstawiona w for-
mie czterech krytycznych punktów. Pierwszy punkt to krytyka sztu-
ki jako peryferyjnej dekoracji architektury i przestrzeni publicznych; 
przykładem są rzeźby usytuowane na miejskich placach czy murale. 
Drugi punkt dotyczy krytyki dziedzictwa nowoczesnego projektowa-
nia w ramach tak zwanego stylu międzynarodowego w architekturze, 
czyli krytyki budynków, które wyglądają jednakowo. Trzeci punkt 
krytyki SITE zawiera pytanie, dlaczego współczesna architektura nie 
jest komunikatywna, dlaczego nie wytworzyła wizualnego języka od-
powiedniego do swych celów. Czwarty punkt programu SITE od-
nosi się do interpretacji architektury jako sztuki, w przeciwieństwie 
do architektury jako projektowania. Architektura jako sztuka suge-
ruje „problem treści”, podczas gdy architektura jako projektowanie 
odnosi się do kwestii celu i funkcji. Pojęcie architektury jako sztuki 
oznacza dla SITE badanie nowej, ikonograficznej roli budowli: sztuka 
jest krytyczna, podczas gdy projektowanie jest pasywne i użytkowe. 
Jednocześnie SITE interpretuje swoje działania w kontekście wielo-

85 R. Harbison, Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania. W poszukiwaniu 
znaczenia architektonicznego, tłum. B. Gadomska, Warszawa 2001, s. 111.

86 SITE: Architecture as Art, preface: P. Restany, B. Zevi, New York 1980, s. 12–17.



Il. 34. Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen, Binoculars, 1991, część budynku 
Chiat / Day Inc. zaprojektowanego przez Frank O. Gehry & Associates, Inc., 
Venice, Kalifornia 
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wiekowej tradycji zachodniej architektury. Jednym z podstawowych 
kanonów nowoczesnego projektowania, obok postulatu funkcjonali-
zmu, była estetyczna definicja budynku jako „rzeźbiarskiego przed-
miotu”, efektu działania formy, przestrzeni i struktury. 

Słynnym dziełem z lat siedemdziesiątych XX wieku, usytuowa-
nym na pograniczu architektury, rzeźby i  sztuki publicznej, a  za-
projektowanym przez architektów, jest Franklin Court w  Filadelfii 
(1976), autorstwa Roberta Venturiego i Denise Scott Brown (il. 35). 
Autorzy Franklin Court określają go jako „dom-zjawa” (ghost house); 
na miejscu, w którym stał niegdyś dom Benjamina Franklina, wznie-
siono metalową konstrukcję naśladującą jedynie zarys bryły wy-
prowadzony z  istniejących fundamentów87. Venturi i  Scott Brown 
otrzymali zlecenie od National Park Service na projekt Muzeum 
Benjamina Franklina. Zleceniodawca spodziewał się, że architekci 
odbudują dom Franklina i tam powstanie muzeum, jednak ostatecz-
na realizacja nie przybrała ani formy tradycyjnego pomnika, ani for-
my odbudowanego zabytku. Jak podkreślają architekci, przypadek 
Franklin Court był szczególny. Zachowała się dokumentacja źró-
dłowa w formie zapisów i  listów Franklina do żony (w czasie, kie-
dy budowano dom, Franklin przebywał w Londynie), ale nie było 
żadnego materiału wizualnego. Architekci zdecydowali nie odbudo-
wywać domu, lecz wznieść jedynie szkielet bryły, zachować funda-
menty, muzeum ukryć pod ziemią (il. 36), a  na powierzchni jako 
inskrypcje przedstawić część zachowanych tekstów historycznych – 
wybranych cytatów z korespondencji Franklina i jego żony, w któ-
rych można odnaleźć opisy domu. Franklin Court jest postrzegany 
dzisiaj jako jedna z najciekawszych realizacji w przestrzeni publicz-
nej z  lat siedemdziesiątych, między innymi ze względu na wyeks-
ponowanie „negatywu” historycznej formy, „rzeźbiarskie” potrakto-
wanie budynku jako szkieletu bryły oraz wprowadzenie elementów 
współczesnej architecture parlante – architektury, która „mówi” za-
równo przez rzeźbiarski negatyw bryły, jak i przez inskrypcje. 

87 Zob. Interviews: Denise Scott Brown and Robert Venturi on Art and Architecture, 
w: Dialogues in Public Art: Interviews, ed. T. Finkelpearl, Cambridge MA 2001, 
s. 154–170.



Il. 35. Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., Franklin Court, Filadelfia, 1976



Il. 36.  Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., Franklin Court (Sunken Court), 
Filadelfia, 1976





rozdział 3 
Przestrzenie sztuki i architektury

[Instalacja] jako środek artystycznego wyrazu znosi podział  
na tradycyjne dziedziny sztuki. […] Instalacja jest więc dziełem  

przestrzennym, uprzestrzennionym i generującym przestrzeń.
Beata Frydryczak, Idea miejsca, czyli bramy instalacji

Osiągnęliśmy obecnie moment,  
kiedy widzimy najpierw nie sztukę, a przestrzeń.

Brian O’Doherty, Uwagi o przestrzeni galerii (Inside the White Cube)

Podczas gdy architekci byli demonizowani jako ci,  
którzy niszczą miasto, artyści zostali poproszeni o jego uratowanie.

Tom Finkelpearl, The City as Site

Kiedy zlecają ci realizację projektu publicznego, […]  
nie dostajesz głównej przestrzeni, jesteś wstawiony do kąta. […] Jako 

[…] artysta jesteś proszony o zrobienie jakiegoś dodatku,  
czegoś niepotrzebnego.

Vito Acconci, Interview: Vito Acconci on Art, 
Architecture, Arvada and StoreFront

Architektoniczność instalacji

Na początku rozważań prezentowanych w tym rozdziale powracam 
do wątku podjętego już w  części dotyczącej „architektoniczności 
minimalizmu”, podkreślając relacje między architekturą white cube 
a instalacją architektoniczną. Przywołuję również sytuację „wyjścia” 
instalacji z  galerii w  przestrzeń miasta oraz debaty lat osiemdzie-
siątych XX wieku, wyznaczające różnice między krytyczną sztuką 
publiczną a  niekiedy deprecjonowaną w  tym zestawieniu „archi-
tektoniczną” sztuką publiczną. Przedefiniowanie pojęcia rzeźby ar-



302 CZĘŚĆ I I I

chitektonicznej we współczesnym dyskursie sztuk wizualnych nie 
jest jedynym śladem wskazującym na zbliżenie architektury i rzeźby. 
Sytuowanie wielu prac współczesnych artystów i  architektów mię-
dzy rzeźbą a architekturą wskazuje na problem, z którym zmaga się 
zarówno historia sztuki, jak i  estetyka filozoficzna. W  sytuacji za-
tarcia się granic między mediami niezbędne stało się wypracowa-
nie nowych, otwartych pojęć określających specyfikę praktyk arty-
stycznych, a nie odnoszenie się jedynie do trzech głównych sztuk: 
malarstwa, rzeźby, architektury. Wobec nowo powstających mediów 
konieczne było więc zadanie pytań typu: „Czy ready-mades lub envi-
ronments uznamy za rzeźbę, czy za całkowicie nową kategorię arty-
styczną?”1. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym określeniom odnoszą-
cym się do realizacji z obszaru między rzeźbą i architekturą, takim 
jak environments, instalacje, sztuka site-specific. Moim zamiarem nie 
jest jednak przedstawienie nowej klasyfikacji sztuki instalacji, lecz 
uwypuklenie jej związków z architekturą. 

W rozważaniach o różnicach między współczesną sztuką envi-
ronment i  sztuką instalacji Grzegorz Sztabiński sięgnął do trady-
cji współdziałania sztuk, charakteryzującej zarówno dziewiętnasto-
wieczne Gesamtkunstwerk, jak i wcześniejsze epoki: 

Zagadnienie dialogu, rozumiane jako dążenie do integracji różnych 
dziedzin sztuki, od dawna przyciągało uwagę artystów i teoretyków. Od 
manieryzmu przez barok, romantyzm, symbolizm aż do współczesno-
ści wiedzie droga poszukiwania odpowiedników między elementami 
uważanymi za konstytutywne dla poszczególnych dziedzin artystycz-
nych. Wystarczy w związku z tym przypomnieć manierystyczne „ob-
razy pięciozmysłowe”, Wagnerowską ideę Gesamtkunstwerk oraz póź-
niejsze dążenia do uwzględnienia wielkości zakresów oddziaływania 
jednego tworzywa, bądź do wielotworzywowości dzieł. Ważnym eta-
pem tych poszukiwań stało się zwrócenie uwagi na zjawisko synestezji. 

1 G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996, 
s. 62. 
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[…] Marzono też o stworzeniu dzieł pełnych, to znaczy oddziałujących 
na wszystkie zmysły, a nie tylko na jeden ich rodzaj2. 

Odwołując się do książki Franka Poppera z lat siedemdziesiątych XX 
wieku3, Sztabiński zwraca uwagę na obecne we współczesnej krytyce 
artystycznej zamienne stosowanie terminów environment i „instala-
cja” jako przykładów realizacji przestrzennych. Popper dzieli envi-
ronments na dwa typy. Pierwszy z nich to realizacje architektoniczne 
związane z zasadą funkcjonalności, dzieła o skali architektonicznej 
włączone w  przestrzeń miasta. Drugi typ to „czysto” rzeźbiarskie 
environments, przypominające niekiedy happeningi czy spektakle 
angażujące wszystkie zmysły i zmuszające odbiorców do uczestnic-
twa, przekraczające granice sztuk na podobieństwo totalnego dzieła 
sztuki4. Podążając śladem Popperowskiego rozróżnienia, Sztabiński 
zarysowuje granice między environment a instalacją: 

O ile u podstaw praktyki twórców environment odkryć można myśle-
nie „inżynierskie” o sztuce, o tyle przedstawiciele sztuki instalacji my-
ślą bardziej „humanistycznie”. Przyjmowanym przez nich punktem od-
niesienia jest tradycja kultury i pytanie o jej aktualny stan. Prowadzi to 
do innej koncepcji dialogu sztuk. W environment ważne było wykorzy-
stywanie możliwości ich współdziałania dla stworzenia dzieła totalne-
go. Dla sztuki instalacji liczy się fragmentaryczna, cząstkowa „rozmo-
wa” z przyszłością i teraźniejszością5.
 

Zgodnie z powyższą definicją environment jest bliższy nie tylko my-
śleniu funkcjonalnemu, inżynierskiemu, lecz także dziewiętnasto-
wiecznej formule Gesamtkunstwerk, która przetrwała – jako jedna 

2 G. Sztabiński, Modernistyczna i  postmodernistyczna koncepcja dialogu sztuk. 
(Environment a sztuka instalacji), w: Dialog sztuki dawnej i współczesnej, red.  
G. Sztabiński, Łódź 1996, s. 15. Związki Gesamtkunstwerk i sztuki instalacji za-
uważa również Łukasz Guzek. Zob. Ł. Guzek, Sztuka instalacji. Zagadnienie 
związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Warszawa 2007, s. 58.

3 Zob. F. Popper, Art – Action and Participation, London 1975. 
4 G. Sztabiński, Modernistyczna i  postmodernistyczna koncepcja dialogu sztuk. 

(Environment a sztuka instalacji), s. 17–18.
5 Ibidem, s. 19. 
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z możliwych transkrypcji – w modernistycznym postulacie integra-
cji sztuk pod przewodnictwem architektury. Instalacja odwołuje się 
zaś do innego, postmodernistycznego dialogu sztuk, który umożli-
wia swobodne, a  nawet „pasożytnicze” zawłaszczanie fragmentów, 
cytowanie tradycyjnych form w nowych układach6. 

Nawet jeśli termin „instalacja” został wprowadzony w  odnie-
sieniu do zjawisk w  sztuce współczesnej, to, podobnie jak Szta-
biński, wielu badaczy poszukuje źródeł tej przestrzennej praktyki 
artystycznej w  sztuce poprzednich wieków7. Erika Suderburg, re-
daktorka tomu Space, Site, Intervention: Situating Installation Art 
(2000), odnajduje „antycypacje” współczesnej sztuki instalacji za-
równo w koncepcji Gesamtkunstwerk, jak i w tradycji nowożytnych 
Wunder- i  Kunstkammern. Założenia sztuki instalacji można po-
równać do aspiracji Waltera Gropiusa, który postrzegał architekturę 
jako modernistyczny projekt scalający wszystkie formy sztuk wizu-
alnych i performatywnych8. W świetle tego porównania sztuka in-
stalacji stanowiłaby przykład jednej z wielu nowoczesnych i współ-
czesnych transkrypcji totalnego dzieła sztuki. Początki instalacji, 
rozumianej jako heterogeniczna kolekcja przedmiotów, można też 
odnaleźć w tradycji zbierania przedmiotów ze świata przyrody i wy-
tworów człowieka (naturalia i mirabilia) w gabinetach osobliwości, 
poprzedników nowoczesnego muzeum9. 

6 Ibidem, s. 21. 
7 Przykładem jest studium Juliane Rebentisch, która przedstawia propozycję es-

tetyki instalacji, sięgając do osiemnastowiecznego rozróżnienia między sztu-
ką przestrzeni (malarstwo) i  sztuką czasu (poezja) zaproponowanego przez 
Gottholda Efraima Lessinga w Laokoonie, czyli o granicach malarstwa i poezji 
(1766). Zob. J. Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003,  
s. 146–149.

8 E. Suderburg, Introduction: On Installation and Site Specificity, w: Space, Site, 
Intervention: Situating Installation Art, ed. E. Suderburg, Minneapolis–London 
2000, s. 6. 

9 Ibidem, s. 7. Jako przykłady wpisujące się w tradycję gabinetów osobliwości Su-
derburg wymienia między innymi instalacje Bena Vautriera Living Sculpture 
(1962), Yayoi Kusamy Aggregation: One Thousand Boats (1964) czy kalifornij-
skie The Museum of Jurrasic Technology założone przez Davida Wilsona w 1987 
roku. Tradycja gabinetu osobliwości jest również widoczna w  muzeum Mar-
cela Broodthaersa i  w  wystawie „Masyw kolekcjonerski. Ze zbiorów Roberta 
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Jako działania pokrewne współczesnym instalacjom Suder-
burg przywołuje również Merzbau Kurta Schwittersa (1920–1943) 
czy Mile of String Marcela Duchampa, instalację zrealizowaną w ra-
mach wystawy „First Papers of Surrealism” w Whitelaw Reid Man-
sion w Nowym Jorku (1942)10. Do działań Schwittersa i Duchampa 
jako prekursorskich wobec sztuki instalacji nawiązuje także Julie H. 
Reiss w studium From Margin to Center: The Spaces of Installation 
Art (1999), wyznaczając linię ewolucji od environment do insta-
lacji. Zanim pojawiło się pojęcie instalacji, istniał termin environ-
ment, używany przez Allana Kaprowa w 1958 roku w odniesieniu 
do jego multimedialnych prac wypełniających całe pomieszczenie. 
Inspiracją dla environments Kaprowa była dadaistyczna koncepcja 
Gesamtkunstwerk, spopularyzowana dzięki antologii Roberta Mo-
therwell’a The Dada Painters and Poets (1951)11. W kontekście ame-
rykańskiej krytyki artystycznej pojęcie environment było wciąż po-
pularne w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, chociaż pojawiły 
się też inne terminy, na przykład „instalacja” w tekście Daniela Bu-
rena The Function of the Studio (1971) traktującym o pracowni arty-
sty jako miejscu produkcji, przechowywania i ekspozycji dzieł sztu-
ki: „czyż termin »instalacja« nie zastąpił słowa »wystawa«?”12. Jak 
zauważa Reiss, dopiero w latach dziewięćdziesiątych pojęcie instala-
cji, używane dla określenia aktualnych praktyk artystycznych, osta-
tecznie się wykrystalizowało w amerykańskiej krytyce artystycznej, 
wypierając environment13. Nawiązując do przestrzennych aranża-
cji asemblaży i  environments, termin „instalacja” oznaczał przede 
wszystkim pracę wykonaną w  przestrzeni galerii, podkreślającą 
związki między fizycznymi, przestrzennymi warunkami ekspozycji, 
dziełem i widzem. 

Kuśmirowskiego i rodziny Sosenków” w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 
Sztuki (Kraków, 2009).

10 E. Suderburg, Introduction: On Installation and Site Specificity, s. 11–12. 
11 Zob. J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, Cambrid-

ge MA 1999, s. 6–7.
12 D. Buren, The Function of the Studio (1971), trans. T. Repensek, „October” 1979, 

No. 10 (jesień), s. 56. 
13 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. xii. 
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Powróćmy do environments jako przestrzennych praktyk arty-
stycznych, poprzedzających instalacje. W 1961 roku w nowojorskiej 
Martha Jackson Gallery otwarto wystawę „Environments, Situations, 
Spaces”. Jak zaznacza Reiss, wystawa ta, zorganizowana w przestrze-
ni alternatywnej, a nie w jednej z ówczesnych centralnych instytucji 
kultury, nie wpłynęła w znaczący sposób na docenienie przez kry-
tykę artystyczną sztuki environment14. W ramach wystawy powstały 
jednak dzieła, które w znaczący sposób określiły charakter tej prze-
strzennej praktyki, takie jak słynny Yard Allana Kaprowa, czyli prze-
strzeń wyłożona oponami, po których chodzili widzowie, zatraca-
jąc poczucie równowagi. Dla rozwoju environments znacznie miały 
wystawy w niewielkich alternatywnych galeriach, takich jak nowo-
jorska Sidney Janis Gallery, w której zorganizowano wystawę „Four 
Environments by Four New Realists” (1964). Jedną z  zaprezento-
wanych wówczas prac było Bedroom Ensemble Claesa Oldenburga, 
czyli przestrzeń sypialni odtworzona w przestrzeni wystawowej. Sy-
pialnia była jednak oddzielona od widzów, nie można było do niej 
wchodzić15. Podobnego przeniesienia dokonał Lucas Samaras rów-
nież w 1964 roku, rekonstruując swoje mieszkanie i pracownię w no-
wojorskiej Green Gallery (Room #1)16.

Polscy badacze także poszukują genezy instalacji w sztuce envi-
ronment. W  1958 roku, w  warszawskim Salonie „Nowej Kultury”, 
pokazano Studium przestrzeni Wojciecha Fangora i Stanisława Za-
mecznika. Jak podkreśla Bożena Kowalska, zainteresowanie Fango-
ra przestrzennymi relacjami było wynikiem jego współpracy z archi-
tektami Stanisławem Zamecznikiem i Oskarem Hansenem w latach 
pięćdziesiątych17. Nieprzypadkowo w wywiadzie z 1959 roku Fan-
gor wyznaje: „Malarstwo, które mnie interesuje, nie może być od-
dzielone od przestrzeni, która je otacza, od rzeczy, które je otaczają, 

14 Ibidem, s. 36. 
15 Ibidem, s. 41. 
16 Ibidem, s. 46. 
17 B. Kowalska, O niezbywalnej potrzebie muzeum instalacji, w: Sztuka instalacji, 

„Rzeźba Polska”, t. 7, Orońsko 1998, s. 143. 
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od osoby, która w  tych stosunkach bierze udział”18. Studium prze-
strzeni należy również postrzegać w  kontekście zjawiska wystaw-
-environments czy szerzej, sztuki wystawienniczej w  powojennej 
Polsce, do której najwybitniejszych osiągnięć należy zaliczyć archi-
tekturę i aranżację Rotundy „Węgiel” autorstwa Stanisława i Wojcie-
cha Zameczników oraz Tadeusza Pawlucia na Wystawie Ziem Odzy-
skanych we Wrocławiu (1948), z wnętrzem wyłożonym brykietami 
węgla, w którym odbywała się projekcja filmu o węglu19. Wystawy-
-environments to zjawisko powiązane przede wszystkim z działalno-
ścią Zakładów Artystyczno-Badawczych w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych20. Podobnie jak w sztuce europejskiej i  amerykań-
skiej lat sześćdziesiątych, również i  na gruncie polskim doszło do 
przedefiniowania związków rzeźby i architektury; szczególnego zna-
czenia nabierają architektoniczne aspekty environments, takie jak 
dosłowne budowanie otoczenia, projektowanie struktur otaczają-
cych widza, integracja sztuk w ramach wystawy.

„Instalacja”, jak zaznacza Erika Suderburg, to rzeczownik po-
chodzący od czasownika „instalować”, czyli „umieszczać dzieła sztu-
ki w galerii czy muzeum”21. Innymi słowy, sztuka instalacji wywo-
dzi się od praktyki montażu wystawy, uwarunkowanej fizycznymi 
parametrami (wymiary, oświetlenie, akustyka) miejsca przeznaczo-
nego do prezentacji sztuki. Miejsce instalacji staje się częścią dzieła, 
jednak dzieło niekoniecznie musi wpisywać się w architekturę prze-

18 Rozmowa z Wojciechem Fangorem. Rozmawiała Barbara Majewska, „Przegląd 
Kulturalny” 1959, nr 1, s. 10.

19 „Dla pokazania węgla, autorzy nie malowali ścian celem uzyskania złudzenia 
wnętrza kopalnianego. Unikając tej fałszywej drogi, autorzy użyli realiów w po-
staci brykietów, jednakże zarazem bez zamiaru naśladowania pokładów węglo-
wych […]. We wnętrzu tym korzystnie ogląda się pokaz filmowy. Realistyczny 
film o węglu, o dużych skrótach montażowych, wprowadza do wnętrza ruch”. 
M. Jassem, J. Minorski, Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, „Architek-
tura” 1948, nr 10, s. 7 i 9. Na temat działalności wystawienniczej Stanisława Za-
mecznika zob. także: Przestrzeń między nami, red. T. Fudala, M. Zamecznik, 
(kat. wyst.) Pawilon Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawa 2010.

20 Zob. J. Gola, Sztuka przestrzeni, w: Powinność i  bunt. Akademia Sztuk Pięk-
nych w Warszawie 1944–2004, red. G. Kowalski, M. Sitkowska, Warszawa 2004,  
s. 153–156.

21 E. Suderburg, Introduction: On Installation and Site Specificity, s. 4.



Il. 37. Robert Morris, Bez tytułu (Untitled), instalacja na wystawie „Spaces”, 
Museum of Modern Art, Nowy Jork, 1969–1970
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strzeni wystawowej. Sztuka instalacji nie odnosi się jedynie do gestu 
wieszania obrazu na ścianie czy ustawiania rzeźby, lecz jest praktyką 
artystyczną samą w sobie. Może zawierać również krytykę praktyki 
tworzenia i wystawiania sztuki w ramach instytucji galerii czy mu-
zeum przez podważanie ich ideologicznej ramy22. Julie H. Reiss po-
strzega instalację jako praktykę przestrzenną powiązaną z różnymi 
nurtami sztuki, takimi jak Fluxus, sztuka ziemi (earth art), minima-
lizm, sztuka wideo, performans, sztuka konceptualna, sztuka proce-
sualna. I chociaż Reiss zaznacza, że koncepcjami określającymi cha-
rakter instalacji jako praktyki przestrzennej jest site specificity, krytyka 
instytucjonalna i tymczasowość23, to w jej opracowaniu historii in-
stalacji nie odnajdziemy (z  wyjątkiem uwag o  minimalizmie) wy-
znaczenia momentów stycznych z architekturą jako jedną ze sztuk 
przestrzeni rzeczywistej. To, co odróżnia instalacje od architektury, 
to ich efemeryczność. To, co zbliża te dwie praktyki, to odwoływanie 
się do koncepcji przestrzeni. 

W  1969 roku amerykański astronauta Neil Armstrong jako 
pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. W  tym samym roku 
otwarto w  Museum of Modern Art wystawę o  symptomatycznym 
tytule „Spaces”. Jak zauważa Reiss, roboczy tytuł tej wystawy brzmiał 
„Environments”, jednak został zmieniony pod wpływem zainte-
resowań eksploracją przestrzeni kosmicznej, a  na okładce katalo-
gu umieszczono obraz rozgwieżdżonego nieba24. Wystawa „Spaces” 
okazała się jednocześnie jedną z najważniejszych ekspozycji ówczes- 
nej sztuki instalacji, gromadzącej prace stworzone in situ. Michael 
Asher zaprojektował całkowicie białe pomieszczenie, którego ścia-
ny, podłoga i sufit zostały wyłożone akustycznymi panelami, tak aby 
wyeliminować z  przestrzeni wszelkie dźwięki i  odgłosy25. Widzo-
wie byli zachęcani, aby zdjąć buty i położyć się na podłodze. Larry 
Bell stworzył czarny pokój, w którym umieścił dwa ogromne pane-

22 Zob. D. Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge MA–London 1995.
23 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. xiii–xxii.
24 Ibidem, s. 88–89.
25 Zob. opisy prac w materiałach prasowych wystawy, udostępnione z archiwum 

MoMA: http://www.moma.org/docs/press-archives/4395/releases/MOMA_1969_ 
July-December_088_162pdf?2010 (dostęp: 5.08.2011).
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le szkła powłokowego; wchodząc do wyciemnionego pomieszczenia, 
widzowie wkraczali w labirynt krzyżujących się odbić. Robert Mor-
ris wstawił do galerii stalowe kontenery, w których zasadzono sto kil-
kadziesiąt niewielkich świerków. Zwiedzający wystawę poruszali się 
wąskimi przejściami pomiędzy kontenerami, ograniczającymi prze-
strzeń dla ciała, podczas gdy na wysokości ich oczu rozciągały się 
widokowe aleje wyznaczane przez szpalery drzewek (il. 37). Wysta-
wa „Spaces” otworzyła drzwi Museum of Modern Art na nowe for-
my sztuki, przyczyniając się do zainicjowania programu „Projects” 
realizowanego w latach 1971–198226. W serię wystaw odnoszących 
się do doświadczania przestrzeni wpisuje się również projekt Rober-
ta Morrisa zrealizowany w 1971 roku w Tate Gallery w Londynie27. 
W  galerii zbudowano wysokie struktury, na które widzowie mieli 
się wspinać, uprzednio zdjąwszy buty, i  skoczyć z  wysokości. Wy-
stawa została zamknięta po pięciu dniach ze względów bezpieczeń-
stwa, jednak znaczenie tego rodzaju eksperymentów przestrzennych 
wydaje się powracać w projektach artystycznych ostatnich lat. Skoki 
w przestrzeń zaaranżowały artystka Agnieszka Kurant i architektka 
Aleksandra Wasilkowska w ramach wystawy „Emergency Exit”, za-
prezentowanej w Pawilonie Polonia w 2010 roku. Wewnątrz pawi-
lonu wzniesiono strukturę z metalowych klatek, po których można 
było się wspiąć ponad sztuczną chmurę, a następnie skoczyć w dół, 
w nieznaną przestrzeń (il. 38)28. 

Historia instalacji w  sztuce amerykańskiej charakteryzuje się, 
według Reiss, kierunkiem dośrodkowym, od marginesów, czyli obec-
ności w przestrzeniach alternatywnych niewielkich galerii, do cen-
trum, czyli wchłonięcia instalacji przez wielkie muzea sztuki, takie 
jak Museum of Modern Art, Jewish Museum czy Whitney Museum. 
Nie oznacza to jednak, że w przestrzeniach alternatywnych zanikła 
sztuka instalacji. Wręcz przeciwnie, na początku lat siedemdziesią-
tych można zaobserwować dalszy rozwój przestrzennych praktyk 
artystycznych w  nowo powstałych, alternatywnych przestrzeniach 

26 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. 102. 
27 Ibidem, s. 105. 
28 Zob. Emergency Exit, red. E. Redstone, (kat. wyst.) Pawilon Polonia, 12. Między-

narodowa Wystawa Architektury w Wenecji, Warszawa–Berlin 2010.



Il. 38. Agnieszka Kurant, Aleksandra Wasilkowska, Emergency Exit, 2010
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wystawienniczych w Nowym Jorku, takich jak 112 Greene Street, 
galerii artystów założonej w  1970 roku, The Institute for Art and 
Urban Resources (1972), Clocktower and Artists Space (1973) czy 
P.S.1 (1976)29. Nowe alternatywne przestrzenie nie handlowały sztu-
ką, nie miały stałych kolekcji, a  ich działalność była nakierowa-
na na praktyki przestrzenne, w tym na sztukę instalacji i na inter-
wencje architektoniczne30. Jedną z  „architektonicznych” instalacji 
była praca Michaela Ashera zrealizowana w  przestrzeni nowojor-
skiej Clocktower w  1976 roku; artysta usunął z  wnętrza wszystkie 
drzwi i okna. Reiss określa tę pracę Ashera mianem instalacji site-
-specific, nie odkreślając jednakże jej architektonicznego charakte-
ru, zbliżonego do interwencji Gordona Matty-Clarka31. W poszuki-
waniu obszaru wspólnego dla sztuk wizualnych i architektury ważne 
jest nie tylko definiowanie poszczególnych dziedzin twórczości, lecz 
także uwypuklenie „architektoniczności” instalacji. Jak argumentu-
je Claire Bishop w Installation Art (2005), sztuka instalacji różni się 
od tradycyjnych mediów (rzeźby, malarstwa, fotografii, wideo), gdyż 
konfrontuje widza bezpośrednio z  przestrzenią. Instalacja wyma-
ga od widza nie tylko doświadczenia wizualnego; angażuje również 
wszystkie inne zmysły. Do doświadczenia instalacji niezbędna jest 
nie tylko „para oczu”, lecz całe ciało ze wszystkimi zmysłami32. Prze-
strzenność i polisensoryczność to dwie główne cechy, które zbliżają 
instalacje do działania architektonicznego33. 

29 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, s. 112. 
30 Jak argumentuje Reiss, w latach osiemdziesiątych w sztuce amerykańskiej, wraz 

z nadejściem epoki konsumeryzmu, można zaobserwować powrót malarstwa. 
Jednak sztuka instalacji nie straciła na znaczeniu, czego przykładem jest kon-
sekwentna polityka kulturalna Whitney Museum promująca sztukę instalacji. 
W 1991 roku w Museum of Modern Art zorganizowano wystawę „Dislocations” – 
pierwszą zbiorową ekspozycję instalacji od czasów „Spaces” w 1969 roku, gro-
madzącą prace Louis Bourgeois, Chrisa Burdena, Sophie Calle, Davida Ham-
monsa, Ilyi Kabakova, Bruce’a Naumana czy Adrian Piper. Ibidem, s. 131–138.

31 Ibidem, s. 122. 
32 C. Bishop, Installation Art: A Critical History, London 2005, s. 6. Zob. także:  

A. Potts, Installation and Sculpture, „Oxford Art Journal” 2001, Vol. 24, No. 2, 
s. 5–24. 

33 Krytyczna historia instalacji przestawiona przez Bishop nie jest jednak zorgani-
zowana według punktów stycznych sztuki instalacji z architekturą, lecz wokół 
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Przestrzenność i  cielesność to dwie cechy wyróżnione przez 
Amelię Jones w jej rozważaniach o przemieszczeniach między mini-
malizmem, body art, estetyką sytuacji (situation esthetics) lat osiem-
dziesiątych XX wieku oraz współczesną sztuką instalacji. Motywem 
łączącym wszystkie te nurty jest, według Jones, refleksja fenomeno-
logiczna postulująca radykalne przewartościowanie związków mię-
dzy podmiotem i przedmiotem34. Fenomenologiczne inklinacje mi-
nimalizmu zostały przejęte przez artystów z nurtu body art, takich 
jak Vito Acconci czy Carolee Schneemann. Jak zaznacza Jones, bez-
pośrednim źródłem dla amerykańskich artystów była nie tylko Feno-
menologia percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego, lecz także publika-
cja amerykańskiego socjologa Ervinga Goffmana (The Presentation 
of Self in Everyday Life, 1956, wydanie rozszerzone – 1959)35. Goff-
man opisuje strukturę społecznych kontaktów, używając metaforyki 
teatralnej, pojęć, takich jak rola, interakcja, spotkanie, scena i kulisy, 
ale i pojęcia gry, zapożyczonego z The Theory of Games and Econo-
mic Behaviour Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna (1944). 
Niezwykle ważnym dla sztuki performansu  pojęciem używanym 
przez Goffmana jest występ, oznaczający działanie odbywające się 
według wcześniej ustalonego wzoru: 

„Występ” (performance) można zdefiniować jako wszelką działalność da-
nego uczestnika interakcji w danej sytuacji, służącą wpływaniu w jakiś 
sposób na któregokolwiek z innych jej uczestników. Biorąc poszczególnego 
uczestnika interakcji i jego występ za najważniejszy punkt odniesienia, 

czterech modeli dyskursywnego podmiotu – widza instalacji: podmiotu psy-
chologicznego (psychoanalitycznego) ukształtowanego przez surrealizm inspi-
rowany pismami Sigmunda Freuda; podmiotu fenomenologicznego pojawiają-
cego się w teoriach minimalizmu pozostających pod wpływem Fenomenologii 
percepcji Maurice’a  Merleau-Ponty’ego; podmiotu „rozbitego” (pojawiającego 
się zwłaszcza w instalacjach wykorzystujących lustra) określonego w Le stade 
du miroir Jacques’a Lacana; podmiotu agonistycznego pojawiającego się w post-
strukturalistycznej krytyce demokracji Ernesta Laclau i Chantal Mouffe. Zob. 
C. Bishop, Installation Art: A Critical History, s. 10.

34 A. Jones, The 1970’s „Situation” and Recent Installation: Joseph Santarromana’s In-
tersubjective Engagements, w: Space, Site, Intervention: Situating Installation Art, 
s. 334. 

35 Ibidem, s. 335.
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możemy tych, którzy przyczyniają się do występów innych, nazywać 
widownią, publicznością, obserwatorami lub współuczestnikami36. 

Przykładem recepcji fenomenologicznej refleksji jest więc nie tyl-
ko rzeźbiarski minimalizm, lecz także sztuka performansu  i  poję-
cie estetyki sytuacji (situation esthetics) – działanie angażujące pu-
bliczność, a  nie działanie przed publicznością37. Jones definiuje 
instalacje jako prace o wielkiej skali (environmental works), umiesz-
czone w  pewnej relacji do oficjalnego otoczenia sztuki, jakim jest 
przestrzeń muzeum czy galerii. To, co łączy praktyki minimalizmu, 
body art i  sztuki instalacji, to podkreślanie znaczenia doświadcza-
nia „przestrzenności sytuacji” naszego ciała w relacji z przestrzenią 
sztuki i znajdującymi się w niej przedmiotami. Jak dowodzi Merleau-
-Ponty: 

[…] schemat cielesny jest dynamiczny. Ściśle rzecz biorąc, termin ten 
znaczy, że moje ciało jawi mi się jako postawa funkcjonalnie odnie-
siona do pewnego aktualnego lub możliwego zadania. Albowiem jego 
przestrzenność, inaczej niż przestrzenność zewnętrznych przedmiotów 
albo „wrażeń przestrzennych”, nie jest przestrzennością położenia, 
ale przestrzennością sytuacji. […] przestrzenność ciała urzeczy-
wistnia się w działaniu i analiza ruchu własnego powinna nam pozwo-
lić lepiej ją zrozumieć. Rozważając ciało w ruchu, lepiej widzimy, w jaki 
sposób zamieszkuje ono przestrzeń (także zresztą czas), ponieważ ruch 

36 Zob. wydanie polskie The Presentation of Self in Everyday Life: E. Goffman, 
Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 
1981, s. 52. W socjologii codzienności Goffmana nie ma bezpośrednich odnie-
sień do fenomenologii Merleau-Ponty’ego. W późniejszej analizie przestrzen-
nego charakteru interakcji (Relations in Public: Microstudies of the Public Or-
der, 1971) Goffman sięga jednak do proksemiki antropologa Edwarda T. Halla 
i  pojęcia Umwelt (otoczenia) zapożyczonego od biologa Jakoba Johanna von 
Uexküll. Zob. E. Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, red. 
naukowa i przedmowa do wydania polskiego G. Woroniecka, Warszawa 2011,  
s. 70 i 306–316.

37 A. Jones, The 1970’s „Situation” and Recent Installation, s. 336–338. Zob. także: 
Situation Esthetics: Impermanent Art and the Seventies Audience, „Artforum” 
1980, Vol. 18, No. 5 (styczeń). Na temat związków sztuki instalacji i performan-
su zob. N. Kaye, Site-Specific Art: Performance, Site and Documentation, Lon-
don–New York 2000.
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nie poprzestaje na doznawaniu przestrzeni i  czasu, ale je aktywnie 
współtworzy38.

W interpretacji Amelii Jones, wytyczającej konstelacje powinowactw 
między minimalizmem, body art i sztuką instalacji, przeważa skon-
centrowanie się na zmieniającej się relacji między doświadczającym 
podmiotem i przedmiotem doświadczenia. Przenieśmy jednak uwa-
gę z sytuacji podmiotu na problem przestrzenności sztuki określanej 
przez instalacje. Jak zaznacza Beata Frydryczak:

[...] pojęcie instalacji łączy się z taką formą dzieła sztuki, które, będąc 
kompozycją lub aranżacją zbudowaną z różnych elementów lub obiek-
tów, pomyślane jest jako dynamiczna, transgresyjna całość (albo ca-
łościowe dzieło sztuki) wpisująca się / opisująca określoną wybraną / 
/ zastaną przestrzeń fizyczną. Jako środek artystycznego wyrazu zno-
si podział na tradycyjne dziedziny sztuki […]. Instalacja jest więc dzie-
łem przestrzennym, uprzestrzennionym i  generującym przestrzeń – 
oznacza to, że nie tylko organizuje, ale również otwiera nowe wymiary. 
Jest to całościowy proces przemieszczania i otwierania nowych jakości 
i wartości: tematyzowania przestrzeni39.

Podejmując próby sformułowania teoretycznego modelu instalacji, 
Jan Wojciechowski stwierdza, że instalacja to „pewna kategoria ar-
tystyczno-estetyczna”: „jest polemiką z  pejzażem, wnętrzem gale-
rii, architekturą, z widzem wchłoniętym w obręb owej przestrzeni”40. 
W  kontekście rozważań o  integracji / przemieszczeniach defini-
cji rzeźby i architektury szczególnie interesująca wydaje się defini-
cja instalacji jako polemiki z architekturą. Jak jednak należy rozu-
mieć „architektoniczny kontekst” instalacji? Czy wynika on jedynie 
z definicji instalacji jako sztuki instalowania wystaw w architektu-
rze galerii? Definiując instalację jako sztukę „partycypacji w danej 
przestrzeni” (a nie jedynie jako sztukę wizualnej percepcji), Joanna 

38 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, 
Warszawa 2001, s. 119 i 121–122. 

39 B. Frydryczak, Idea miejsca, czyli bramy instalacji, w: Sztuka instalacji, „Rzeźba 
Polska”, s. 35 i 37. 

40 J. S. Wojciechowski, Instalacja – pojęcie i problem, w: ibidem, s. 11–12. 
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Hoffmann przywołuje przykład instalacji podważającej funkcje ar-
chitektury przy użyciu minimalnych środków41. W 1995 roku w lon-
dyńskiej Javier Lopez Gallery Martin Creed wbił w podłogę kołek 
oporowy, blokujący drzwi w taki sposób, że można było je otworzyć 
jedynie na szerokość 45 stopni (Work No. 115: A doorstoop fixed to 
a floor to let a door open only 45 degrees). Instalacja Creeda nie miała 
charakteru złożonego Gesamtkunstwerk czy wieloelementowej kon-
strukcji. Kołek oporowy umieszczony w podłodze utrudniał wejście 
i wyjście, a tym samym podważył spodziewaną użyteczność elemen-
tów architektury: funkcję drzwi, które powinny się otwierać, wpro-
wadzając nas do pokoju.

Instalacja Creeda z  1995 roku, która ukazała granice funkcjo-
nalnej przestrzeni architektonicznej, potwierdza trafność rozróżnie-
nia dokonanego przez Grzegorza Sztabińskiego między environment 
(sztuką, w której przestrzeń jest kreowana) i instalacją (sztuką, w któ-
rej przestrzeń jest odnajdywana)42. Odkrywanie przestrzeni architek-
tonicznej dzięki sztuce instalacji wydaje się jednocześnie aspektem 
najlepiej wiążącym instalację jako modalności rzeźby z architekturą 
jako sztuką kształtowania przestrzeni. W typologii instalacji przed-
stawionej przez Sztabińskiego (instalacje prezentacyjne, konkrety-
styczne, konsumpcyjne i wideoinstalacje) jedynie definicja instalacji 
konkretystycznych wyraźnie podkreśla związki tej odmiany sztuki 
rzeźbiarskiej z architekturą43. Typ instalacji konkretystycznych (re-
istycznych) Sztabiński wyprowadza z  tradycji sztuki konstrukty-
wistycznej i minimal artu, których główną cechą jest podkreślanie 
fizyczności, materialności użytych obiektów i fragmentów przestrze-
ni. Do tego typu Sztabiński zalicza między innymi prace Daniela Bu-

41 J. Hoffmann, Nadawanie kształtu chwili, w: ibidem, s. 77–78.
42 G. Sztabiński, Sztuka instalacji a environment. W poszukiwaniu teorii, w: ibi-

dem, s. 21. 
43 W  instalacjach prezentacyjnych akcent jest położony przede wszystkim na 

gromadzonych przedmiotach, a nie na roli zastanego otoczenia. W instalacjach 
konsumpcyjnych przeważa gest gromadzenia przedmiotów gotowych, nabywa-
nych w sklepie, zaś w instalacjach wideo są wyeksponowane różne nośniki ob-
razu. Ibidem, s. 25–31.
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rena, Jana Berdyszaka czy Mikołaja Smoczyńskiego44. W kontekście 
poszukiwań wspólnego obszaru sztuk wizualnych i architektury, in-
stalacji i praktyk architektonicznych, na szczególną uwagę zasługu-
ją prace tego ostatniego, ukazujące przejście od zainteresowania me-
dium fotografii i  granicami obrazu ku instalacjom i  pracom typu 
site-specific. W tekście z 1992 roku Smoczyński wyjaśnia:

Na początku był obiekt i wtedy on był najważniejszy. Problem powstał 
w momencie, kiedy pokazałem go w galerii. Okazało się wtedy, że spo-
sób umieszczenia obiektu w  przestrzeni bardzo zmienia jego odbiór. 
[…] Od tej pory z premedytacją zacząłem budować prace dla miejsca, 
zamiast, jak to było wcześniej, szukać wnętrza dla czegoś, co zrobiłem 
w pracowni. W ten sposób moje prace coraz mocniej wnikały w prze-
strzenie, dla których je budowałem; coraz ważniejsza stawała się archi-
tektura i coraz bardziej architektoniczne były moje obiekty45. 

Działania Smoczyńskiego można interpretować nie tylko przez ka-
tegorie entropii i serializmu, charakterystyczne dla sztuki lat sześć-
dziesiątych XX wieku46, lecz także w odniesieniu do zainteresowa-
nia przestrzennością i polisensorycznością w różnych nurtach sztuki 
współczesnej (w  tym w  sztuce minimalizmu i  postminimalizmu). 
Na szczególną uwagę zasługują pewne powinowactwa pomiędzy ge-
stami „zdjęcia” i „przeniesienia” u Smoczyńskiego a gestami „wyci-
nania” materii architektonicznej i przemieszczenia jej (jako „obiek-
ty” rzeźbiarskie bądź jako serie fotograficznych kolaży) w przestrzeń 
galerii u Gordona Matty-Clarka47. Należy jednak zaznaczyć, że dla 
Smoczyńskiego punktem wyjścia refleksji o przestrzeni i  jej archi-
tektonicznych aspektach było nie tyle poszerzone pojęcie rzeźby (jak 
w minimalizmie) czy poszerzone pojęcie architektury (jak w inter-

44 Ibidem, s. 28.
45 M. Smoczyński (1992), w: Mikołaj Smoczyński, red. E. Gorządek, (kat. wyst.) 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 1993, nlb.
46 Zob. M. Lachowski, Mikołaja Smoczyńskiego sięganie kresu, w: Mikołaj Smo-

czyński retrospektywnie, red. M. Lachowski, (kat. wyst.) Galeria Labirynt, Lu-
blin 2011, s. 19. 

47 Strategie artystyczne Gordona Matty-Clarka omawiam dokładniej w rozdziale 1 
części 4.
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wencjach Matty-Clarka), co przekraczanie granic obrazu. W auto-
komentarzu artysty (Czas przeszły. Komentarze do prac zrealizowa-
nych w latach 1980–1999, Lublin 1999), opublikowanym w katalogu 
wystawy Mikołaj Smoczyński retrospektywnie (2011), odnajdziemy 
passus bezpośrednio opisujący artystyczne zmagania z architekturą 
miejsc, w których powstawały dzieła:

Pojawiła się […] myśl, aby zrealizować prace, które nie byłyby tylko 
reprodukcjami relacjonującymi stan i  kondycję Miejsca, ale czymś, 
co mogłoby istnieć suwerennie. Jako rzecz dodana do Architektury, 
ale także istniejąca „z” i  „w” Architekturze. Pomyślałem o  możliwo-
ści obiektu, który współistniałby z Architekturą już nie tylko wyrazo-
wo, ale również w sensie materialnym. Jako jej fragment pozostający 
w związku nie tylko z formami, ale z jej substancją48. 

Jedną z pierwszych instalacji Smoczyńskiego było Przeniesienie, zre-
alizowane w  Galerii Wschodniej w  Łodzi (1987). Artysta zerwał 
płytki PCV z podłogi swojej pracowni przy ulicy Zana 11 w Lubli-
nie, które zostały przewiezione do Łodzi i zainstalowane na ścianach 
w Galerii Wschodniej49. W końcu lat sześćdziesiątych Carl Andre, 
artysta zaliczany do nurtu minimalizmu, prezentował w przestrzeni 
galerii pracę 144 Lead Square, czyli ołowianą podłogę jako architek-
toniczną rzeźbę („płaskorzeźbę” przeniesioną ze ściany na podłogę – 
jak argumentował Robert Morris), po której można było chodzić50. 
Tym samym rzeźba naśladująca „rozłożystość podłogi” powtarza-
ła czy też dublowała funkcję rzeczywistego elementu architektury. 
Przeniesienie Smoczyńskiego, choć dotyczy tego samego elementu, 

48 M. Smoczyński, Malarstwo (fragment autokomentarza artysty), Czas przeszły. 
Komentarze do prac zrealizowanych w latach 1980–1999, Lublin 1999, maszyno-
pis ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, w: Mikołaj Smoczyń-
ski retrospektywnie, s. 142. 

49 Zob. P. Majewski, Metafizyka „obrazów urzeczywistnionych”. Niektóre aspekty 
wczesnej twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, w: ibidem, s. 45. 

50 Zob. uwagi na temat „architektoniczności” minimalizmu w  tym tomie. Zob. 
także: R. Morris, Czas teraźniejszy przestrzeni (1978), tłum. K. Bojarska, w: idem, 
Uwagi o rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010, s. 77–78.
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prowadzi jednak do zmiany jego funkcji; podłoga „dubluje” ścianę, 
a właściwie zostaje przekształcona w rodzaj obrazu. 

Za pierwsze realizacje typu site-specific w twórczości Smoczyń-
skiego krytycy uznają Zdjęcia (powstające w wyniku przyłożenia do 
ściany płachty płótna nasączonego klejem, a  następnie odrywania 
jej wraz z tynkiem); w 1989 roku artysta wykonał „zdjęcia” w Ga-
lerii Piwna 20/26, a w 1990 roku w warszawskim mieszkaniu Emilii 
i Andrzeja Dłużniewskich51. Polisemia polskiego słowa „zdjęcie” jest 
szczególnie znacząca w  kontekście działań Smoczyńskiego; okreś-
la zarówno jego eksperymenty z  fotografią (jako wykonywaniem 
zdjęć), jak i  działania polegające na „zdejmowaniu” warstw tynku 
ze ścian52. Prace z cyklu Zdjęcia są interpretowane również jako „ob-
razy-instalacje”53, interwencje dokonywane we wnętrzach, „na” za-
stanej architekturze. Jak zaznacza artysta: „Pojawiło się pytanie o to, 
co jest pierwszym. W jaki sposób obraz wydobyty ze ściany istnieje; 
czy niezależnie, czy też łącznie z architekturą, a może dla architek-
tury. A może to architektura istnieje wobec tak zbudowanego Obra-
zu”54 (il. 39). 

Architektoniczne aspekty instalacji i  dzieł typu site-specific są 
widoczne również w  innych pracach artysty, w  których znacze-
nia nabiera już nie przedefiniowanie pojęcia obrazu, co sięganie do 
przestrzennych archetypów: pasażu (przejścia) i labiryntu. Pasaż i la-
birynt powstały na przykład w ramach wystawy w Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1993). O ile pasaż 
(Passage) wykorzystywał istniejącą architekturę (jedną z podłużnych 
sal wystawowych CSW), to Labirynt powstał w wyniku wbudowania 
we wnętrze trzech sal Zamku Ujazdowskiego nowej struktury – tu-
nelu wyłożonego supremą (płytkami materiału izolacyjnego). Nie-

51 P. Majewski, Metafizyka „obrazów urzeczywistnionych”, s. 46. Zob. także: Kalen-
darium, w: Mikołaj Smoczyński retrospektywnie, s. 191. 

52 Na ten aspekt twórczości Smoczyńskiego zwraca uwagę Lech Lechowicz, Rze-
czywistość podwójnie przekształcona w  fotografiach Mikołaja Smoczyńskiego,  
w: Mikołaj Smoczyński retrospektywnie, s. 57. 

53 Zob. J. Kozłowski, Mikołaj Smoczyński i granice malarstwa, w: ibidem, s. 96.
54 M. Smoczyński, Zdjęcia (fragment autokomentarza Czas przeszły. Komentarze 

do prac zrealizowanych w latach 1980–1999, Lublin 1999), w: ibidem, s. 144. 



Il. 39. Mikołaj Smoczyński, wystawa w Galerii Foksal, Warszawa, 1995
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zależnie od sposobu, w jaki struktura pasażu i  labiryntu była wpi-
sywana w rzeczywistą architekturę galerii (zgodnie z jej modułami 
i podziałami czy niezależnie od nich), Smoczyński dostrzegał cechę 
wspólną tych dwóch archetypicznych przestrzeni – jest nią cielesne 
doświadczenie znalezienia i pokonania drogi. W Labiryncie (CSW, 
1993), jak zaznaczał artysta, „droga była nie tylko tematem, ale tak-
że czymś realnym; należało ją odnaleźć i przejść”55. The Passage (zre-
alizowany w ramach wystawy „Jerzy Nowosielski, Mikołaj Smoczyń-
ski, Leon Tarasewicz” w CSW, 1997) „był wprost tym, co to słowo 
oznacza: przejściem, którym istotnie należało przejść. Praca ta od-
wołuje się do najbardziej elementarnej interpretacji tego, czym jest 
Droga”56.

Postulowane przez Mikołaja Smoczyńskiego materialne współ-
istnienie rzeczy „z architekturą” i „w architekturze” jest jedną z naj-
bardziej przenikliwych definicji sztuki instalacji. Jednak instalacje to 
nie jedyne praktyki artystyczne, które kwestionują tradycyjne gra-
nice sztuk – malarstwa, rzeźby i architektury. Inną praktyką dostar-
czającą krytykom i historykom sztuki problemów z definicją, a jed-
nocześnie zawierającą w sobie istotny komponent przestrzenny, jest 
sztuka site-specific, „sztuka zintegrowana z miejscem”57. Termin site 
specificity, „zintegrowanie z miejscem”, sugeruje również odniesie-
nia do sytuacji architektonicznej. Zintegrowanie z miejscem można 
uznać nie tylko za postulat kierowany w stronę rzeźby w przestrzeni 
galerii, w przestrzeni publicznej czy w odległych zakątkach przyro-
dy, lecz także jako rzeźbiarski odpowiednik architektonicznego kon-
tekstu, którym jest lokalizacja budynku58.

55 Idem, Labirynt (fragment autokomentarza Czas przeszły. Komentarze do prac 
zrealizowanych w latach 1980–1999, Lublin 1999), w: ibidem, s. 146.

56 Idem, The Passage (fragment autokomentarza Czas przeszły. Komentarze do 
prac zrealizowanych w latach 1980–1999, Lublin 1999), w: ibidem, s. 156.

57 Takie tłumaczenie angielskiego terminu proponuje Beata Frydryczak w: Idea 
miejsca, czyli bramy instalacji, w: Sztuka instalacji, „Rzeźba Polska”, s. 41. 

58 W tym rozdziale używam terminu angielskiego site-specific. Proponowane przez 
Beatę Frydryczak tłumaczenie „sztuka zintegrowana z miejscem” nie w pełni 
oddaje znaczenie site. Jak podkreśla Lucy R. Lippard, należy odróżnić pojęcia 
miejsca (place) od pojęcia lokalizacji, położenia w przestrzeni (site) – istotne-
go dla dyskursu o rzeźbie site-specific od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. 
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Pojęcie site specificity jest wywodzone zazwyczaj z praktyk okreś- 
lania i badania przestrzeni galerii oraz jej związków z przestrzenią 
poza instytucjami sztuki. Site („miejsce”, w  znaczeniu lokalizacji) 
stało się częścią doświadczenia estetycznego dzięki artystom z kręgu 
minimalizmu, land art oraz earth art z lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX wieku59. Przykładem są pojęcia site i nonsite używane 
przez Roberta Smithsona w odniesieniu do fragmentów „pobranych 
z  krajobrazu”, a  następnie umieszczonych w  neutralnej przestrze-
ni galerii. Jak podkreśla Thomas Crow, pojęcie site-specific zostało 
rozpowszechnione w  latach osiemdziesiątych XX wieku w  amery-
kańskiej krytyce artystycznej przede wszystkim dzięki historii Tilted 
Arc Richarda Serry i burzliwym debatom dotyczącym statusu współ-
czesnej rzeźby oraz jej dialogu z przestrzenią publiczną60. Paradoks 
tej historii, jak twierdzi Crow, polega na tym, że przedmiotem pra-
cy Serry nie była „specyfika miejsca”. Ta realizacja o ogromnej skali 
(o długości ponad 36 metrów) była postrzegana przez wielu kryty-
ków jako intruz w przestrzeni placu, jako ściana o architektonicz-
nej skali blokująca przejście przez plac. Crow zauważa jednocześnie, 
że wyjście Serry z  rzeźbą w  przestrzeń publiczną miasta w  latach 
osiemdziesiątych nie zmieniło w znaczący sposób jego podejścia do 
rzeźby jako obiektu wcześniej ustawianego w galeriach – takiego jak 
Props (il. 40) z końca lat sześćdziesiątych XX wieku61. W interpre-
tacji Crowa Tilted Arc jest postrzegany jako zmonumentalizowana 
wersja rzeźby minimalistycznej, przeniesionej z galerii na plac miej-
ski. Jednak ani jego skala, mogąca równać się ze skalą realizacji ar-
chitektonicznych, ani jego ulokowanie w centrum miejskiego placu, 
nie wpłynęły na podkreślenie specyfiki miejsca.

Lokalizacja (site) odnosi się do fizycznych jakości miejsca. Miejsce (place) za-
wiera w sobie odniesienie do ludzkich działań i doświadczeń. Zob. L. R. Lip-
pard, Looking Around: Where We Are, Where We Could Be, w: Mapping the Ter-
rain: New Genre Public Art, ed. S. Lacy, Seattle–Washington 1995, s. 116–117. 

59 E. Suderburg, Introduction: On Installation and Site Specificity, w: Space, Site, In-
tervention: Situating Installation Art, s. 3–4.

60 T. Crow, Site-Specific Art: The Strong and the Weak, w: idem, Modern Art in the 
Common Culture, New Haven–London 1996, s. 144. 

61 Ibidem, s. 146.
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Historia Titled Arc stanowi dla wielu badaczy punkt początko-
wy w  zakreślaniu genealogii sztuki site-specific. Miwon Kwon, po-
wołując się na słynne stwierdzenie Richarda Serry, że akt usunięcia 
Tilted Arc jest równoznaczny ze zniszczeniem tej pracy, konkluduje, 
że site specificity oznacza fizyczną nierozerwalność dzieła i miejsca 
jego instalacji62. W naszych poszukiwaniach obszaru wspólnego dla 
sztuk wizualnych i architektury definicja Kwon wydaje się istotniej-
sza niż stanowisko Crowa. Jeżeli definiujemy site specificity jako fi-
zyczną nierozerwalność dzieła i miejsca, to zbliżamy się tym samym 
do architektonicznego aspektu tego rodzaju sztuki. Usunięcie rzeźby 
przewidzianej dla konkretnego miejsca jest jak zburzenie budynku 
zaprojektowanego dla danej lokalizacji. Usunięcie budynku oznacza 
jego definitywne zniszczenie. Jednak usunięcie rzeźby z przestrze-
ni publicznej otwiera możliwość przeniesienia jej w  inne miejsce, 
zaprezentowanie na innym placu miejskim czy w przestrzeni gale-
rii. Temu aktowi przeniesienia sprzeciwiał się Serra. „Architekto-
niczność” pracy Serry (podobnie jak niektórych prac minimalistów) 
zawiera się nie tylko w monumentalnej skali, mogącej konkurować 
z architekturą, ale w kwestii nierozerwalności pracy z  jej lokaliza-
cją. Jednak w  wielu opracowaniach dotyczących genealogii sztuki  
site-specific nierzadko pomija się ten aspekt, zwracając jedynie uwa-
gę na związki pracy Serry z nurtem minimalizmu, którego przed-
stawiciele niejednokrotnie podkreślali znaczenie fizycznej obecno-
ści widza, niezbędnej dla dopełnienia dzieła, czy też na porzucenie 
przez minimalizm pojęcia „neutralnej, Kartezjańskiej przestrzeni” 
na korzyść „przestrzeni fenomenologicznej”63.

Prace artystów z  nurtu minimalizmu były wstawiane zazwy-
czaj w przestrzeń white cube, w architektoniczną sytuację klimaty-
zowanej galerii bez okien, pomiędzy białe ściany. Sztuka site-speci-
fic jest łączona z tak zwaną krytyką instytucjonalną, rozumianą jako 

62 M. Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, 
Cambridge MA 2002, s. 12–13. „To remove Tilted Arc, therefore, is to destroy it”. 
Zob. The Destruction of „Tilted Arc”: Documents, eds. C. Weyergraff-Serra,  
M. Buskirk, Cambridge MA 1991, s. 67. Zob. także: D. Crimp, On the Museum’s 
Ruins, s. 151 i 183.

63 M. Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, s. 13. 



Il. 40.  Fragment ekspozycji „Richard Serra” w Zachęcie Narodowej Galerii 
Sztuki, 1994, na pierwszym planie: One Ton Prop (House of Cards), 1969
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krytyka ideologicznych, ale i architektonicznych uwarunkowań ga-
lerii. W tym świetle charakterystycznymi aspektami sztuki site-specific 
jest przebudowa danego miejsca i  nietrwałość realizacji. Te dwa 
aspekty sztuki site-specific Crow analizuje na przykładzie twórczo-
ści Michaela Ashera64. W 1970 roku Asher zrealizował pracę w ga-
lerii niewielkiej prywatnej uczelni w  południowej Kalifornii (Po-
mona, Claremont). Praca polegała na całkowitym przekształceniu 
wnętrza galerii, zbudowaniu dodatkowych ścian i  obniżeniu sufi-
tu. W dwa pomieszczenia o prostokątnym kształcie artysta wbudo-
wał wnętrze w formie leżącej klepsydry. Jedynym otworem łączącym 
wnętrze galerii z ulicą było prostokątne wejście, kadrujące widok na 
zewnątrz. „Architektoniczność” rzeźb minimalistycznych, zamknię-
tych we wnętrzach, polegała na wpisaniu się w podstawową archi-
tekturę wnętrza galerii. Praca Ashera opierała się na radykalnej prze-
budowie wnętrza galerii, na przemieszczeniu ścian, sufitu i otworu 
wejściowego. Jednak w odróżnieniu od trwałych dzieł architektury 
czy rzeźb, które mogą być przenoszone wielokrotnie w różne wnę-
trza lub w przestrzenie publiczne, dzieło site-specific Ashera miało 
charakter tymczasowy. Grzegorz Dziamski określa działania Ashe-
ra jako „sztukę tautologiczną”, która kieruje uwagę widza na miejsce 
wystawiania sztuki, choć poddaje je architektonicznym przekształce-
niom. Przykładem jest praca zrealizowana w 1974 roku w Claire Co-
pley Gallery w Los Angeles. Artysta zburzył ścianę oddzielającą część 
biurową galerii od przestrzeni ekspozycyjnej, dzięki czemu „przed-
miotem do oglądania staje się galerzystka, jej biuro, magazyn oraz 
jej zawodowa działalność, a  więc samo funkcjonowanie galerii”65.

Zarysowane powyżej przemieszczenia sztuki site-specific – od 
minimalizmu do krytyki instytucji – są istotne dla poszukiwania 
punktów stycznych sztuk wizualnych i architektury. Badając i kwe-
stionując neutralność przestrzeni przeznaczonych do wystawiania 
sztuki, krytyka instytucjonalna kwestionowała jednocześnie archi-

64 T. Crow, Site-Specific Art: The Strong and the Weak, s. 136–140. 
65 G. Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki, Po-

znań 2010, s. 86. Zob. także: J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of In-
stallation Art, s. 12; M. Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Lo-
cational Identity, s. 18–19.
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tekturę instytucji sztuki. White cube jako poddana krytyce prze-
strzeń galerii jest jednocześnie paradygmatem architektury mo-
dernizmu. Jak argumentuje Brian O’Doherty w słynnym już tekście 
Inside the White Cube z 1976 roku: 

 
Osiągnęliśmy obecnie moment, kiedy widzimy najpierw nie sztukę, 
a przestrzeń. (Typowym zachowaniem naszych czasów jest obrzuca-
nie wzrokiem przestrzeni, kiedy wchodzi się do galerii). Na myśl przy-
chodzi biała, idealna przestrzeń […], która to bardziej niż jakikolwiek 
pojedynczy obraz może być archetypicznym wizerunkiem sztuki dwu-
dziestego wieku. […] Galeria jest konstruowana według praw równie 
rygorystycznych jak te dotyczące budowy średniowiecznego kościoła. 
Świat zewnętrzny nie powinien mieć tu wstępu, więc okna są zazwy-
czaj zasłonięte. Ściany pomalowane są na biało. Sufit staje się źródłem 
światła66.

Wyznaczając trajektorię przemieszczeń od minimalizmu lat sześć-
dziesiątych do krytyki instytucji z lat siedemdziesiątych i nomadycz-
nych instalacji lat dziewięćdziesiątych, James Meyer przywołuje pra-
ce Michaela Ashera, Marcela Broodthaersa, Daniela Burena, Mela 
Bochnera, którzy przekształcili „fenomenologiczne miejsce” mini-
malistycznej instalacji w krytyczną refleksję o galerii przez analizo-
wanie i  podważanie funkcji muzeum, galerii, pracowni67. Innymi 
słowy, krytyka instytucji dokonała znaczącego przemieszczenia – 
od white cube jako przestrzeni fenomenologicznej do przewarto-
ściowania przestrzeni sztuki68. Przemieszczenie to można też okreś- 
lić jako przedefiniowanie związku nowych sztuk przestrzeni, takich 
jak instalacja czy sztuka site-specific z architekturą instytucji sztuki. 
Podczas gdy w ujęciu minimalizmu architektura przestrzeni wysta-
wienniczej wyznaczała ramy dla skali i kształtu rzeźby, w krytyce in-
stytucji elementy architektury były poddawane przemieszczeniom, 

66 B. O’Doherty, Uwagi o przestrzeni galerii (Inside the White Cube, 1976), tłum.  
A. Szyłak, w: Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005,  
s. 452–453.

67 J. Meyer, The Functional Site; or, The Transformation of Site Specificity, w: Space, 
Site, Intervention: Situating Installation Art, s. 23–25. 

68 Ibidem, s. 27. 
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przebudowaniom czy nawet burzeniu. Badając przedefiniowania 
sztuki site-specific, jakie dokonały się w  sztuce od lat sześćdziesią-
tych do dziewięćdziesiątych XX wieku, Meyer zwraca również uwa-
gę na współczesne przewartościowanie samego pojęcia „miejsca” – od 
neutralnej przestrzeni white cube, przez miejsce fenomenologiczne, 
aż do miejsca nomadycznego Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego. 
Nie jest już to miejsce stałe, lecz mobilne, podobnie jak mobilne są 
przenośnie fragmenty i nomadyczne struktury – wystarczy porów-
nać rzeźbę site-specific Serry do nomadycznych struktur i rusztowań 
Tadashiego Kawamaty (Project on Roosevelt Island, 1992), artysty, 
który rozpoczął jako malarza od zakwestionowania ramy obrazu, 
następnie poddał krytyce pojęcie rzeźby jako bryły, aż zaczął budo-
wać rusztowania-instalacje, pasożytujące na istniejących już budyn-
kach69. Zatrzymajmy się w  tym miejscu przy kilku projektach Ka-
wamaty – japońskiego artysty znanego również z realizacji i wystaw 
w Polsce70 – dobrze ilustrujących zarówno problem nomadyczności, 
jak i „architektoniczności” instalacji, budowanych nie tylko „w ar-
chitekturze” (jak prace Mikołaja Smoczyńskiego), ale też w konfron-
tacji z jej „zewnętrzem”.

Instalacje i projekty architektoniczne Kawamaty powstają w pro-
cesie budowania z prostych elementów: desek, belek, słupów, także 
pudeł kartonowych czy krzeseł, jednak kwestionują tradycyjne wy-
obrażenia o logice konstrukcji. Jak zauważył artysta w jednym z wy-

69 Na temat znaczenia nomadyczności zob. G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans. B. Massumi, Minneapolis–Lon-
don 1987, s. 351–423. Zob. także: A. Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in 
the Modern Unhomely, Cambridge MA–London 1999, s. 206–214; J. Meyer, The 
Functional Site; or, The Transformation of Site Specificity, s. 37.

70 W 2003 roku w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej, w ramach pro-
jektu rewitalizacji dziewiętnastowiecznych piwnic na zewnętrznym dziedzińcu 
Zamku Ujazdowskiego, otwarto nową przestrzeń ekspozycyjną autorstwa Ka-
wamaty (Rekonstrukcja). Dwa lata wcześniej, w 2001 roku, również w CSW, od-
była się wystawa tego artysty, gromadząca projekty i instalacje z lat 1979–2002. 
Zob. Tadashi Kawamata. Rekonstrukcja, red. M. Brewińska, (kat. wyst.) Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2003; Tadashi Kawa-
mata. Projekty, instalacje 1979–2002, red. M. Brewińska, (kat. wyst.) Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2001.



328 CZĘŚĆ I I I

wiadów: „Wykorzystuję przestrzeń budynku, lub też materiały z nim 
związane, niszczę jego wnętrze i przenoszę fragmenty na zewnątrz, 
buduję coś architektonicznego z architektonicznych materiałów (co 
niekoniecznie znaczy, że tworzę architekturę)”71. Przykładem takie-
go działania, a  nawet dosłownego zderzenia instalacji Kawamaty 
z klasyczną architekturą, był spektakularny projekt w Colonial Ta-
vern Park (201 Yonge Street) w Toronto, zrealizowany w 1989 roku 
(il. 41). Ogromna instalacja z desek została wpisana pomiędzy dwa 
neoklasyczne budynki usytuowane naprzeciwko wielkiego centrum 
handlowego. Statyka, stabilność i  trwałość architektury neoklasy-
cyzmu została skonfrontowana z dynamiką i efemerycznością kon-
strukcji z  drewna, przypominającej rusztowanie. Nie było to jed-
nak rusztowanie, gdyż nie otaczało budynków w celu ich renowacji. 
„Rusztowanie” Kawamaty wniesione pomiędzy budynkami zdawało 
się wirować wokół własnej osi, przypominało konstrukcję wprawio-
ną w ruch przez tornado. 

Kawamata jest zaliczany do artystów, którzy tworzą „na pogra-
niczu sztuki, architektury i urbanistyki”72. Rozpoczął od malarstwa, 
ale już w końcu lat siedemdziesiątych zainteresował się bardziej kon-
strukcją blejtramu, strukturą obrazu (jak Smoczyński) niż płaszczy-
zną płótna i tematem obrazu73. Blejtram, drewniana rama, stały się 
początkiem myślenia o strukturach architektonicznych i miejscach, 
w których powstają i znajdują się obrazy, czyli w pracowniach i ga-
leriach. Pierwsze instalacje były interwencjami w  galeriach, gdzie 
Kawamata tworzył nowe drewniane ściany i  podłogi. Myślenie 

71 Tadashi Kawamata, w: A Primal Spirit. Ten Contemporary Japanese Sculptors, 
ed. H. N. Fox, (kat. wyst.) The Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo,  
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, New York 1990, s. 67. 

72 M. Brewińska, Tadashi Kawamata. Projekty, instalacje, w: Tadashi Kawamata. 
Projekty, instalacje 1979–2002, s. 6. Zob. także: Architecture & Arts 1900/2004. 
A Century of Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, Sculpture, 
ed. G. Celant, (kat. wyst.) Milano 2004, s. 578–579; P. Jodidio, Architecture: Art, 
New York 2005, s. 126–127; J. Rendell, Art and Architecture. A Place Between, 
London–New York 2006, s. 31.

73 Zob. Interview, w: Kawamata, eds. M. Koike, M. Masaki, M. Murata, Tokyo 
1987, s. 37. Zob. także: J. Lubiak, Rekonstrukcja: gdy to, co miało pozostać w ukry-
ciu, zostaje wydobyte na jaw, w: Tadashi Kawamata. Rekonstrukcja, s. 13. 



Il. 41. Tadashi Kawamata, Colonial Tavern Park, 201 Yonge Street, Toronto, 1989
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o  strukturze oznaczało konieczność wyjścia poza przestrzeń gale-
rii czy muzeum: „Ściany galerii łączą się z murami zewnętrznymi, 
mury budynku są w pewnym sensie miejscem pomiędzy ścianami; 
miejsce jest częścią miasta, miasto jest częścią kraju. I tak powięk-
sza się krąg. Nie ma żadnych ograniczeń”74. Jednym z  pierwszych 
projektów w przestrzeni miasta był By Land zrealizowany w ciągu 
trzech dni, od 10 do 13 października 1979 roku, pod wiaduktem ko-
lejowym nad rzeką Tama w  Tokio. Kawamata zbudował instalację 
z desek przypominającą porzucone baraki. Ktoś z sąsiedztwa poin-
formował policję o  nielegalnej budowie i  trzy dni po rozpoczęciu 
projektu odpowiednie władze wydały nakaz zlikwidowania instala-
cji, która została uznana za nielegalny, choć prowizoryczny budy-
nek75. W komentarzu do projektu artysta podkreślił, że zaintereso-
wał go tymczasowy charakter tego miejsca – było widoczne z okien 
przejeżdżającego pociągu, a piaszczysty brzeg znikał każdego ranka, 
zalewany przez rzekę76. 

Zamieszkiwanie w domu i w mieście, zacieranie granic między 
przestrzenią prywatną i publiczną, to jeden z wątków twórczości Ka-
wamaty rozwinięty w serii Apartment Projects. Takara House Room 205 
(Tokio, 1982) to projekt zrealizowany w przestrzeni mieszkania do 
wynajęcia o wymiarach około 7–10 metrów kwadratowych, co od-
powiada wymiarom 4,5–6 mat tatami77. Mieszkanie do wynajęcia 
jest dla Kawamaty oznaką tymczasowości; to przestrzeń prywatna, 
a  jednocześnie neutralna, przechodnia, często pozbawiona mebli. 
Artysta wynajął mieszkanie, z którego poprzedni mieszkaniec zabrał 
swoje meble i przekształcił je w tymczasową przestrzeń wystawy. In-
nym projektem w serii Apartment Projects, który rozwijał koncep-
cję orientacji w przestrzeni miasta, był Otemon Wada-So (Fukuoka, 
1983). W czasie pracy nad instalacją Kawamata mieszkał w wynaję-
tym mieszkaniu nieopodal muzeum sztuki. W muzeum zbudował 
strukturę wzorowaną na przestrzeni wynajętego mieszkania. Widzo-

74 Tadashi Kawamata, w: A Primal Spirit. Ten Contemporary Japanese Sculptors, s. 65. 
75 Zob. komentarz Kawamaty do projektu By Land, w: Kawamata, eds. M. Koike, 

M. Masaki, M. Murata, s. 44. 
76 Interview, w: ibidem, s. 37. 
77 Kawamata, eds. M. Koike, M. Masaki, M. Murata, s. 38 i 98.



Il. 42. Tadashi Kawamata, People’s Garden, Documenta 9, Kassel, 1992



Il. 43. Tadashi Kawamata, Relocation, 1997, Annely Juda Fine Art Gallery /  
/ Serpentine Gallery
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wie najpierw oglądali instalację w muzeum, a następnie z pomocą 
mapy odszukiwali mieszkanie i  konfrontowali swoje wyobrażenia 
o przestrzeni z rzeczywistym miejscem78. Favela w Houston to pro-
jekt zrealizowany w ramach wystawy „Landscape” na brzegu rzeki 
Bayou (Houston, 1991). Przy użyciu materiałów odpadowych zebra-
nych przez miejscowych studentów sztuki Kawamata zbudował serię 
szałasów nad rzeką, z drapaczami chmur w tle. Projekt miał na celu 
nie tylko zwrócenie uwagi na slumsy w amerykańskich miastach, ale 
także ukazywał nieustanny, organiczny cykl burzenia i odbudowy-
wania miasta. We wspomnianym już projekcie na Roosevelt Island 
(Nowy Jork, 1992) Kawamata wykorzystał porzucone budynki szpi-
tala dla chorych na ospę na Roosevelt Island naprzeciwko Manhatta-
nu: „To martwe miejsce otoczone przez drapacze chmur oddzielone 
od nowoczesnego życia, społeczeństwa, wielkiego biznesu i rozryw-
ki. W tym kontekście próbowałem stworzyć konstrukcję jako meta-
forę nowoczesnego miasta. Struktura wyrosła, niemal jak bakteria, 
z budynku starego szpitala. Chciałem tchnąć nowe życie w to opusz-
czone miejsce”79. Podczas Documenta 9 (Kassel, 1992) Kawama-
ta zbudował nieopodal kanału Kleine Fulda niewielkie drewniane 
domki z ogródkami, przypominające konstrukcje wznoszone w eu-
ropejskich ogródkach działkowych (People’s Garden, il. 42). W budo-
waniu domków artyście pomagali imigranci, co w ówczesnej sytuacji 
politycznej, kilka lat po upadku muru berlińskiego i  zjednoczeniu 
Niemiec, nadało temu działaniu wymiar szerszy niż podkreślanie 
nostalgii mieszkańców miasta za kawałkiem własnego ogrodu. 

Przemieszczanie elementów architektury to jedna ze strategii 
Kawamaty, którą stosował przede wszystkim w projektach zrealizo-
wanych w galeriach sztuki. Przykładem jest projekt Relocation zre-
alizowany we współpracy z Annely Juda Fine Art i Serpentine Gal-
lery (Londyn, 1997, il. 43). W 1997 roku Serpentine Gallery została 
zamknięta na rok z powodu przebudowy, ale nadal prowadziła dzia-
łalność wystawienniczą, zapraszając artystów do realizacji projek-

78 Ibidem, s. 99. 
79 Zob. Tadashi Kawamata: Relocation, (kat. wyst.) Annely Juda Fine Art Gallery, 

London 1997. 
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tów w przestrzeni miejskiej. Kawamata przeniósł stare przeszklone 
drzwi oraz okna pawilonu Serpentine Gallery do Annely Juda Fine 
Art Gallery, budując instalację od podłogi do przeszklonego sufitu. 
Jedną z  najbardziej spektakularnych instalacji architektonicznych 
Kawamaty była realizacja z 1998 roku w kaplicy paryskiego szpita-
la La Salpêtriere. Kawamata zbudował ogromną wewnętrzną wie-
żę z krzeseł o wysokości około 10 metrów w miejscu przecięcia się 
nawy z transeptem. Krzesła zostały przyniesione z różnych kościo-
łów, co miało podkreślić szczególny charakter kaplicy szpitalnej – 
miejsca modlitwy i choroby. 

Oprócz rusztowań, konstrukcji z  krzeseł czy tymczasowych 
mieszkań, Kawamata buduje także tymczasowe drewniane pasaże, 
chodniki i pomosty80. Jeden z chodników (Sidewalk) powstał w Wie-
ner Neustadt w 1996 roku. Korzystając z pomocy miejscowych ar-
tystów i mieszkańców miasta, Kawamata zbudował drewniane obej-
ście (250 metrów długości, 5 metrów wysokości, 2 metry szerokości) 
uniesione nad ziemią. Projekt był artystyczną odpowiedzią na sytu-
ację zastaną na miejscu, czyli na placu w centrum miasta, który zo-
stał poddany rewitalizacji. Podczas prac renowacyjnych mieszkańcy 
musieli przechodzić przez plac budowy; drewniany pomost ułatwił 
codzienną komunikację. W 1996 roku powstał również projekt Bridge 
Walkaway w ramach wystawy „Mirades” zorganizowanej przez Museu 
d’Art Contemporani w  Barcelonie. Kawamatę zainteresowały rela-
cje między muzeum i jego otoczeniem, między sztuką i życiem co-
dziennym. Zbudował drewniany most wychodzący z białego budyn-
ku muzeum, prowadzący w stronę okolicznych domów. W jednym 
z wywiadów z lat dziewięćdziesiątych Kawamata podkreśla, że pra-
cuje w punkcie styczności między tym, co prywatne, i tym, co pu-
bliczne: „Tworzenie i pokazywanie, prywatne i publiczne, sztuka lub 
nie sztuka, rzeźba lub architektura: te sprzeczne właściwości poja-
wiają się w momencie, kiedy praca wychodzi na zewnątrz”81. Szcze-
gólny pasaż powstał w ramach Working Progress (1996–1999) jako 

80 Kawamata, eds. T. Kawamata, F. Ullrich, (kat. wyst.) Kunsthalle Recklinghau-
sen, Köln 1995, s. 96.

81 Tadashi Kawamata, w: A Primal Spirit. Ten Contemporary Japanese Sculptors, s. 65. 



335ROZDZIAŁ 3 

część projektu zorganizowanego przez Brijder Foundation i  Mon-
driaan Foundation dla programu terapii uzależnień w holenderskiej 
klinice położonej niedaleko miasta Alkmaar w północnej Holandii. 
Pacjenci kliniki wraz z artystą budowali pasaż prowadzący do mia-
sta; dla Kawamaty miał on symbolizować powrót żyjących w izolacji 
pacjentów do społeczeństwa82.

„Badania terenowe” (field works) to określenie zapożyczone z et-
nologii i  socjologii, odnoszące się do metody badań nad społecz-
nymi i psychologicznymi zachowaniami grup kulturowych lub spo-
łecznych. Field works Kawamaty to dyskretne interwencje miejskie, 
powstające z materiałów i struktur dostępnych na miejscu i poprze-
dzone rozpoznaniem terenu przez artystę. Kawamata tworzy je od 
1984 roku – w  Nowym Jorku, Chicago, Tokio, Los Angeles, Fort 
Worth, Dallas, Ottawie, Zürichu, Düren, Hanowerze – niemal rów-
nolegle do spektakularnych projektów na wielką skalę. Podstawo-
wym budulcem są pudła kartonowe i płyty ze sklejki łączone przy 
pomocy gwoździ lub taśmy klejącej, zbierane i ustawiane na mar-
ginesach miasta – terenach przemysłowych, przedmieściach, zanie-
dbanych podwórzach, placach budowy, pod mostami i w przejściach 
podziemnych83. Field works Kawamaty to nietrwałe struktury; 

82 Po zbudowaniu ścieżki łączącej klinikę z miastem, Kawamata postanowił po-
łączyć Alkmaar z innym miastem (Münster). Razem z pacjentami klinki zbu-
dował łódź i przystań na brzegu jeziora; częścią projektu było także wspólne 
przepłynięcie jeziora i  kamping (Working Progress: Boat Travelling Münster, 
Münster Sculptur Project, 1997).

83 W 1997 roku Kawamata przeprowadził „badania terenowe” w ramach wysta-
wy w Sprengel Museum w Hanowerze. W mieście wybrał około 30 miejsc: pod 
wiaduktami, w  podziemiach metra, w  zapomnianych zaułkach, na miejskich 
skwerach, a także w przestrzeni muzeum. Opublikowana w katalogu wystawy 
dokumentacja fotograficzna tych działań ukazuje kolejne etapy realizacji pro-
jektu. Fotografie przedstawiają artystę gromadzącego pudła na ulicach miasta, 
ustawiającego tymczasowe konstrukcje w wybranych lokalizacjach oraz efekty 
tych działań, np. kartonowe pudła stojące na Limmerstrasse, przy schodach ru-
chomych w metrze, we wnętrzu Sprengel Museum. Większość fotografii podpi-
sano z uwzględnieniem nie tylko lokalizacji, ale i czasu, np. „14 listopada 1997, 
godzina 11:50”, co podkreśla tymczasowy charakter miejskich interwencji. Zob.  
K. Orchard, Field Work in Hannower, w: Tadashi Kawamata. Field Work,  
ed. K. Orchard, (kat. wyst.) Sprengel Museum, Hannover 1997, s. 11.
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w  ciągu kilku dni mogą zawalić się w  naturalny sposób, czasami 
są demontowane przez budowniczych, niekiedy, jeśli w ogóle ktoś 
je zauważy, drażnią okolicznych mieszkańców lub władze miasta. 
Zdarzyło się, że do takiej konstrukcji wprowadził się bezdomny, co 
nadało jej konkretną funkcję, podkreśliło spontaniczność rozwoju 
miejskich slumsów i  „nomadyczny” charakter architektonicznego 
domostwa.

Wątek nomadyczności architektury i sztuki, podejmowany w in-
stalacjach Kawamaty i w rozważaniach Jamesa Meyera o przemiesz-
czeniach w definicji miejsca, rozwija Miwon Kwon w studium One 
Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity (2002). 
Poszerzając znaczenie site specificity o problem przestrzeni publicz-
nej, Kwon odwołuje się do studium Evictions: Art and Spatial Politics 
(1996) Rosalyn Deutsche, która definiuje „dyskurs urbanistyczno-
-estetyczny” jako łączący „koncepcje sztuki, architektury i urbani-
styki z teoriami miasta, przestrzeni społecznej i przestrzeni publicz-
nej”84. Podobnie jak Meyer, Kwon wyprowadza historię site specificity 
od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Sztuka site-specific wyłania 
się z  lekcji minimalizmu85, ale dzięki krytyce instytucjonalnej zna-
czenie miejsca (site) zostało poszerzone – zaczęto je odnosić do sieci 
powiązań ekonomicznych, takich jak pracownia, galeria, muzeum, 
rynek sztuki, krytyka sztuki, które konstytuują ideologiczny system 
sztuki. Do tego poszerzonego znaczenia miejsca odnosiły się, mię-
dzy innymi, prace Michaela Ashera, Daniela Burena, Hansa Haacke, 
Mierle Laderman Ukeles. Praktyki lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku (artystów, takich jak Mark Dion, Andrea Fraser, Renée Green, 
Christian Philipp Müller, Fred Wilson) Kwon określa jako site-orien-
ted 86. W  tych nowych praktykach miejsce sztuki ulega ponowne-
mu przedefiniowaniu; miejscem sztuki jest nie tylko galeria czy mu-
zeum, lecz przede wszystkim przestrzeń publiczna. Kwon wyznacza 

84 Zob. R. Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, Cambridge MA 1996, s. xi.
85 M. Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, s. 3. 
86 Na rozróżnienie pomiędzy dziełem site-specific („zintegrowanym z miejscem”) 

i site-oriented (dziełem „zorientowanym na miejsce”) zwraca uwagę Beata Fry-
dryczak w: Idea miejsca, czyli bramy instalacji, w: Sztuka instalacji, „Rzeźba Pol-
ska”, s. 41.
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więc trzy paradygmaty site specificity: fenomenologiczny, społecz-
no-instytucjonalny oraz dyskursywny87. Trzy paradygmaty układa-
ją się, poniekąd, w  sekwencję chronologiczną: fenomenologiczny 
jest powiązany z minimalizmem, społeczno-instytucjonalny – z kry-
tyką instytucji, a  dyskursywny – ze współczesną sztuką site-orien-
ted. Nowe praktyki sztuki site-oriented podkreślają nie tyle trwałość 
i nieruchomość, co mobilność dzieła sztuki.

W  połowie lat siedemdziesiątych w  Stanach Zjednoczonych, 
jak argumentuje Kwon, można zaobserwować wchłonięcie praktyk  
site-specific przez główny nurt instytucji sztuki oraz programów lo-
kalnych i narodowych. Zaowocowało to rozwojem współpracy ar-
tystów z architektami w projektach przekształcających przestrzenie 
publiczne, miejskie place, promenady, parki i  przestrzenie korpo-
racyjne (zgodnie z  popularnym wówczas hasłem „art-as-public-
-spaces”). Wchłonięcie praktyk site-specific przez instytucje dopro-
wadziło do zrównania twórczego autorytetu artystów i architektów 
w projektowaniu miejskich przestrzeni. Sztuka site-specific była po-
strzegana w tym kontekście jako „humanizująca nieludzki wymiar 
architektury”88. Należy podkreślić, że studium Kwon jest jednym 
z  nielicznych opracowań, które uwzględniają (choć w  niewielkim 
stopniu) refleksję o przestrzeni i teorię architektury. Kwon sięga nie 
tylko do pojęcia przestrzeni publicznej wypracowanej przez Rosalyn 
Deutsche, lecz także do koncepcji przestrzeni Michela de Certeau, 
Henriego Lefebvre’a, Marca Augégo, Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guat- 
tariego. Istotnym odniesieniem w  interpretacji site specificity staje 
się krytyczny regionalizm Kennetha Framptona, choć odnajdziemy 
także odniesienia do historii pojęcia miejsca przedstawionej przez 
Edwarda S. Caseya czy do fenomenologii miejsca w refleksji Martina 
Heideggera, Christiana Norberg-Schulza, Yi-Fu Tuana89. 

87 M. Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, s. 3.
88 Ibidem, s. 5. 
89 Przywołując znaczenie miejsca w  fenomenologii, Kwon podejmuje dyskusję 

z  postulatem „powrotu do miejsca”, którego propagatorką we współczesnym 
dyskursie artystycznym jest Lucy R. Lippard. Zob. ibidem, s. 158–164; L. R. Lip-
pard, The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society, New York 
1997, s. 7.
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„Architektoniczność” instalacji site-specific lat sześćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych XX wieku oraz sztuki site-oriented pojawiają-
cej się w  latach dziewięćdziesiątych zawiera się przede wszystkim 
w działaniu w konkretnym miejscu i w refleksji o zmieniającym się 
paradygmacie miejsca. Nomadyczność i  efemeryczność prac site-
-oriented nie oznacza radykalnego zerwania z  architekturą. Ozna-
cza raczej przewartościowanie architektury wobec fenomenu noma-
dyczności – architektury, która nie tylko jest trwała i przywiązana do 
miejsca, lecz także tymczasowa, przenośna, niepowiązana na stałe 
z miejscem, pozbawiona fundamentów. Jeżeli efemeryczność insta-
lacji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku stanowiła tę 
cechę, która odróżniała ją od architektury, to współcześnie nie jest to 
już kategoria, z pomocą której można takiego odróżnienia dokonać. 
Architektura coraz częściej sięga po struktury efemeryczne i noma-
dyczne; są to nie tylko konstrukcje budynków wystawowych, lecz 
także formy tymczasowego i przenośnego zamieszkiwania. Współ-
czesnym przykładem takiego myślenia o  architekturze jest projekt 
pokazany na wystawie „Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wie-
ku” w  Bibliotece Narodowej w  Warszawie (2011). Małgorzata Ku-
ciewicz i Tomasz Gancarczyk z Grupy Projektowej Centrala przed-
stawili w formie rysunków i krótkich opisów typologię Architektury 
namiotowej (namiot w kształcie jurty, tipi, trójkąt wikiński, namiot 
rzymski, Beduinów, cyrkowy, rycerski, ścianowy), przypominając, 
że tymczasowa architektura namiotowa coraz częściej staje się frag-
mentem przestrzeni miejskiej – namioty rozstawia się w czasie pro-
testów, na imprezach kulturalnych i sportowych czy na współczes- 
nych targowiskach90. 

 
Sztuka publiczna / sztuka architektoniczna

Przestrzeń publiczna to pojęcie nostalgiczne – twierdzi artysta, per-
former i architekt Vito Acconci: „Pojęcie przestrzeni, do której zmie-

90 Zob. M. Kuciewicz, T. Gancarczyk, Architektura namiotowa – typologia, w: Coś, 
które nadchodzi. Architektura XXI wieku, red. B. Świątkowska, Warszawa 2011, 
s. 202–215.
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rzasz, pojęcie przestrzeni, w której gromadzą się ludzie – nie wiem, 
w  jaki sposób mogą one współistnieć z  erą komputerów, samolo-
tów, telewizji”91. W dobie wirtualnej rzeczywistości i globalizacji Ac-
conci postrzega przestrzeń publiczną jako zanikającą możliwość rze-
czywistego uczestnictwa w społecznym, politycznym i kulturowym 
życiu miasta. Zegarek na rękę zamiast zegara na wieży ratuszowej, 
kino domowe zamiast teatru, prywatny samochód zamiast transpor-
tu publicznego to przykłady współczesnych zmian w praktykach co-
dziennego życia, wspomaganych przez rozwój technologiczny, które 
uległy obsesji prywatności92. Powszechną praktyką jest uczestnictwo 
w internetowym forum, jednak jego bezcielesny charakter znacząco 
różni się od dynamiki wiecu na miejskim placu. „Upadek człowie-
ka publicznego” na tle nowoczesnego miasta zanalizował już w la-
tach siedemdziesiątych XX wieku socjolog Richard Sennett93, na po-
czątku XXI wieku nie można jednak ignorować wpływu wirtualnych 
społeczności na kształt życia społecznego. Jeżeli przyjmiemy robo-
czą definicję przestrzeni publicznej jako tej, w której fizycznie gro-
madzą się ludzie, to mimo ekspansji wirtualnych praktyk codzienno-
ści (do jakich można zaliczyć uczestnictwo w forum internetowym 
czy płacenie rachunków przez internet), to nie zaniknie ona zupeł-
nie, dopóki korzystamy ze środków transportu publicznego, chodzi-
my do pracy czy robimy zakupy. Jak twierdzi Acconci, „przestrzeń 
publiczna to wyjście z domu”, a sztuka publiczna jest jak „narośl na 
budynku”94.

Jeżeli u progu XXI wieku uwidocznił się w  szczególny sposób 
kryzys przestrzeni publicznej, to jak wpisuje się w tę sytuację poję-
cie sztuki publicznej i jej związki z architekturą? Sztuka publiczna to 
pojęcie powszechne we współczesnej krytyce artystycznej. Trudno 

91 Interview: Vito Acconci on Art, Architecture, Arvada, and StoreFront, w: Dialo-
gues in Public Art: Interviews, s. 192. 

92 Zob. T. Finkelpearl, The City as Site, w: ibidem, s. 36. 
93 Zob. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 

2009 (The Fall of the Public Man, 1974), s. 26–32. 
94 Niepublikowane notatki Acconciego. Cyt. za: A. Vidler, Home Alone: Vito 

Acconci’s Public Realm, w: idem, Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety 
in Modern Culture, Cambridge MA–London 2000, s. 135 i 142.
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jednak dyskutować o  społecznych funkcjach sztuki publicznej bez 
próby określenia znaczenia przestrzeni publicznej we współczesnej 
kulturze. Jeśli praktyki codziennego życia wskazują na fakt, że nasza 
obecność w rzeczywistej przestrzeni publicznej jest coraz mniejsza, 
to gdzie pozostaje miejsce dla sztuki publicznej i kto jest jej odbior-
cą? Wbrew głosom niektórych socjologów, antropologów czy kul-
turoznawców usiłujących w swoich badaniach nad życiem codzien-
nym zrównoważyć zainteresowanie przestrzenią miasta i  domu95, 
przestrzeń publiczna stała się jednym z podstawowych pojęć histo-
rii sztuki współczesnej i krytyki artystycznej kilku ostatnich dekad. 
Problemy związane z definicją sztuki publicznej zauważają niemal 
wszyscy badacze zajmujący się tą tematyką. W  pracy poświęconej 
sztuce brytyjskiej, The Benefits of Public Art, Sara Selwood podkre-
śla, że sztuka publiczna jest niewłaściwie definiowana jako „rzeźba 
w plenerze” – w tym znaczeniu rozwój sztuki publicznej w Wielkiej 
Brytanii przypada na lata osiemdziesiąte XX wieku96. W  studium 
Art, Space and the City Malcolm Miles zwraca uwagę na podstawowe 

95 Jednym z podstawowych problemów współczesnego dyskursu życia codzienne-
go jest pytanie o przestrzeń codzienności. Wielu badaczy zwraca uwagę, że za 
uprzywilejowaną sferę życia codziennego zazwyczaj jest uznawana ulica, a nie 
dom. Zainteresowanie ulicą, chodzeniem po mieście, praktykami przestrzen-
nymi poza przestrzenią domu, odnajdziemy u Michela de Certeau (Wynaleźć 
codzienność), u Henriego Lefebvre’a i sytuacjonistów, wcześniej u surrealistów 
(w Nadji André Bretona i Wieśniaku paryskim Louis Aragona), czy u  Walte-
ra Benjamina. Współcześni interpretatorzy zwracają jednak uwagę na koniecz-
ność przewartościowania głównych postulatów badań nad życiem codziennym, 
w których dotychczas uprzywilejowana przestrzeń publiczna życia codzienne-
go, jakim jest ulica czy miasto, po którym poruszał się flâneur, ustąpi anali-
zom prywatnej przestrzeni domu. Zob. na przykład: B. Highmore, Everyday Life 
and Cultural Theory: An Introduction, London–New York 2010, s. 12; M. Sher- 
ingham, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, 
Oxford 2009, s. 19. Na temat rytmów i przestrzeni codzienności zob. G. Świtek, 
Zanurzeni w codzienności. Problem podmiotu w studiach nad życiem codzien-
nym, w: Podmiot/podmiotowość. Artysta – historyk – krytyk. Materiały Semina-
rium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 21–23 paź-
dziernika 2010, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2011, s. 188–191.

96 S. Selwood, The Benefits of Public Art: The Polemics of Permanent Art in Public 
Places, London 1995, s. 6. Zob. także: H. Taborska, Współczesna sztuka publicz-
na, Warszawa 1996.
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interpretacje zarówno pojęcia tego, co „publiczne”, jak i „publiczno-
ści”. Pojęcie przestrzeni publicznej jest niejednoznaczne, gdyż bywa 
nadużywane w  dyskursie artystycznym, architektonicznym, antro-
pologicznym czy socjologicznym. Bezkrytycznie nazywamy prze-
strzenią publiczną atrium zaprojektowane w biurowcu; tymczasem 
jest to przestrzeń korporacyjna, niekoniecznie dostępna dla wszyst-
kich mieszkańców miasta czy turystów97. 

Na niejednoznaczny charakter pojęcia przestrzeni publicznej 
zwrócił też uwagę Vito Acconci. Paradoksem w jego twórczości ar-
tystycznej jest fakt, że zamówienia na projekty publiczne artysta za-
czął otrzymywać dopiero od 1988 roku, od czasu jego przełomowej 
wystawy „Public Spaces” w nowojorskim Museum of Modern Art. 
Artysta musiał zaistnieć w prestiżowym muzeum, aby być zaliczo-
nym do kręgu artystów otrzymujących zlecenia na projekty poza 
muzeum. „Słowa »przestrzeń publiczna« są zwodnicze” – twierdzi 
Acconci: 

Kiedy je słyszę […], zmuszony jestem do wyobrażenia sobie jakiejś 
przestrzeni fizycznej, którą mogę wskazać i w której mogę przebywać. 
[…] wyobrażam sobie pewien typ architektury, myślę o placu, czy o te-
renach miejskich. Przestrzeń publiczna, jak przypuszczam bez zastana-
wiania się nad tym pojęciem, to miejsce zgromadzeń. Ludzie groma-
dzą się w dwóch rodzajach przestrzeni. Pierwszy rodzaj to przestrzeń, 
która jest publiczna; to miejsce, gdzie ludzie się gromadzą, gdyż mają 
do tego prawo. Drugi rodzaj to przestrzeń, która stała się publiczna; 
to miejsce, gdzie ludzie się gromadzą właśnie dlatego, że nie mają do 
tego prawa – miejsce, które zmuszono do tego, by stało się publiczne98. 

W  refleksji o  naturze przestrzeni publicznej Acconci konsekwent-
nie podkreśla jeden z jej aspektów, czyli funkcjonowanie jako miej-
sce zgromadzeń, przywołując tradycję agory czy forum, które były 

97 M. Miles, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures, London 2000, 
s. 40.

98 V. Acconci, Public Space in a Private Time, w: Art and the Public Sphere, ed.  
W. J. T. Mitchell, Chicago–London 1990, s. 159. 
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przestrzeniami publicznymi zarówno w architektonicznym, jak i po-
litycznym znaczeniu: 

Otwarta przestrzeń publiczna, taka jak plac, jest wielką, wielokierun-
kową przestrzenią. […] Taka przestrzeń jest publiczna, jednak ludzie 
nie funkcjonują w  niej jak grupa. Aby przestrzeń publiczna stała się 
miejscem zgromadzeń […] potrzeba jakiegoś punktu, wokół którego 
ludzie będą się gromadzić99.

Acconci sugeruje, że przestrzeń publiczna wymaga takiej organi-
zacji, która umożliwia spontaniczne zgromadzenia lub do nich za-
chęca. Wyznaczenie miejsca dla zgromadzeń byłoby więc zadaniem 
wspólnym dla architektury i sztuk wizualnych, do jakich zaliczyć na-
leży rzeźbę czy artystyczną interwencję w przestrzeni publicznej. 

W 2002 roku, w ramach Roku Polskiego w Austrii, zorganizo-
wano sympozjum w Kunsthalle Wien, Przestrzeń publiczna – nowa 
scena kultury. We wstępie do materiałów z  sympozjum zaznaczo-
no, że „miejsce publiczne to przestrzeń otwarta, która miesza po-
ziomy i smaki, ambicje i oczekiwania. [...] Wchodzą tu politycy i ar-
tyści. [...] Różne postawy i  ekspresje próbują skorzystać z  miejsca 
publicznego. Ale nie ma instrukcji obsługi tego miejsca”100. Wobec 
powyższej definicji zastanawia fakt, że problem obecności w prze-
strzeni publicznej został określony przede wszystkim przez wkrocze-
nie do niej polityków i artystów – tak jakby byli oni najważniejszymi, 
a może i jedynymi użytkownikami tej przestrzeni. 

W  wypowiedziach uczestników wiedeńskiego sympozjum od-
najdziemy jednak poszerzenie pola definicji przestrzeni publicznej, 
wstępnie wyznaczonego przez obecność polityka i artysty. Krzysz-
tof Wodiczko zauważa na przykład, że przestrzeń publiczna zosta-
je „zabarykadowana” nie tylko przez pomniki i dyskurs polityczny, 
ale także przez billboardy i dyskurs komercyjny101. Andrzej Turow-

99 Ibidem, s. 163. 
100 Zob. Idea sympozjum, w: Publiczna przestrzeń dla sztuki?, red. M. A. Potocka, 

Kraków–Wiedeń 2003, s. 10. 
101 K. Wodiczko, Przyrządy, projekcje, pomniki, w: Publiczna przestrzeń dla sztuki?, 

s. 42. 
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ski powątpiewa w zasadność posługiwania się pojęciem przestrzeni 
publicznej w historii sztuki i krytyce artystycznej, słusznie zwraca-
jąc uwagę, że pojęcie to przetrwało jako rodzaj metafory socjologicz-
nej, która została pozbawiona rzeczywistego odniesienia przestrzen-
nego. Przestrzeń publiczna jako metafora utraciła bowiem „granice 
dawnego forum, nowoczesnego miasta i  własnego kraju”, ulegając 
procesom globalizacji102. 

Do architektonicznego aspektu przestrzeni publicznej nawiązu-
je, w pewnym sensie, Maria Anna Potocka: 

Przestrzeń publiczna nie ma ustalonego wyglądu. Przestrzenią publicz-
ną mogą być ulica, hol lotniska, toaleta, teatr, plac miejski, szpital, szlak 
górski, supermarket, plaża, uniwersytet i wiele innych miejsc. W sen-
sie fizycznym niewiele je łączy. Ale mają jedną ważną cechę wspólną: 
jest nią obecność codzienności i funkcji, jakaś praktyczność lub wspar-
cie przeżycia103. 

Przestrzeń publiczna została tu zdefiniowana jako potencjalne miej-
sce spotkania, komunikacji, wymiany informacji, konsumpcji, jako 
miejsce określone przez funkcje codziennego życia, a nie jako kor-
poracyjna „plaza” czy plac miejski, który zostaje upiększony rzeźbą 
wykonaną przez artystę na zlecenie władz miasta. 

Historię przemian w relacjach między sztuką, przestrzenią pu-
bliczną i  architekturą przedstawił Tom Finkelpearl we wstępie do 
Dialogues in Public Art (2001) – wywiadów z artystami i architek-
tami, między innymi z Denise Scott Brown i Robertem Venturim, 
Vitem Acconcim, Mayą Lin, Krzysztofem Wodiczką oraz z przedsta-
wicielami władz amerykańskich odpowiedzialnymi za usunięcie 
niektórych projektów z  przestrzeni publicznej104. Punktem wyj-
ścia amerykańskiej historii sztuki publicznej jest uwypuklenie zna-
czenia kontekstu, w jakim powstawała, czyli przemian w powojen-
nym urbanizmie. Finkelpearl słusznie podkreśla, że nie można pisać 
o sztuce publicznej, nie stawiając pytania o to, które miejsca publicz-

102 A. Turowski, O pracy pamięci, nieświadomości i dyskursu, w: ibidem, s. 117. 
103 M. A. Potocka, Daj spokój, to tylko sztuka, w: ibidem, s. 91. 
104 T. Finkelpearl, The City as Site, w: Dialogues in Public Art: Interviews, s. 2–51.
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ne w mieście potrzebują sztuki. Wyznacza więc kontekst dla sztuki 
publicznej na przykładzie miast amerykańskich, w których projekto-
wanie przestrzeni było uzależnione od mitu modernizacji. W ame-
rykański mit modernizacji wpisują się, między innymi, motoryzacja 
oraz rozwój autostrad, które doprowadziły do waloryzacji przed-
mieść kosztem centrum. Niewłaściwie zbalansowana relacja między 
centrum a  przedmieściami zaowocowała segregacją rasową, która 
stała się przyczyną zamieszek w połowie lat sześćdziesiątych (w 1967 
roku było ich aż 83 w większych miastach amerykańskich – przy-
pomina Finkelpearl105), a także pogłębieniem podziałów klasowych 
i genderowych (postaciami uosabiającymi te podziały byli urzędni-
cy dojeżdżający do centrum i gospodynie domowe pozostające na 
przedmieściach)106. 

Lata sześćdziesiąte XX wieku, czyli okres krytyki miasta moder-
nistycznego – wyrażonej między innymi przez Jane Jacob w słynnej 
publikacji The Death and Life of Great American Cities (1961) czy 
Roberta Venturiego w Complexity and Contradiction in Architectu-
re (1966) – to jednocześnie czas ekspansji sztuki publicznej. Innymi 
słowy, „upiększanie” miasta za pomocą sztuki publicznej nastąpiło 
w dekadzie najbardziej intensywnych protestów społecznych i poli-
tycznych. W 1959 roku w Filadelfii wprowadzono po raz pierwszy 
słynny program „Percent for Art”, dzięki któremu stworzono prosty 
mechanizm zamówień publicznych na projekty artystyczne – oko-
ło jeden procent kosztów budowy budynku publicznego miało zo-
stać przeznaczone na realizację artystyczną. Jak ironicznie zauwa-
ża Finkelpearl, który był dyrektorem programu „Percent for Art” 
w Nowym Jorku w latach 1990–1996: „podczas gdy architekci byli 
demonizowani jako ci, którzy niszczą miasto, artyści zostali […] po-
proszeni o jego uratowanie”107.

Według Finkelpearla w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku sztuka publiczna w Stanach Zjednoczonych była ro-

105 Ibidem, s. 19.
106 Ibidem, s. 7.
107 Ibidem, s. 21. Notabene podobny argument o sztuce site-specific „humanizującej 

nieludzki wymiar architektury” przywołuje Miwon Kwon. Zob. M. Kwon, One 
Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity, s. 5.
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zumiana jako postawienie na placu miejskim autonomicznego dzieła 
sztuki wyabstrahowanego z  przestrzeni muzeum, a  dokładniej – 
jako umieszczenie monumentalnej rzeźby w przestrzeni miasta, które 
miało stać się muzeum w  plenerze. Przykładem jest rzeźba znana 
jako Chicago Picasso (1967), ustawiona przed Chicago Civic Cen-
ter, czy La Grande Vitesse (1969) w Grand Rapids w stanie Michigan, 
obie autorstwa Alexandra Caldera. W  przypadku tej drugiej reali-
zacji interesującą okolicznością jest to, że Calder, zanim zrealizował 
rzeźbę, nigdy nie widział miejsca, dla którego była przeznaczona. 
Co więcej, nie uważał za konieczne, żeby je odwiedzić108. „Muze-
alny” charakter rzeźby wstawionej w przestrzeń publiczną w Euro-
pie dobrze ilustruje praca Caldera Głowy i ogon (1965) na platfor-
mie, na której Ludwig Mies van der Rohe zbudował berlińską Neue 
Nationalgalerie (il. 44). Platforma została zaprojektowana jako ro-
dzaj „miejskiej sceny” otoczonej w latach sześćdziesiątych (w czasie 
budowy galerii) przez ruiny, kościół z 1850 roku (odbudowany po 
wojnie) oraz Filharmonię Hansa Scharouna (1956–1963)109. Po za-
budowaniu przestrzeni wokół galerii (w 1975 roku zbudowano bi-
bliotekę projektu Scharouna) oraz zburzeniu pobliskiego muru ber-
lińskiego zmienił się diametralnie architektoniczny i urbanistyczny 
kontekst budynku galerii. Rzeźba ustawiona na platformie galerii 
funkcjonuje jednak jako autonomiczny obiekt, niezależnie od hi-
storycznych przemian; mogłaby być przeniesiona na jakikolwiek inny 
plac publiczny. Sztuka publiczna definiowana jedynie jako „rzeźba 
w  plenerze” ma niewiele wspólnego z  artystycznymi praktykami  
site-specific, które uwypuklają przestrzenną sytuację danego miejsca 
(w tym zmieniające się warunki architektoniczne, historyczne, spo-
łeczne i polityczne).

Dekada lat osiemdziesiątych odznaczyła się w  historii amery-
kańskiej sztuki publicznej ogromną aktywnością zleceniodawców 
i artystów oraz spektakularnymi debatami i kontrowersyjnymi de-
cyzjami – wystarczy przypomnieć przypadek Tilted Arc Richarda 

108 T. Finkelpearl, The City as Site, w: Dialogues in Public Art: Interviews, s. 22.
109 Zob. M. Jarzombek, Mies van der Rohe’s New National Gallery and the Problem 

of Context, „Assemblage” 1987, No. 2 (luty), s. 32–43.



Il. 44. Alexander Calder, Głowy i ogon, 1965, Neue Nationalgalerie, Berlin
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Serry, pracy zamówionej w  ramach programu „Arts-in-Architec-
ture”110. Lata osiemdziesiąte, oprócz kontrowersji, przyniosły nowe 
rozumienie sztuki publicznej, w którym zaczęło dominować poję-
cie użyteczności111. „Sztuka użyteczna” (useful art), „sztuka funkcjo-
nalna” (functional art), „sztuka architektoniczna” (architectural art), 
„rzeźba architektoniczna” (architectural sculpture) to określenia naj-
częściej pojawiające się w krytyce amerykańskiej sztuki publicznej 
tamtych lat, które odnosiły się do projektów placów, parków, mo-
stów, fontann czy ławek tworzonych przez artystów pracujących już 
nie samodzielnie, ale w zespołach projektowych, nierzadko rywali-
zując z architektami i projektantami przemysłowymi. 

W tym samym czasie, czyli w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku w  Stanach Zjednoczonych, sztuka publiczna, rozumiana jako 
użyteczna sztuka „architektoniczna”, została poddana krytyce. Jed-
ną z najbardziej radykalnych postaw wobec nowych zjawisk przyjęła 
Rosalyn Deutsche, która oskarżyła sztukę publiczną o uczestniczenie 
w procesie gentryfikacji miejsc publicznych112. Proces przemieszcze-
nia warstwy średniej społeczeństwa do przestrzeni zamieszkiwanej 
dotychczas przed biedniejszych mieszkańców, imigrantów i bezdom-
nych wiązał się, według Deutsche, z  polityką planowania rozwoju 
miasta, w której znaczącą rolę zaczęły odgrywać hasła upiększania 
oraz użyteczności przestrzeni publicznej. Przykładem jest retoryka 
Eda Kocha, burmistrza Nowego Jorku (1978–1989), który w prze-

110 O znikomym udziale architektów w tej debacie wspomina Joseph Rykwert. Zob. 
J. Rykwert, The Judicious Eye: Architecture Against the Other Arts, Chicago–Lon-
don 2008, s. 15; podrozdział Architektura wśród sztuk pięknych w rozdziale 1 czę-
ści 2.

111 T. Finkelpearl, The City as Site, w: Dialogues in Public Art: Interviews, s. 32.
112 Zob. R. Deutsche, Public Art and Its Uses, w: Critical Issues in Public Art: Con-

tent, Context, and Controversy, eds. H. F. Senie, S. Webster, Washington–Lon-
don 1998, s. 158. Podobne argumenty dotyczące skutków ubocznych urbanizacji 
(w  tym problemu dzielnic rewitalizowanych przez biznes) Deutsche przed-
stawia w  książce Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge MA–London 
1996), zwłaszcza w  rozdziale Agorafobia dostępnym w  polskim przekładzie. 
Zob. eadem, Agorafobia, tłum. P. Leszkowicz, w: Perspektywy współczesnej hi-
storii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl et al., Po-
znań 2009, s. 585–644.
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mowie wygłoszonej do architektów w 1988 roku zaznaczył koniecz-
ność przemieszczenia bezdomnych z Grand Central Terminal. Jego 
głównym argumentem było to, że użyteczność dworca polega przede 
wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni do podróżo-
wania113. Krytykując działania burmistrza, Rosalyn Deutsche ana-
lizuje pojęcia użyteczności i  funkcji w  odniesieniu do projektów 
sztuki publicznej w  latach osiemdziesiątych XX wieku. Od sztu-
ki publicznej oczekuje się pewnych funkcji społecznych (za speł-
nienie tych postulatów Deutsche można uznać projekcje publicz-
ne i  instrumenty Krzysztofa Wodiczki)114, jednak takie rozumienie 
jest sprzeczne z tradycyjnymi paradygmatami historii sztuki, które 
nie są w  stanie wyjaśnić funkcji innych niż estetyczne115. Tymcza-
sem, według Deutsche, zrozumienie sztuki publicznej jest możliwe 
w kontekście polityki miejskiej, a nie w kontekście estetyki; sztukę 
publiczną należy uwolnić od jej „gettoizacji w parametrach estetycz-
nego dyskursu”116. Sztuka publiczna powinna być postrzegana jako 
„funkcja urbanizmu” lub jako „praktyka miejska”, a nie jako dzia-
łanie stricte artystyczne. Jak argumentuje Deutsche, pod koniec lat 
sześćdziesiątych XX wieku sztuka współczesna i jej krytyka podwa-
żyły modernistyczne założenia autonomii sztuki przez interpretacje 
społecznych funkcji artystycznych działań. Przykładem jest sztuka 
site-specific: 

Site specificity, technika, w której kontekst został zaanektowany przez 
dzieło, rozwinęła się początkowo jako sprzeciw wobec konstruowa-
nia ideologicznych dzieł sztuki, […] miała ujawnić sposoby określania 
sztuki poprzez instytucjonalne ramy. Z biegiem czasu […] site specifi-
city uległa wielu permutacjom. […] kontekst został poszerzony na tyle, 

113 R. Deutsche, Public Art and Its Uses, w: Critical Issues in Public Art: Content, 
Context, and Controversy, s. 162–163.

114 Na początku lat osiemdziesiątych Krzysztof Wodiczko określił swoje projekcje 
jako „publiczny seans psychoanalityczny ujawniający to, co kryje nieświado-
mość budowli”. K. Wodiczko, Projekcja publiczna (1983), w: Krzysztof Wodiczko. 
Sztuka publiczna, red. P. Rypson, Warszawa 1995, s. 115. 

115 R. Deutsche, Public Art and Its Uses, w: Critical Issues in Public Art: Content, 
Context, and Controversy, s. 159.

116 Ibidem, s. 161.
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aby objąć indywidualną symbolikę miejsca, społeczne i polityczne zna-
czenie, jak również dyskursywne i historyczne okoliczności, w których 
usytuowane jest dzieło sztuki, widz i miejsce117. 

Należy zaznaczyć, że podkreślenie przez Deutsche związków między 
dziełem sztuki a miejscem przygotowało pole dla sztuki o wiele bar-
dziej zaangażowanej w praktyki społeczne niż zaprojektowanie fon-
tanny czy ławki na miejskim placu. Jednocześnie, według Deutsche, 
krytyczna sztuka publiczna nie powinna zmieniać się w sztukę „ar-
chitektoniczną”, pojmowaną jako sztuka użyteczna. 

Przykładem radykalnego dzieła site-specific, do którego nawiązu-
je Deutsche, był Tilted Arc Richarda Serry. Według Deutsche rzeźba 
ta podważyła homogeniczny charakter placu publicznego jako eks-
presji władzy. Z debaty wokół Tilted Arc Deutsche wydobywa przede 
wszystkim powtarzający się argument o  użytkowaniu przestrzeni 
i o jej użytkownikach. Podstawową kwestią jest pytanie o to, kim są 
owi użytkownicy118. Dyskusja dotycząca rzeźby Serry nie postawi-
ła w radykalny sposób pytania o problem funkcji sztuki publicznej 
we współczesnym urbanizmie. Problem nie polega na braku dysku-
sji o mieście w kontekście sztuki publicznej, lecz na tym, że dyskurs 
ten odwołuje się do zmitologizowanych wyobrażeń o mieście, jako 
„dobrze zarządzanym”, „użytecznym” i „pięknym”. Ta ostatnia kate-
goria w szczególności powinna być postrzegana, według Deutsche, 
jako niepokojący wyraz „kulturowego elityzmu” promującego jedy-
nie artystyczną jakość119. 

W latach osiemdziesiątych istotną rolę w amerykańskiej kryty-
ce sztuki publicznej odgrywała para pojęć „sztuka plus funkcja”120. 
Funkcję sztuki publicznej definiowano jako dostarczenie miej-
sca do siedzenia, miejsca, gdzie można zjeść lunch, także jako upa-
miętnienie historycznego wydarzenia, czy ukierunkowanie percep-
cji widza. Według Deutsche nie jest to użytkowanie krytyczne, lecz 
sprowadzenie sztuki publicznej do roli określania miejsca dla pro-

117 Ibidem, s. 159. 
118 Ibidem, s. 160–161.
119 Ibidem, s. 162. 
120 Ibidem, s. 163. 
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stych, codziennych praktyk. W  tym kontekście pojawiło się rów-
nież specyficzne określenie nowej sztuki publicznej jako sztuki ar-
chitektonicznej. „W  przeciwieństwie do nowoczesnego malarstwa 
i  rzeźby, które to nowocześni artyści uważali za »bezużyteczne« w po-
równaniu z  przedmiotami codziennego użytku, najnowsza sztuka  
architektoniczna jest […] jak ściana, kolumna, podłoga, drzwi, lub płot” – 
pisał Robert Jensen w  komentarzu do katalogu wystawy Architec-
tural Art: Affirming the Design Relationship (1988)121. Wyznaczając 
funkcjonalne miejsca do siedzenia, jedzenia, czytania, spacerowania 
i  rozrywki „sztuka architektoniczna” stała się modelem integracji 
dzieł sztuki i przedmiotów użytkowych, integracji, która miała słu-
żyć mieszkańcom miasta. Tak rozumiana sztuka publiczna zmieni-
ła też status artysty, teraz artysty tworzącego projekty publiczne dla 
publicznego dobra. Według Deutsche stała się jednocześnie ideolo-
giczną pułapką, gdyż „funkcja sztuki została ograniczona do utyli-
taryzmu”, a „społeczna aktywność do rozwiązywania wąsko pojmo-
wanych problemów”122. Artyści dość szybko odrzucili pojęcie sztuki 
publicznej jako użytecznej dekoracji. Ich rola nie mogła ograniczać 
się do „umieszczania przedmiotów w przestrzeni miasta”; powinna 
być rozumiana jako tworzenie nowych przestrzeni we współpracy 
z architektami i lokalnymi społecznościami. Jak zaznacza Deutsche, 
niepokojącym aspektem nowej sztuki publicznej lat osiemdziesią-
tych było nie tyle zakwestionowanie indywidualizmu jako sprzecz-
nego z ideą pracy zespołowej, co zaniechanie politycznej interwencji 
na korzyść współpracy z władzami zlecającymi projekty w przestrze-
ni miejskiej123. 

Aktualność rozróżnienia dokonanego przez Deutsche – między 
potencjałem krytycznej sztuki publicznej a funkcjonalizmem sztuki 
„architektonicznej” – jest widoczna w polskiej historii Dotleniacza 
Joanny Rajkowskiej (2007), zrealizowanego na placu Grzybowskim 
w Warszawie. Dotleniacz, odwołujący się do historii miejsca, w do-

121 R. Jensen, Commentary, w: Architectural Art: Affirming the Design Relationship, 
ed. R. Jensen, (kat. wyst.) American Craft Museum, New York 1988, s. 3. Cyt. za: 
R. Deutsche, Public Art and Its Uses, w: Critical Issues in Public Art, s. 163. 

122 Ibidem, s. 164. 
123 Ibidem, s. 167. 
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słowny sposób ożywił zaniedbany plac miejski, przyciągając nie tyl-
ko turystów czy amatorów sztuki publicznej, ale przede wszystkim 
okolicznych mieszkańców124. Po zdemontowaniu Dotleniacza w  li-
stopadzie 2007 roku plac Grzybowski został poddany gruntownej, 
architektonicznej rewitalizacji (il. 45)125. Wstawiono kamienne ławy 
z  drewnianymi siedziskami, zaprojektowano ciągi wodne, sporą 
część trawników przykryto kamiennymi płytami, jednak potencjał 
tego miejsca, poruszony przez krytyczną sztukę publiczną, został za-
gubiony. Architektoniczny ład na placu Grzybowskim nie pozosta-
wia już wiele miejsca na spontaniczne działania mieszkańców; nie 
zachęca do przynoszenia własnych krzesełek czy do siadania na tra-
wie (miejsce trawników zajęły kwatery roślinności, spełniające funk-
cję dekoracyjną)126. Plac Grzybowski zyskał co prawda oprawę ar-
chitektoniczną godną „miejskiego salonu”, jednak częściowo utracił 
swojskość miejsca spontanicznych, lokalnych zgromadzeń, wyzwo-
loną przez Dotleniacz127. Do codziennych, spontanicznych praktyk 

124 Zob. Dotleniacz / Oxygenator. Joanna Rajkowska, red. K. Pawełek, „Obieg” 2010, 
nr 1–2. 

125 Dnia 10 grudnia 2008 roku nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na projekt 
rewitalizacji placu Grzybowskiego. Pierwszą nagrodę przyznano pracowni Ple-
neria s.c. (Dariusz Malinowski, Agata Ciesielska, Monika Radkiewicz, Michał 
Jaworski). Zob. Kalendarium, w: Dotleniacz, s. 251. O ile pamiętamy autorkę Do-
tleniacza, o tyle nazwiska projektantów rewitalizacji placu Grzybowskiego nie 
są często wymieniane w tej historii. Na podobną sytuację – marginalizację ar-
chitektów – zwraca uwagę Joseph Rykwert w The Judicious Eye: Architecture 
Against the Other Arts (2008). Zob. rozdział 1 (podrozdział: Architektura wśród 
sztuk pięknych) części 2.

126 Przytoczmy w tym miejscu opinie osób, które przesłały uwagi do projektu re-
witalizacji z  2008 roku. „Zbiornik wodny jest wyizolowany – piękny, ale nie 
wabi”. I. Zaborska, Uwagi do zwycięskiego projektu oraz wnioski, w: ibidem,  
s. 261. „Trzy piąte twardych sztuczności na dwie piąte zieleni. […] Gdzie […] 
jest w projekcie normalna trawa? Do chodzenia, siadania, czytania książki?” 
O. Braniecka, Moja opinia o zwycięskim projekcie oraz takie tam inne impresje, 
w: ibidem, s. 259.

127 Używając określenia „miejskiego salonu”, odwołuję się do retoryki towarzyszą-
cej na przykład rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. W przy-
padku Dotleniacza Rajkowskiej pojawiło się niejednokrotnie inne określenie, 
wskazujące na konflikt między zadaniami krytycznej sztuki publicznej wyzwa-
lającej wspólnotowe inicjatywy a urbanizacyjną funkcją architektury. „Jak na 



Il. 45. Plac Grzybowski w Warszawie po rewitalizacji w 2008 roku
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miejskich na tym placu można zaliczyć dzisiaj akrobatyczne popisy 
deskorolkowców, które we współczesnych interpretacjach są uzna-
wane za „przywłaszczanie” przestrzeni miejskiej czy też za działania 
„krytyczne” wobec architektury128. Jednak trajektorie tych działań 
muszą wpisać się w  zaprojektowaną architekturę placu Grzybow-
skiego; niewielkie metalowe przegrody – umieszczone pomiędzy ka-
miennymi blokami, z których są zbudowane siedziska – uniemożli-
wiają swobodny przejazd. 

W  latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w amerykańskiej po-
lityce kulturalnej, zaczęło dominować hasło: „sztuka to biznes” – 
przyciąga ona bowiem miliony turystów i jako taka powinna zostać 
wykorzystana w  promocji miasta. Co charakterystyczne, zmieniły 
się nazwy programów zamówień na projekty sztuki publicznej, na 
przykład „Urban Development and the Visual Arts”129. W streszczo-
nym powyżej zarysie historii sztuki publicznej w Stanach Zjedno-
czonych Tom Finkelpearl zwraca szczególną uwagę na zmieniającą 
się retorykę sztuki publicznej130. W latach sześćdziesiątych domino-
wała retoryka elitarna; zadaniem było umożliwienie publiczności 
dostępu do najlepszej sztuki współczesnej poza murami muzeum. 
Sztuka publiczna była postrzegana jako wyjątkowy dar od władz 
miasta i  artystów dla mieszkańców. Od końca lat dziewięćdziesią-
tych zarysowała się inna postawa. Sztuka publiczna jest rozumiana 
jako metoda działania w celu zaangażowania lokalnej społeczności 

wsi, a to przecież centrum miasta” – argumentował przeciwko próbom odtwo-
rzenia Dotleniacza Tomasz Gamdzyk, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrze-
ni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. 
Zob. Gamdzyk odpowiada Rajkowskiej, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” 2008  
(1 kwietnia), s. 2; przedruk w: Dotleniacz, s. 266. Doceniając krytyczny poten-
cjał Dotleniacza w ferworze debat o to, do kogo należy miasto, architekt i urba-
nista Krzysztof Nawratek używa jednak podobnego argumentu: „Dotleniacz 
[…] jest […] wyspą sielskości i protomiejskiej wspólnotowości […]. Jego obro-
na jest lokalną wojenką plemienia skazanego na zagładę”. Zob. K. Nawratek, 
Chybotliwa miejska transcendencja, w: Dotleniacz, s. 199.

128 Zob. I. Borden, Another Pavement, Another Beach: Skateboarding and the Per-
formative Critique of Architecture, w: The Unknown City: Contesting Architecture 
and Social Space, eds. I. Borden et al., Cambridge MA–London 2002, s. 178–199.

129 T. Finkelpearl, The City as Site, s. 40. 
130 Ibidem, s. 43.
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w artystyczny projekt. Celem jest demokratyczne współdziałanie lo-
kalnej społeczności, a nie wstawienie estetycznego obiektu w prze-
strzeń miasta. Według Finkelpearla najważniejsza nauka, jaka płynie 
z przemian w nurcie sztuki publicznej kilku ostatnich dekad, to ta 
wynikająca z kontrowersji stymulujących debatę publiczną. Wbrew 
pozorom, kontrowersji wokół realizacji sztuki publicznej nie było 
wiele – dotyczyły jedynie kilku procent projektów (Finkelpearl po-
wołuje się tu na dokładne statystyki amerykańskie). W te kilka pro-
cent wpisują się jednak spektakularne debaty wokół Titled Arc Serry 
czy Vietnam Veterans Memorial w Waszyngtonie D.C. projektu Mayi 
Lin (1981)131. 

Przemiany w  rozumieniu zadań sztuki publicznej – od rzeź-
by publicznej jako pojedynczego obiektu dostosowanego do miej-
sca (site-specific) do projektu zmiany całego miejsca – spowodowały 
przewartościowanie funkcji rzeźby; rzeźby „użyteczne” czy „archi-
tektoniczne” rzadziej wzbudzały kontrowersje. Jednak te przemiany 
uwypukliły różnice, a  nawet napięcia między działaniem artystów 
i architektów. Artysta tworzący „architektoniczną” (patrz: „użytecz-
ną”) rzeźbę, czy proszony o projekt rewitalizacji parku miejskiego, 
wkracza nieuchronnie na teren architektury132. W latach sześćdzie-
siątych rzeźba publiczna była postrzegana jako uzupełniająca archi-
tekturę (jako estetyczny przedmiot ustawiony na placu przed bu-
dynkiem). Od lat dziewięćdziesiątych, wraz z  przedefiniowaniem 
sztuki publicznej, relacje między artystami i  architektami stały się 
o wiele bardziej złożone, chociaż problem uzurpowania terenu przez 
pokrewne sobie praktyki artystyczne i  architektoniczne wydaje się 
wciąż aktualny. Co charakterystyczne, w wywiadzie z 1996 roku Vito 
Acconci wciąż określa działania artysty zajmującego się projektami 
publicznymi jako marginalne wobec budynku wzniesionego przez 
architekta: „kiedy zlecają ci realizację projektu publicznego, [...] nie 
dostajesz głównej przestrzeni, jesteś wstawiony do kąta. [...] Jako [...] 

131 T. Finkelpearl, Four Controversies in Public Art, w: Dialogues in Public Art: In-
terviews, s. 54.

132 Idem, Four Experiments in Public Art as Architecture and Urban Planning,  
w: ibidem, s. 150–153.
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artysta jesteś proszony o zrobienie jakiegoś dodatku, czegoś niepo-
trzebnego”133.

Amerykańscy artyści, którzy dzisiaj zajmują się sztuką publicz-
ną, często byli zaangażowani w krytykę instytucjonalną, w „rebelię 
przeciwko białym ścianom muzeum” (jak to określa Acconci). Dla 
rozwoju sztuki publicznej od lat siedemdziesiątych XX wieku za-
sadnicze znaczenie miało „wyjście w przestrzeń” (sztuka instalacji) 
oraz „wyjście w miasto” (projekty i performans w przestrzeni miej-
skiej)134. Być może to z powodu zaangażowania artystów w krytykę 
instytucjonalną od sztuki publicznej oczekuje się wciąż radykalnej 
krytyki społecznej lub politycznej interwencji. „Wyjście w  prze-
strzeń” czy „wyjście sztuki w  miasto” to strategie charakterystycz-
ne dla instalacji architektonicznych Gordona Matty-Clarka z lat sie-
demdziesiątych XX wieku, omawiane w  następnej części książki. 
Działania Matty-Clarka, architekta, który (w pewnym sensie) porzu-
cił architekturę, są nie tylko przykładem postmedializmu, przekra-
czania granic sztuk. Wyznaczyły również kierunek współczesnych 
przemieszczeń – od architektury do sztuki, uwzględniając również 
tendencję do muzeifikacji architektury, czyli włączanie jej w wysta-
wy sztuk. „Architektoniczność” prac Matty-Clarka nie powinna być 
jednak rozumiana w duchu krytyki amerykańskiej lat osiemdziesią-
tych XX wieku, czyli jako użyteczność i funkcjonalność rzeźby wsta-
wionej w przestrzeń publiczną. Jako krytyka architektury i urbani-
styki modernizmu bliższa jest „krytycznej sztuce publicznej”.

Dyskusje o sztuce w przestrzeni publicznej ignorują niekiedy pro-
blem architektury i urbanistyki jako praktyk kształtujących miejsca, 
w których żyjemy. Współcześnie przestrzenią publiczną jest nazywa-
ne internetowe forum dyskusyjne, a sztuką publiczną, w dalszym cią-
gu – monumentalne rzeźby na miejskich placach czy projekty arty-
styczne na billboardach. Rozszerzenie pojęcia przestrzeni publicznej 
spowodowało, że zapominamy o rzeczywistych odniesieniach prze-
strzennych, o architektonicznym i urbanistycznym kontekście dzia-

133 Interview: Vito Acconci on Art, Architecture, Arvada, and StoreFront, w: ibidem, 
s. 175.

134 Ibidem, s. 183–184.
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łań artystycznych. Do kwestii przestrzeni publicznej, rozumianej 
nie tylko metaforycznie, lecz jako miejsce ożywione i ukształtowane 
dzięki ingerencji architektonicznej, powrócimy w rozważaniach nad 
niektórymi realizacjami artystów współczesnych. Przykładem będą 
projekty Jarosława Kozakiewicza, rzeźbiarza tworzącego na pograni-
czu sztuk wizualnych i architektury, który nie uprawia „krytycznej” 
sztuki publicznej w znaczeniu „politycznej interwencji” (postulowa-
nej przez Rosalyn Deutsche w latach osiemdziesiątych XX wieku), 
jednak niewątpliwie postrzega swoje działania jako architektonicz-
no-artystyczną rewitalizację miejsc zaniedbanych i nieprzyjaznych135. 

135 Zob. Przygody z  architekturą. Z  Jarosławem Kozakiewiczem rozmawia Marek 
Wasilewski, „Czas Kultury” 2010, nr 3, s. 48–57. 
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Sztuki wizualne i architektura.  

W poszukiwaniu wspólnego terenu 





rozdział 1
Od architektury do sztuki

Gra sztuki i przestrzeni, gra jednego w drugim musiałaby być myślana, 
wychodząc od doświadczenia miejsca i okolicy. 

Martin Heidegger, Sztuka i przestrzeń

Jouer avec l’espace.
Georges Perec, Espèces d’espaces

Architekt buduje, artysta burzy.
Dan Graham, Gordon Matta-Clark

Maszyna nie do mieszkania.
Gordon Matta-Clark, komentarz do Vers une architecture  

Le Corbusiera

Sztuka staje się architekturą, architektura staje się sztuką.
Vito Acconci, Art Becomes Architecture Becomes Art

Ineinanderspiel. Gry sztuki i architektury z przestrzenią

W 1968 roku Martin Heidegger wygłosił w Galerii Erker w St. Gal-
len wykład zatytułowany Die Kunst und der Raum. Jego tematem 
była konfrontacja czy raczej „spór” rzeźby jako jednej ze sztuk pla-
stycznych z przestrzenią. Na początku rozważań Heideggera pojawia 
się pytanie o grę sztuki i przestrzeni, o „grę jednego w drugim” (In-
einanderspiel)1. Krążąc wokół tego pytania, filozof wstępnie określa 
rzeźbę jako ujęte w granice ciało, jednak zaraz stwierdza, że „tutaj do 
gry wkracza przestrzeń”, zajęta „przez rzeźbę uformowaną jako wo-

1 M. Heidegger, Sztuka i  przestrzeń, tłum. C. Woźniak, „Principia” 1991, nr 3,  
s. 123. 



360 CZĘŚĆ IV 

lumen zamknięty w sobie, wolumen otwierający się i wolumen pu-
sty”2. Rzeźba początkowo definiowana jako spór z przestrzenią ar-
tystyczną, w dalszej części wywodu Heideggera ostatecznie zostaje 
określona jako „ucieleśnienie miejsc (Verkörperung von Orten), któ-
re otwierając okolicę i przechowując ją, utrzymywałyby skupionym 
wokół siebie to co wolne, które udziela przebywania danym rze-
czom a  człowiekowi zamieszkiwania pośród rzeczy”3. Rzeźba nie 
jest więc sporem z przestrzenią, gdyż jej nie zawłaszcza, nie obejmu-
je jej w posiadanie. W określaniu istoty rzeźby przestrzeń (fizykal-
no-techniczna, w nowożytnym, kartezjańskim rozumieniu) zostaje 
zastąpiona przez Heideggera pojęciami miejsca i okolicy. Tę zamia-
nę pojęć zapowiada motto eseju Heideggera, zapożyczone z księgi IV 
Fizyki Arystotelesa: „Wydaje się to czymś potężnym i  trudnym do 
ujęcia – topos – to znaczy miejsce-przestrzeń”4. Filozoficzny spór, 
czy też gra przestrzeni i  miejsc, został już wcześniej ujęty przez  
Heideggera w Byciu i czasie: „przestrzeń jest rozproszona na miej-
sca”5. Przywołując refleksję Arystotelesa, Heidegger określa jednak 
relację między miejscem a rzeczą w nieco inny sposób. Jak to wyja-
śnia Hanna Buczyńska-Garewicz: „nie miejsce poprzedza i warun-
kuje rzecz, lecz przeciwnie, rzecz przez swoje istnienie określa i kon-
stytuuje miejsce”6.

Tekst Heideggera o rzeźbie jako „plastycznym”, przestrzennym 
dziele sztuki podejmuje wiele pytań, rozwiniętych wcześniej w Byciu 
i czasie czy w eseju Źródło dzieła sztuki – pytań o istotę dzieła sztuki 
jako rzeczy i jako narzędzia, która udziela przestrzeni7. Zarysowane 
przez Heideggera przejście od określenia rzeźby jako ciała, zamknię-
tego wolumenu, do rzeźby jako otwierającego się na okolice „uciele-

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 127. 
4 Ibidem, s. 123. 
5 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 148.
6 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii 

przestrzeni, Kraków 2006, s. 26.
7 Na temat Heideggerowskiej refleksji o  przestrzeni w  kontekście filozoficznej 

tradycji zob. E. S. Casey, The Fate of Place: A Philosophical History, Berkeley– 
–Los Angeles–London 1998, s. 243–284. Zob. także: C. Woźniak, Martina Hei- 
deggera myślenie sztuki, Kraków 2004, s. 64–71.
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śnienia miejsc” odczytuję jako pewne odzwierciedlenie historii prze-
mian definicji i funkcji rzeźby w sztuce XX i XXI wieku – od ciała, 
pomnika, zamkniętej bryły ustawionej na cokole, do sztuki instala-
cji, działań site-specific czy interwencji architektonicznych w prze-
strzeni publicznej. 

W 1974 roku Georges Perec – francuski pisarz współczesny Hen-
riemu Lefebvre’owi i  Michelowi de Certeau – opublikował Espèces 
d’espaces, niewielką książkę, którą można uznać za szkic przygoto-
wawczy do jego powieści Życie instrukcja obsługi (La vie mode d’em-
ploi, 1978), opowiadającej o  życiu mieszkańców w  apartamentach 
jednej z paryskich kamienic8. Espèces d’espaces – jak zaznacza sam 
autor – traktuje nie tyle o nieuchwytnej próżni czy o wzbudzających 
lęk nieskończonych przestrzeniach galaktyk, co o  miejscach nam 
najbliższych:

Żyjemy w  przestrzeni; w  przestrzeniach – w  miastach, pośród pól, 
w korytarzach, w parkach. […] Nie ma najmniejszych przeszkód, by na 
przykład wyobrazić sobie jakieś coś, co nie byłoby miastem ani wiejską 
okolicą (ani też przedmieściem), albo park w korytarzach metra. Nic 
nam również nie broni wymarzyć sobie metro pośród pól Kampanii9. 

Poetyckie studium o  przestrzeni Pereca pojawiło się w  tym sa-
mym roku, co pierwsze wydanie La production de l’espace Lefebvre’a, 
a  ostatnio, w  2000 roku, zostało wznowione w  serii redagowanej 
przez Paula Virilia „L’espace critique”, w  której, obok prac samego 
Virilia, opublikowano między innymi rozważania o przestrzeni Jeana 
Baudrillarda, Félixa Guattariego czy Marca Augègo. Refleksja Pereca 
o przestrzeni życia codziennego doczekała się w ciągu ostatniej de-
kady wnikliwych analiz, czego przykładem jest studium literaturo-
znawcy Micheala Sheringhama Everyday Life: Theories and Practi-
ces from Surrealism to the Present (2006), wpisujące się w  szeroko 
pojmowany, współczesny projekt studiów nad życiem codziennym. 

8 G. Perec, Espèces d’espaces (1974), Paris 2000. Zob. także: idem, Życie – instruk-
cja obsługi, tłum. W. Brzozowski, Kraków 2009. 

9 Idem, Przestrzenie, tłum. W. Brzozowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12, 
s. 151.
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Studium Espèces d’espaces Pereca jest też przywoływane przez współ-
czesnych krytyków sztuki w  interpretacjach współczesnych prak-
tyk artystycznych, takich jak instalacje czy prace site-specific10. 

Espèces d’espaces odznacza się logiką „szkatułkowości” (emboîte-
ment)11. Perec rozpoczyna od miejsca, w którym piszemy, czyli kart-
ki, wydrukowanej strony w książce, którą czytamy w  łóżku, łóżka, 
w którym – czytając – przenosimy się w przestrzenie wyobrażeń, ale 
także łóżka, które stoi w konkretnym pokoju. Pokój, w którym śpimy 
(we własnych mieszkaniach, ale i  w  dormitoriach, hotelach, dom-
kach letniskowych, szpitalach, kuszetkach w  pociągu itd.), jest za-
równo przestrzenią marzeń sennych i wspomnień, jak i przestrzenią 
codziennego życia: 

Co to właściwie znaczy: mieszkać w jakimś pokoju? Czy mieszkać w ja-
kimś miejscu oznacza dostosować je do siebie? A co to znaczy: dosto-
sować miejsce? Od jakiego momentu dane miejsce staje się naprawdę 
nasze własne? Czy wystarczy włożyć do różowej plastikowej miedni-
cy trzy pary skarpetek do namoczenia? […] Albo przypiąć pinezką na 
ścianie starą pocztówkę ze Snem św. Urszuli Carpaccia? Czy też trze-
ba przeżyć w nim udręki oczekiwań, uniesienia namiętności lub tortu-
rę bólu zębów? Albo zawiesić na oknach firanki wedle własnego gustu, 
położyć tapety i wywiórkować parkiet?12

Pokój jest częścią mieszkania, które składa się z wielu pokoi, drzwi, 
schodów, ścian i  mebli. Mieszkanie znajduje się przy jakiejś ulicy, 
ulica w  jakiejś dzielnicy, dzielnica jest częścią miasta. Miasto jest 
częścią regionu, który znajduje się w jakimś kraju. Kraj ogranicza-
ją granice, które mieszczą się w obrębie kontynentu, starego i nowe-
go świata, zaś nieskończony świat wykracza poza wszelkie wymiary: 
„Reasumując: przestrzenie zaczęły się mnożyć, dzielić, różnicować. 
Obecnie występują we wszelakich rozmiarach i gatunkach, mają naj-

10 Zob. B. Choi, A Statue of the Inhabitable: Lara Almarcegui, w: Contributions to 
a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, ed. S. Bos, Amsterdam 2004, 
s. 27 i 31. 

11 M. Sheringham, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the 
Present, Oxford 2006, s. 49. 

12 G. Perec, Przestrzenie, s. 169. 
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różniejsze zastosowania i funkcje. A żyć – to znaczy przemieszczać 
się z jednej przestrzeni w drugą, usiłując jak najmniej się przy tym 
poobijać”13. Jouer avec l’espace, podejmowanie gier z przestrzenią, to 
jeden z postulatów Pereca zawartych w Espèces d’espaces. Gry z prze-
strzenią dotyczą zarówno ogromnych dystansów i  wielkich liczb 
(na przykład ciągu Fibonacciego), jak i zabawy z mikro- i makro-
skalą, czyli odmierzaniem odległości z Ziemi do Księżyca za pomo-
cą „wielokrotnego składania bibułki do skręcania tytoniu”14. Jednak 
gry z przestrzenią według Pereca to przede wszystkim gry z prze-
strzenią życia codziennego, jego specyficznym czasem, odliczanym 
przez jednostkę dnia w tygodniu oraz gry z architekturą, wyznacza-
jącą miejsca dla codziennych czynności. Co więcej, owa przestrzeń 
codzienności jest zróżnicowana, rozproszona, podobnie jak u Hei- 
deggera, na miejsca, które zamieszkujemy. Perec proponuje na przy-
kład, żeby każde mieszkanie składało się z  siedmiu pomieszczeń  
odpowiadających rytmowi siedmiu dni tygodnia: le lundoir, le mar-
doir, le mercredoir, le jeudoir, le vendredoir, le samedoir, le dimanchoir15. 
Można również wyobrazić sobie mieszkanie, w którym poszczegól-
ne pomieszczenia odpowiadają funkcjom naszych zmysłów. Nie by-
łoby więc w nim zwykłej kuchni, lecz gustatorium, a salon z telewi-
zorem nazywałby się visoir16. 

Określenie „gry sztuki z architekturą” formułuję w odniesieniu 
do rozważań o Ineinanderspiel Heideggera i do postulatu jouer avec 
l’espace Pereca. Przenoszę je w obszar współczesnych sztuk wizual-
nych, w  którym dostrzegam trzy główne rodzaje gier (przenikają-
ce się wzajemnie): gry sztuki z modernizmami, gry rzeźby ze skalą 
architektury oraz gry z obrazowaniem architektury i z przestrzenią 
publiczną. W interpretacjach wybranych działań artystycznych sta-
ram się uwypuklić momenty styczne współczesnych sztuk wizual-
nych i architektury. Od architektury do sztuki – to kierunek drogi 
artystycznej Gordona Matty-Clarka, architekta z wykształcenia, któ-

13 Ibidem, s. 152.
14 G. Perec, Espèces d’espaces, s. 167–168. 
15 Ibidem, s. 64. 
16 Ibidem. Zob. także: M. Sheringham, Everyday Life: Theories and Practices from 

Surrealism to the Present, s. 55.
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rego działania artystyczne podejmowały krytykę architektury. Oma-
wiam szerzej kilka jego prac, które – jak w soczewce – skupiają w so-
bie większość najważniejszych problemów podejmowanych przez 
współczesnych artystów wkraczających w  obszar architektury. Od 
malarstwa i rzeźby do architektury – to droga podejmowana przez 
niektórych polskich artystów współczesnych, takich jak Monika So-
snowska czy Jarosław Kozakiewicz, nierzadko odwołujących się do 
wątków pojawiających się również w  twórczości Matty-Clarka, do 
krytyki architektury modernistycznej, eksplorowania współczes- 
nych ruin, poszerzenia pojęcia rzeźby, współczesnego przekraczania 
granic sztuk. W grach sztuki współczesnej z architekturą istotną rolę 
odgrywa również szczególna forma reprezentacji – modele archi-
tektoniczne. Wybrane prace Katarzyny Józefowicz, Macieja Kuraka, 
Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi, Julity Wójcik zostaną ukazane 
na tle przemian funkcji modelu architektonicznego – już nie tylko pre-
zentacji dla zleceniodawcy, ale formy, która zyskała nowe znaczenie 
w ramach nowoczesnego i współczesnego zjawiska muzeifikacji ar-
chitektury. Związki polskiej sztuki współczesnej z architekturą to te-
mat nieustannie powracający w krytyce artystycznej i w projektach 
wystaw na początku XXI wieku, jednak w jednym z nowszych leksy-
konów polskiej sztuki współczesnej, Nowe zjawiska w sztuce polskiej 
po 2000 roku (2007), twórczość artystów sięgających po inspiracje 
architektoniczne została określona przez kategorie, które nie uwypu-
klają ich „gry z architekturą”17. W czwartej części tej książki podej-

17 Twórczość Katarzyny Józefowicz, Jarosława Kozakiewicza, Macieja Kura-
ka i Moniki Sosnowskiej została na przykład umieszczona w części leksykonu 
W sztuce marzenia stają się rzeczywistością, o tytule zapożyczonym z cyklu prac 
Katarzyny Kozyry, zaś twórczość Julity Wójcik omówiona w części Pozdrowie-
nia dla systemu. Zob. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, red. G. Bor-
kowski, A. Mazur, M. Branicka, Warszawa 2007, s. 140–253 i 322–325. Tematy-
ka związków sztuki i architektury jest obecna jedynie w rozproszeniu, przede 
wszystkim w poszczególnych notach o artystach. Należy jednocześnie zazna-
czyć, że książka została wydana przy okazji cyklu wystaw „W samym centrum 
uwagi” (wrzesień 2005–październik 2006) prezentowanym w  Centrum Sztu-
ki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Przynajmniej dwie wysta-
wy w ramach tego cyklu (odsłona 5. prezentująca prace Macieja Kuraka, Mo-
niki Sosnowskiej i Piotra Wyrzykowskiego oraz odsłona 8. z pracami Michała 
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muję próbę wyodrębnienia i zaakcentowania tej tematyki na wybra-
nych przykładach18, powracając do postulatu zaznaczonego już we 
wstępie moich rozważań, do projektu historii sztuki (współczesnej), 
w którym jest możliwy ponowny „zwrot przestrzenny” oraz ponow-
ne zbliżenie badań nad sztukami wizualnymi i architekturą.

Sztuka jako krytyka architektury

„Anarchitektura” – gra z pojęciami anarchii i architektury – jest wią-
zana z twórczością Gordona Matty-Clarka, kultową postacią nowo-
jorskiej sceny artystycznej SoHo lat siedemdziesiątych XX wieku19. 
Przełamując granice między architekturą i  sztuką, fotografią i  fil-
mem, performansem i instalacją, Matta-Clark stał się krytykiem no-
woczesnego funkcjonalizmu, powojennego urbanizmu i  społecz-
nych konsekwencji likwidacji miejskich slumsów, a także krytykiem 
autonomii sztuki, która odcina się od praktyk codziennego życia 
w mieście. 

Do jednej ze słynniejszych interwencji architektonicznych Mat-
ty-Clarka, Splitting (1974), doszło w Englewood, New Jersey, w oko-
licy zamieszkanej głównie przez społeczność afroamerykańską. Po-
dobne interwencje artysta przeprowadzał już wcześniej w Nowym 
Jorku, na przykład w Południowym Bronksie (Bronx Floors: Thres- 
hole, 1972–1973); wycinał fragmenty murów w  opuszczonych bu-
dynkach, tworząc rodzaj wertykalnej amfilady – otwory, przez które 
było widać kolejne kondygnacje. Przedmiotem interwencji w Engle-
wood był typowy dom na przedmieściu przeznaczony do rozbiór-

Budnego, Jarosława Kozakiewicza i  Julity Wójcik) wyraźnie zaznaczyły obec-
ność „gier z architekturą”. 

18 W  czwartej części książki rozwijam również wątki zaznaczone w  tekście Mi-
cromegas, or Playing with Architecture in Contemporary Polish Art, w: The Power 
of Fantasy: Modern and Contemporary Art from Poland, eds. D. Crowley,  
Z. Machnicka, A. Szczerski, Brussels 2011, s. 48–67. 

19 Część uwag na temat anarchitektury Gordona Matty-Clarka opublikowałam 
w artykule Nonkonformizm i anarchitektura, w: Niezależni i ulegli. Studia o non-
konformizmie, red. R. E. Bernacka, Toruń 2008, s. 198–213.
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ki w ramach nigdy niezrealizowanego urbanistycznego projektu re-
witalizacji. Budynek został kupiony jako rodzaj inwestycji; należał 
do Holly Solomon, galerzystki i kolekcjonerki sztuki reprezentują-
cej Mattę-Clarka, która przekazała go artyście. Matta-Clark zapla-
nował przecięcie domu na pół w trzech etapach. Pierwszy etap po-
legał na przecięciu budynku wzdłuż pionowej osi na szerokość kilku 
centymetrów. W drugim etapie obniżono fundamenty połowy domu 
o kilkadziesiąt centymetrów, a w trzecim przechylono połowę domu 
i osadzono ją na nowych fundamentach20. Holly Solomon wynaję-
ła autobus do New Jersey, aby widzowie mogli zobaczyć Splitting, 
jednak Matta-Clark był zafascynowany niedostępnością tej pracy, jej 
istnieniem poza galerią, poza miastem – niedostępność jest sprzecz-
na z postulatem użyteczności architektury21. Przecięcie domu na pół 
w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności konstrukcji, to przedsię-
wzięcie wymagające podstawowej wiedzy architektonicznej. W  la-
tach 1962–1968 Matta-Clark studiował w  Cornell School of Ar-
chitecture, gdzie jednym z typowych zadań było testowanie modeli 
strukturalnych w  polu grawitacyjnym22. Splitting podważa jednak 
znaczenie inżynieryjnego i  funkcjonalnego aspektu architektury. 
W wywiadzie z 1974 roku Matta-Clark zaznacza, że w wyniku prze-
cięcia budynek stał się przedmiotem o dużych rozmiarach23. Arty-
sta był zafascynowany wizualnym aspektem cięcia, sposobem, w jaki 
zmienia ono percepcję przestrzeni, przekształca prywatność domu 
w przestrzeń voyeuryzmu: na fotografiach dokumentujących inter-
wencję widać wnętrza pozbawione mebli penetrowane przez klin 
światła. Architektoniczny „gest cięcia” – jako wizualny odpowied-
nik linii rysunku, czy też przecięcia płótna, jak na obrazach Lucia 
Fontany z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku – otwierał 
wewnętrzne przestrzenie budowli, ukazywał odmienną perspekty-

20 Gordon Matta-Clark: Works and Collected Writings, ed. G. Moure, Barcelona 
2006, s. 161.

21 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, Tuscon 2003,  
s. 109.

22 P. Fend, New Architecture from Matta-Clark, w: Reorganizing Structure by Drawing 
Through It, ed. S. Breitwieser, (kat. wyst.) Generali Foundation, Wien 1997, s. 46.

23 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 167.



367ROZDZIAŁ 1

wę postrzegania architektonicznej formy24. Splitting to jednocześnie 
badanie kontekstu danego miejsca, rozłupanie struktury typowego 
domu na przedmieściach, symbolu amerykańskiej codzienności. To 
również krytyka społecznego i  ekonomicznego statusu architektu-
ry w  kontekście tak zwanego urban decay, czyli degradacji miasta 
wskutek urbanistycznych zaniedbań.

Urbanistyczna i  społeczna degradacja przestrzeni poprzemy-
słowych to temat interwencji Day’s End (1975), przeprowadzonej 
w dziewiętnastowiecznym hangarze na Dolnym Manhattanie (Pier 52), 
na nabrzeżach rzeki Hudson. W budynku Matta-Clark wyciął otwo-
ry w dachu, w podłodze i w jednej z elewacji. Tytuł interwencji na-
wiązuje do zmieniającego się w ciągu dnia światła słonecznego, któ-
re wpadało do wnętrza przez otwory o  starannie zaplanowanych 
kształtach. Zamiarem autora interwencji było przekształcenie bu-
dynku w „świątynię słońca i wody”. Artysta nie miał pozwolenia od 
władz portu na prowadzenie prac na terenie nabrzeża i, jak zazna-
czył w wywiadzie z 1976 roku, nigdy nie zamierzał się o nie starać: 
„w historii Nowego Jorku nie było takiego przypadku, może z jed-
nym czy dwoma wyjątkami, żeby artysta dostał pozwolenie na pra-
ce na tak wielką skalę”25. 

Interwencja Conical Intersect została przeprowadzona na ulicy Beau- 
bourg, niedaleko placu budowy Centrum Pompidou (1975, il. 46). Jej 
przedmiotem były dwa budynki z końca XVII wieku, które zosta-
ły przeznaczone do rozbiórki w ramach urbanistycznej polityki re-
nowacji Plateau Beaubourg. Kontrowersyjnym przejawem tej po-
lityki było wyburzenie w  1970 roku znajdujących się nieopodal 
słynnych Les Halles, czyli hal targowych (1852–1870) zaprojektowa-
nych przez Victora Baltarda podczas przebudowy Paryża według za-
łożeń barona Georges’a Eugène’a Haussmanna – po wyburzeniu te-
ren ten był nazywany trou, czyli dziurą26. Na czym jednak polegała 

24 P. M. Lee, Drawing in Between, w: Reorganizing Structure by Drawing Through It, 
s. 32. 

25 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 202 i 218.
26 P. M. Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark, Cambrid-

ge MA 2000, s. 185. Hale targowe Baltarda zostały zniszczone pomimo prote-
stów wielu środowisk; współcześnie są uznawane za jedno z najważniejszych 



Il. 46. Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, Paryż, 1975
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specyfika interwencji artysty, który zaproszony do udziału w Bien-
nale Paryskim wykorzystał w  swoim projekcie budowle skazane 
na wyburzenie? Matta-Clark przebił ściany i  podłogi dwóch opu-
stoszałych budynków, tworząc okrągły otwór w północnej fasadzie. 
Budynki wyglądały tak, jakby wbił się w nie stożek o czterometro-
wej średnicy podstawy, pozostawiając regularną wyrwę w architek-
tonicznej materii. Nieprzypadkowo interwencja nosi tytuł Conical 
Intersect (Przekrój stożkowy). Przez otwór w murze było widać nie-
ukończoną konstrukcję Centrum Pompidou (którego oficjalna in-
auguracja nastąpiła w styczniu 1977 roku) i wieżę Eiffla, tak jakby 
dokonano malowniczego kadrowania pomników Paryża, symboli ar-
chitektonicznego postępu odnoszących się zarówno do współczesnej 
fascynacji architekturą high-tech, jak i dziewiętnastowiecznej fascy-
nacji żelazem. W opisie projektu Matta-Clark nawiązuje do ówcze-
snej polemiki dotyczącej modernizacji terenów Les Halles i Plateau 
Beaubourg: „te dwa budynki [przy ulicy Beaubourg – G. Ś.] to jedne 
z ostatnich przeznaczonych do zburzenia w ramach [...] orgii nowo-
czesności”27. Interwencja architektoniczna trwała około dwóch ty-
godni; przechodnie obserwowali pracę niby-budowlanej ekipy mie-
rzącej przekroje, wycinającej fragmenty murów i  usuwającej gruz, 
pozostawiając pustkę o  stożkowatym kształcie. Działania udoku-
mentowane w formie serii fotografii i osiemnastominutowego filmu 
zostały nazwane przez artystę „amfiteatralnym performansem”28. 
Film wieńczy scena, w której ogromna koparka zrównuje z ziemią 
domy z końca XVII wieku. 

Inspiracją dla interwencji Matty-Clarka na ulicy Beaubourg był 
eksperymentalny film Anthony’ego McCalla Line Describing a Cone 
(1973) ukazujący stożek światła, który powstaje w czasie projekcji 
filmowej między ekranem a  obiektywem projektora. Matta-Clark 
zobaczył tę instalację filmową na wystawie McCalla w New York Ar-

osiągnięć architektury inżynieryjnej XIX wieku. Zob. F. Choay, The Invention of 
the Historic Monument, Cambridge 2001, s. 2.

27 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 183.
28 Ibidem, s. 186.
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tists Space w 1974 roku29. Projekcje McCalla z  lat 1973–1975, na-
zwane przez niego solid light films (na przykład Conical Solid, Cone 
of Variable Volume), były pokazywane w  latach siedemdziesiątych 
jako jeden seans filmowy wyświetlany w  określonym czasie30. Nie 
były to jednak projekcje filmów jako ruchomych obrazów wyświe-
tlanych na płaszczyźnie i  niosących wizualno-narracyjne opowie-
ści, lecz projekcje strumieni światła31. Omawiając Line Describing 
a Cone, McCall podkreśla, że „to film, który dotyczy jednego, abso-
lutnie niezbędnego warunku istnienia filmu – światła z projektora. 
[…] To pierwszy film, który istnieje w rzeczywistej, trójwymiarowej 
przestrzeni, […] jedynie w teraźniejszości, w momencie projekcji”32. 
Koncepcje McCalla – inspirowane rzeźbami Richarda Serry, happe-
ningami Allana Kaprowa i kompozycjami Johna Cage’a oraz filma-
mi eksperymentalnymi z końca lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych – najlepiej określa niewielki rysunek ołówkiem z  2004 roku. 
Trzy okręgi zachodzą na siebie jak połączone zbiory: „sculptural”, 

29 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 100; L. Le Feuvre, 
The Continuous Present, w: Anthony McCall: Film Installations, ed. H. Legg, 
(kat. wyst.) Mead Gallery, Warwick Arts Centre, Coventry 2004, s. 40. 

30 Współcześnie zmieniła się forma prezentacji projekcji McCalla w  galeriach. 
W 2001 roku, na wystawie „Into the Light: The Projected Image in American Art, 
1964–1977” w Whitney Museum of American Art, film Line Describing a Cone 
został pokazany jako zapętlony obraz, tak jak współczesne instalacje wideo. Po-
dobnie stało się w przypadku projekcji na wystawie w londyńskiej Serpentine 
Gallery (2007–2008). We współczesnych pracach McCall nadal używa trady-
cyjnych projektorów filmowych, a nie cyfrowych – stare projektory nie ośle-
piają. Zmienił się jednak sposób wydobywania strumienia światła z  ciemno-
ści. W latach siedemdziesiątych pomagał w tym naturalny dym z papierosów. 
Dzisiaj w  pomieszczeniach galerii są wykorzystywane maszyny do produkcji 
sztucznego dymu. Zob. J. Walley, An Interview with Anthony McCall (luty–listo-
pad 2004 roku), w: Anthony McCall: The Solid Light Films and Related Works, 
ed. C. Eamon, San Francisco CA–Göttingen 2005, s. 156.

31 Pierwszy etap tworzenia filmu solid light stanowiła seria rysunków na czarnym 
papierze, które były następnie filmowane, jako rodzaj animacji, na taśmie filmo-
wej 16 mm. Kolejne klatki ukazywały fazy zmieniającego się strumienia światła 
z projektora.

32 A. McCall, „Line Describing a Cone” and Related Films, „October” 2003, Vol. 103 
(zima), s. 42. 
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„pictorial”, „cinematic”33. McCall nazywa swoje prace filmami, któ-
re „zajmują przestrzeń rzeźby”, „projekcjami trójwymiarowych form 
światła” czy też „rzeźbiarskimi przestrzeniami projekcji”, w  które 
wchodzą widzowie34. 

Koncepcję światła z  projektora filmowego jako rzeźbiarskiej 
bryły – zapożyczoną od McCalla – Matta-Clark wykorzystał w swo-
jej interwencji z 1975 roku. Jednym z jego ulubionych komentarzy 
na temat pracy Conical Intersect była wypowiedź przechodnia: „Te-
raz rozumiem znaczenie tej dziury – to eksperyment polegający na 
wprowadzeniu światła i powietrza do przestrzeni, która zawsze była 
ich pozbawiona”35. Wprowadzenie światła i powietrza do wnętrz to 
główny postulat architektów modernizmu, zwolenników koncepcji 
społecznej higieny. Jednak, jak zauważają krytycy twórczości Mat-
ty-Clarka, jego działanie polegało przede wszystkim na zakwestio-
nowaniu modernistycznych praktyk w  architekturze, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu podobnej „gramatycznej struktury”36. Jak 
podkreśla Pamela M. Lee, reakcja paryskich mediów na Conical In-
tersect nie była pozytywna. Prasa prawicowa uznała projekt (ponie-
kąd słusznie i zgodnie z intencją artysty) za krytykę paryskich grands 
projets z początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Zdjęcie Conical 
Intersect ukazało się również w lewicowym dzienniku „L’Humanité”, 
jednak w komentarzu skrytykowano artystę za zniszczenie budyn-
ków (argumentowano, że można było je wyremontować i oddać lu-
dziom do użytku)37. 

W  1977 roku Matta-Clark zrealizował projekt w  zabytkowej 
dzielnicy Antwerpii, obchodzącej wówczas czterechsetną rocznicę 
urodzin Petera Paula Rubensa. Pierwotne projekty nie zostały zre-
alizowane: „Ten projekt, jak większość moich prac, miał dotyczyć 
elewacji. [...] Kiedy tylko miasto zorientowało się w  tych planach, 
wstrzymano realizację. Na szczęście właściciel budynku [...] pozwo-

33 Anthony McCall: The Solid Light Films and Related Works, ed. C. Eamon, s. 147. 
34 Ibidem, s. 149, 154, 156 i 158.
35 D. Wall, Gordon Matta-Clark’s Building Dissection, from an interview with Gor-

don Matta-Clark, „Arts Magazine” 1976 (maj), s. 76.
36 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 101.
37 P. M. Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark, s. 185.
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lił mi na kontynuowanie interwencji pod warunkiem, że nie będę 
pracować na widoku publicznym, tylko we wnętrzu”38. Tytuł pra-
cy – Office Baroque – to z jednej strony uhonorowanie barokowego 
malarza, z drugiej zaś nawiązanie do właściwego przedmiotu inter-
wencji, czyli budynku biurowego spółki okrętowej, która zbankru-
towała. Pracując po raz pierwszy w  tak wysokiej strukturze (pięć 
kondygnacji), Matta-Clark zaprojektował wiele nacięć przypomi-
nających kształty łodzi, tworząc wewnętrzny „spacer przez panora-
miczną arabeskę”39. 

Circus, or the Caribbean Orange (1978), jeden z ostatnich pro-
jektów Matty-Clarka, został zrealizowany w Chicago, w trzech bu-
dynkach obok Muzeum Sztuki Współczesnej, które zostały zakupio-
ne pod rozbudowę przestrzeni wystawowych. Matta-Clark wykonał 
cięcia w formie płaskiej spirali, które odsłoniły kondygnacje budyn-
ków. Tytuł interwencji odnosi się zarówno do sposobu obierania po-
marańczy, jak i do areny cyrkowej, czy też do zespołu budynków na 
planie koła (na przykład Piccadilly Circus). Interwencja Matty-Clar-
ka była w tym przypadku otoczona przez budynki muzeum; stała się 
dziełem do oglądania w czasie rozbudowy muzeum. W komentarzu 
do tej pracy artysta nawiązuje do koncepcji architektonicznej ruiny 
oglądanej przez turystów, zabytków architektury, takich jak Akro-
pol, z którego „wszyscy biorą na pamiątkę kamień”, przyczyniając się 
tym samym do popadania budowli w ruinę40.

„Architekt buduje, artysta burzy” – lakonicznie stwierdza Dan 
Graham, artysta inspirujący się interwencjami architektonicznymi 
Matty-Clarka, w eseju poświęconym jego twórczości (1983)41. Dzia-
łania Matty-Clarka, gesty cięcia i akty burzenia, kwestionują trady-
cyjnie rozumiane praktyki architektoniczne, budowanie zgodnie 
z zasadą trwałości konstrukcji i materiału. Jednak Matta-Clark nie 
postrzegał swoich architektonicznych interwencji jako niszczenia, 
burzenia, widział w nich raczej akt transformacji o alchemicznych 

38 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 256.
39 Ibidem, s. 253.
40 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 93.
41 D. Graham, Gordon Matta-Clark, w: idem, Rock My Religion: Writings and Art 

Projects 1965–1990, ed. B. Wallis, Cambridge MA 1993, s. 204.
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konotacjach42. Żaden z budynków, w których dokonywał interwen-
cji, nie zachował się; większość z nich była przeznaczona do rozbiór-
ki. Celem interwencji nie było burzenie, przebudowanie czy odbu-
dowanie, lecz podkreślenie znaczenia architektury jako przestrzeni 
działania. Conical Intersect to nie tylko interwencja, ale i rodzaj te-
atru ulicznego, a  Office Baroque można uznać za przewrotną od-
mianę modernistycznego „spaceru architektonicznego” – pionowy 
„spacer przez arabeskę”. Interwencje architektoniczne Matty-Clar-
ka dotyczą raczej burzenia zastanego porządku nowoczesnej kultu-
ry: stanowią krytykę modernistycznego funkcjonalizmu architek-
tury, krytykę określonych zasad społecznych i ekonomicznych oraz 
krytykę autonomii sztuki, jej estetycznej alienacji wobec praktyk co-
dziennego życia. 

Fascynacja budowlą jako ruiną może oznaczać kwestionowanie 
podstawowej funkcji architektury, czyli zapewnienia schronienia. 
Budowanie i zamieszkiwanie to jeden z najtrwalszych paradygma-
tów architektury, ugruntowany przez egzystencjalny i fenomenolo-
giczny nurt dwudziestowiecznej filozofii, którego echa odnajdziemy 
w wykładzie Martina Heideggera Budować, mieszkać, myśleć (1951). 
Jednak krytykę filozofii domagającej się domostwa, trwałego schro-
nienia i  fundamentów przeprowadził Jacques Derrida43, a  krytykę 
architektury pojmowanej jako trwałość struktury, użyteczność i nie-
zmienność symbolicznych porządków podjęło wielu architektów za-
inspirowanych filozofią dekonstrukcji, między innymi Peter Eisen-
man, który w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 
zasłynął serią projektów domów, w których problem funkcji został 
zdominowany przez formalne eksperymenty44. Architektoniczne in-

42 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 45.
43 Zob. M. Wigley, The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt, Cambrid-

ge MA 2002, s. 97–121.
44 Na temat związków między interwencjami architektonicznymi Gordona Mat-

ty-Clarka a architekturą dekonstrukcji zob. R. Evans, The Projective Cast: Archi-
tecture and Its Three Geometries, Cambridge MA–London 2000, s. 89–91. Zob. 
także: P. Eisenman, Cardboard Architecture: House I  and House II, w: idem, 
Eisenman Inside Out: Selected Writings 1963–1988, New Haven–London 2004,  
s. 28–39.
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terwencje Matty-Clarka można zaliczyć do przejawów kryzysu ar-
chitektonicznej reprezentacji, których należałoby poszukiwać nie 
tylko we współczesności. Podczas gdy ruina w osiemnastowiecznym 
ogrodzie oznaczała estetyzację architektury, uzależnienie od postu-
latu malowniczości, w  XIX wieku – wieku postępu i  rozwoju me-
tropolii – częstym motywem było reprezentowanie miast, takich jak 
Londyn czy Paryż, jako ruin przyszłości, oznak profetycznej historii. 
Skoro nasza kultura wyrosła na ruinach Grecji i Rzymu, to możemy 
się spodziewać, że cywilizacja przyszłości w podobny sposób będzie 
kontemplować ruiny naszej kultury45. Jednym z ostatnich projektów 
Matty-Clarka były przygotowania do udziału w wystawie „Twentieth 
Century Ruins”; kilka opuszczonych budynków na 54 ulicy w  No-
wym Jorku zostało wybranych jako miejsca artystycznych instalacji46. 
Współczesne ruiny to nie zabytki architektury, to nie Akropol, lecz za-
niedbane tereny poprzemysłowe, budynki przeznaczone do rozbiórki. 

Interwencje, takie jak Conical Intersect czy Office Baroque, to 
również krytyczne spojrzenie na kwestię architektonicznego histo-
ryzmu zdominowanego przez nostalgiczne czy profetyczne postawy. 
Historia architektury odnosi się nie tylko do pomników architektu-
ry, które przetrwały do naszych czasów; to również historia tego, co 
zostało wyburzone, pustek po dawnych budowlach, historia miasta 
jako palimpsestu. Fascynacja współczesnymi ruinami oraz strategia 
voyeuryzmu w  projektach Matty-Clarka dotyczy zarówno podwa-
żania pojęcia architektury jako funkcjonalnej praktyki zapewnia-
nia trwałego schronienia, ostoi prywatności i  intymności (w  tym 
kwestionowania modernistycznego modelu domu dla nowego spo-
łeczeństwa), jak i  badania kontekstu, ujawniania historii i  sytuacji 
miejsc, w których odbywały się architektoniczne interwencje. 

Ruiny architektury mogą również oznaczać kryzys dyscypliny, 
klęskę, jaką architektoniczna profesja ponosi w  sferze społeczno- 
politycznej. Window Blow-Out (1976), czyli osiem czarno-białych  
fotografii, performans i  związana z  nim anegdota, to interwencja  
Matty-Clarka, która przypieczętowała rozejście się dróg artysty i współ-

45 P. Junod, Future in the Past, „Opposition” 1984, No. 26 (wiosna), s. 43–63.
46 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 86.
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czesnych mu architektów (il. 47). Performans stał się bezpośrednią 
krytyką architektonicznego establishmentu, choć jego widzami było 
zaledwie kilka osób. W grudniu 1976 roku Matta-Clark został zapro-
szony do udziału w wystawie „Idea as Model” w Institute for Archi-
tecture and Urban Studies w Nowym Jorku47. Instytut został założony 
w 1967 roku – notabene przez Petera Eisenmana – jako organizacja 
skupiająca młodych architektów poszukujących alternatywy dla tra-
dycyjnych form edukacji i praktyki architektonicznej. W wystawie 
brali udział członkowie słynnej grupy New York Five: Michael Gra-
ves, Charles Gwathmey i Richard Meier, wykładowcy architektury na 
prestiżowych amerykańskich uniwersytetach, których projekty i re-
alizacje zostały zaliczone do kanonu architektury po modernizmie. 
Matta-Clark zaproponował przecięcie jednej z sal wykładowych In-
stytutu, ale ostatecznie zdecydował się na pokazanie na wystawie je-
dynie ośmiu fotografii, które stanowiły kontynuację jego wspomnia-
nych już interwencji architektonicznych w Południowym Bronksie 
(Bronx Floors: Threshole, 1972–1973). Fotografie przedstawiały ele-
wacje bloków z  powybijanymi szybami. Mieszkania komunalne 
w blokach zostały przydzielone społecznościom afroamerykańskim 
i portorykańskim, które zmuszono do przeniesienia się z Manhat-
tanu do Bronksu i  na Brooklyn w  związku z  likwidacją slumsów. 
Slum clearance było jednym z podstawowych haseł polityki Nowe-
go Ładu z lat trzydziestych i urbanizmu lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych XX wieku, kiedy wielkie obszary amerykańskich miast były 
przygotowywane do realizacji nowych dzielnic mieszkaniowych48. 
Jednym z urbanistów Nowego Ładu był Robert Moses, zainspirowa-
ny nowoczesną wizją miasta Le Corbusiera, którego działalność po-
równywano również do projektów Haussmanna w Paryżu za czasów 
II Cesarstwa. Moses zasłynął między innymi jako propagator auto-
strad kosztem transportu publicznego, jednak przede wszystkim był 
i jest krytykowany za przyczynienie się do przesiedlenia tysięcy lu-
dzi w Nowym Jorku oraz do upadku Południowego Bronksu i par-

47 Ibidem, s. 55; P. M. Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-
-Clark, s. 115.

48 E. Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960, Cambridge MA 
2002, s. 142.



Il. 47. Gordon Matta-Clark, Window Blow-Out, Nowy Jork, 1976
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ków rozrywki na Coney Island. Na początku lat siedemdziesiątych 
Południowy Bronks stał się symbolem amerykańskiego urban decay. 
Przynosząc fotografie Bronksu do uprzywilejowanej enklawy Man-
hattanu, Matta-Clark „odwrócił” kierunek migracji spowodowanej 
przez urbanistyczne koncepcje Mosesa. 

W nocy przed otwarciem wystawy Matta-Clark pojawił się w Insty-
tucie z wiatrówką, którą pożyczył od artysty Dennisa Oppenheima. 
Zamierzał wybić kilka szyb w oknach Instytutu i wstawić tam swo-
je fotografie z Bronksu. Ostatecznie wybił wszystkie okna na piętrze, 
wykrzykując obelgi pod adresem członków Instytutu. Dyrektor In-
stytutu Peter Eisenman porównał strzelanie do Nocy Kryształowej, 
szyby zostały wstawione przed otwarciem wystawy, a wszelkie ślady 
interwencji Matty-Clarka zatarte. Według Thomasa Crowa Window 
Blow-Out było momentem zderzenia dwóch postaw: neomoderni-
stycznych architektów z New York Five, Richarda Meiera, Michaela 
Gravesa i  Petera Eisenmana oraz artysty zainteresowanego proce-
sualnością sztuki. Co więcej, interwencja Matty-Clarka sprowoko-
wała również pytania o praktykę rzeźby site-specific i o  rolę widza 
w doświadczaniu sztuki. Akcja strzelania do okien Instytutu roze-
grała się o trzeciej nad ranem, bez publiczności49. Peter Fend porów-
nał działanie Matty-Clarka do anegdoty z życia Jacksona Pollocka, 
który wybił szybę w oknie restauracji, mówiąc, że „potrzeba trochę 
więcej powietrza”50. Gest Pollocka, gwiazdy abstrakcyjnego ekspre-
sjonizmu, został odczytany jako gest romantyczny, a nie mający bu-
dzić przerażenie. W połowie lat siedemdziesiątych znaczenia nabra-
ła jednak krytyka autonomii sztuki, krytyka braku zainteresowania 
problemami społecznymi, charakterystycznego dla kręgu ekspresjo-
nizmu abstrakcyjnego. Establishment sztuki, jej autonomia, która 
nie została przełamana przez pop-art i minimalizm, były między in-
nymi przedmiotem krytyki Josepha Kosutha51. Strzelanie z wiatrów-

49 T. Crow, Site-Specific Art: The Strong and the Weak, w: idem, Modern Art in the 
Common Culture, New Haven–London 1996, s. 131–135.

50 P. Fend, New Architecture from Matta-Clark, s. 48.
51 J. Kosuth, „The Fox” 1975, Vol. 1, No. 2, s. 87–96; przedruk w: Conceptual Art: 

A  Critical Anthology, eds. A. Alberro, B. Stimson, Cambridge MA–London 
1999, s. 334–348.
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ki trudno nazwać jedynie „romantycznym gestem”; to akt wymie-
rzony przeciwko architektonicznemu establishmentowi i  ideologii 
Instytutu, rebelia przeciwko architekturze, która przeradza się w sys-
tem kontroli i zamyka ludzi w „miejskich pudłach”.

Interwencje Matty-Clarka stanowiły również krytykę architek-
tury i  urbanistyki jako wielkiego biznesu, który pod hasłami no-
woczesności, odnowy i planowania „deformuje etyczne wartości”52. 
Taktyką artysty stało się podważanie zasad kapitalistycznego ryn-
ku nieruchomości. We wspomnieniach jednego ze współpracowni-
ków Matta-Clark jest ukazany jako biznesmen prowadzący przed-
siębiorstwo budowlane i  agencję nieruchomości, który zatrudniał 
artystów mieszkających w SoHo do pomocy przy wyburzaniu bu-
dynków: „kupił jakiś strych, w którym były biura i musiał je zbu-
rzyć; to taka głupia i nudna praca. [...] mówił więc: czekajcie, sko-
ro musimy to zrobić, to przynajmniej miejmy z tego jakąś zabawę. 
Weźmy piły, przetnijmy te biura na pół i zróbmy zdjęcia. [...] Gordo-
nowi chodziło o przekształcenie tych okropnych, […] brudnych od 
pyłu miejsc w twórcze działanie”53. W 1973 roku Matta-Clark kupił 
od miasta Nowy Jork piętnaście niewielkich działek ziemi na Staten 
Island i w dzielnicy Queens, w cenie od 35 do 75 dolarów. Działki 
nie miały żadnej wartości budowlanej; były to bardzo wąskie i dłu-
gie pasy gruntu granicznego pomiędzy posesjami. Grunty przeszły 
na własność miasta, dlatego że nikt nie płacił z ich tytułu podatku. 
Mattę-Clarka intrygowały opisy tych posesji w dokumentach prze-
targowych: zostały określone jako niedostępne, a jednak wystawione 
na sprzedaż54. „Produkt uboczny architektonicznego rysunku” stał 
się tematem projektu Reality Properties: Fake Estates, którego tytuł 
był ironicznym komentarzem określenia real estate, czyli nierucho-
mości. Matta-Clark wykonał serię fotografii bezużytecznych grun-
tów, niebudowlanych, a jednak wystawionych na sprzedaż.

Zakup niebudowlanych parceli oraz seria fotografii Matty-Clar-
ka ukazująca przestrzenie istniejące na marginesach systemu ekono-

52 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 65.
53 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 38.
54 Zob. wywiad z 1974 roku w: Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 166.
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micznego miasta przypomina słynny projekt Hansa Haacke Shapol-
sky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Social System, 
as of May 1, 1971. Haacke stworzył mapę slumsów na terenie nowo-
jorskiej dzielnicy Lower East Side i Harlemu składającą się z  foto-
grafii oraz szczegółowych opisów gruntów i transakcji dokonanych 
przez ich właściciela w latach 1951–1971. W dobie ekonomicznej re-
cesji i politycznych napięć początku lat siedemdziesiątych praca ta 
została odczytana jako gwałtowny atak na kapitalistyczną gospodar-
kę; ówczesny dyrektor Guggenheim Museum odmówił jej pokaza-
nia. Projekt Matty-Clarka nie był tak radykalny jak praca Hansa Ha-
acke, choć wynikał z podobnej krytycznej postawy zarówno wobec 
profesji architekta, jak i wobec polityczno-ekonomicznego systemu: 
„od pięciu lat pracuję najlepiej jak potrafię, aby dokonać niewielkich 
wyłomów w  represyjnej przestrzeni generowanej przez system”55. 
Architektoniczna ruina, niszczenie miasta, postępująca degradacja 
materii i  społeczności – to tematy interwencji Matty-Clarka uka-
zujące klęskę nowoczesnego urbanizmu jako społecznej inżynierii. 
W eseju z 1985 roku Robert Pincus-Witten stwierdza: „Trudno nam 
wciąż wierzyć w radykalną krytykę kultury jako sztuki, choć Matta-
-Clark był niewątpliwie jednym z najbardziej utalentowanych ideali-
stów konceptualizmu, nurzających się w dawkach sentymentalizmu 
typowego dla pokolenia Woodstock. [...] Powinniśmy pamiętać, że 
dla pokolenia Matty-Clarka minimalizm i konceptualizm były po-
strzegane jako rodzaje systematycznej analizy kultury i  utopijnej 
reformy społecznej”56. Pincus-Witten nie kwestionuje charyzmy 
Matty-Clarka; ukazuje jego działania w  kontekście amerykańskie-
go życia artystycznego ery Nixona, czasów społecznego aktywizmu 
i kompromitacji politycznego systemu.

55 Zob. notatkę Gordona Matty-Clarka z 1975 roku w: ibidem, s. 120.
56 R. Pincus-Witten, Gordon Matta-Clark: Art in the Interrogative, w: Gordon Matta-

-Clark. A Retrospective, ed. M. J. Jacob, (kat. wyst.) Museum of Contemporary 
Art, Chicago 1985, s. 11.
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Architektura i anarchia, czyli o granicach sztuk

„Większość moich prac o »architektonicznych« konotacjach, tak na-
prawdę odnosi się do nie-architektury, stanowi alternatywę dla tego, co 
zazwyczaj uznajemy za architekturę”57. Non-architecture, non.u.mental 
czy anarchitecture – to zestaw określeń, którymi posługiwał się Gordon 
Matta-Clark w opisach swoich działań. Termin „anarchitektura”, po-
wstały ze złożenia słów „anarchia” i „architektura”58, to jednocześ- 
nie tytuł wystawy grupy założonej przez Mattę-Clarka, którą zor-
ganizowano w  1974 roku w  galerii prowadzonej przez artystów  
(112 Greene Street) w Nowym Jorku, oraz nazwa określająca spo-
sób doświadczania architektury59. Galeria 112 Greene Street została 
założona przez artystę Jeffreya Lewa w 1970 roku, jej specjalnością 
stała się prezentacja różnych przestrzennych praktyk artystycz-
nych, w tym instalacji i performansów60. Większość prac artyści re-
alizowali in situ, wykorzystując surową architekturę wnętrz. Jed-
nym z charakterystycznych dla tej przestrzeni działań artystycznych 
był performans Live House Tiny Girouard (1971). Grupa performe-
rów wykorzystała różne pomieszczenia 112 Greene Street jako ar-
chitektoniczne tło dla przedstawienia specyfiki codziennych czyn-
ności wykonywanych w  prywatnej przestrzeni domu. Matta-Clark 
był jedną z  głównych postaci 112 Greene Street w  pierwszych la-
tach istnienia tej galerii. Jego pierwsze interwencje architektoniczne 
w tej przestrzeni, wycinanie fragmentów budynku oraz ich prezen-

57 Zob. wywiad z artystą (1974) w: Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 166.
58 R. Pincus-Witten, Gordon Matta-Clark: Art in the Interrogative, w: Gordon Matta- 

-Clark. A Retrospective, s. 10.
59 W  wystawie, oprócz Matty-Clarka, wzięli udział: Laurie Anderson, Tina Gi-

rouard, Suzanne Harris, Jene Highstein, Bernard Kirschenbaum, Richard Landry, 
Richard Nonas. O historii pojęcia „anarchitektura”, odnoszącej się zarówno do 
tytułu wystawy z 1974 roku, do nazwy nieformalnej grupy wyżej wymienionych 
artystów, jak i do koncepcji Gordona Matty-Clarka, pisze między innymi James 
Attlee. Zob. J. Attlee, Towards Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and Le Cor-
busier, „Tate’s Online Research Journal” 2007 (wiosna), http://www.tate.org.uk/
research/tateresearch/tatepapers/07spring/attlee (dostęp: 15.02.2011).

60 J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, Cambridge 
MA 1999, s. 113. 
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tację w galerii wraz z dokumentacją fotograficzną tych działań, Ju-
lie H. Reiss określa jako specyficzną formę sztuki instalacji61. Arty-
stą związanym z galerią 112 Greene Street był także George Trakas, 
który zasłynął instalacją The Piece That Went Through the Floor and 
The Piece That Went Through the Window (1970) czy Patrick Ireland 
(Brian O’Doherty), występujący w podwójnej roli artysty specjalizu-
jącego się w sztuce instalacji i krytyka sztuki odpowiedzialnego za jed-
no z najradykalniejszych określeń przestrzeni modernistycznej jako 
white cube galerii62. Jedną z najbardziej znanych instalacji Irelanda 
była Rope Drawing #1, zaprezentowana w galerii 112 Greene Street 
w  1973 roku. Podobnie jak w  Mile of String Marcela Duchampa 
(1942), Rope Drawing #1 była siatką wykonaną ze sznura, rozwieszo-
ną od sufitu do podłogi. 

Anarchitektura jako postawa krytyczna jest często porównywa-
na do postulatów psychogeografii sytuacjonistów skupionych wokół 
Guy Deborda; Matta-Clark nie miał jednak bezpośrednich kontak-
tów z tym środowiskiem63. Należy jednak zaznaczyć, że w tym sa-
mym roku, kiedy w Nowym Jorku zorganizowano wystawę „Anar-
chitecture”, Henri Lefebvre opublikował La production de l’espace 
(1974), w której domagał się stworzenia kontrprzestrzeni dla społe-
czeństwa alternatywnego, jak również odróżnił espace conçu – prze-
strzeń projektowaną przez architektów od przestrzeni codziennych 
doświadczeń (espace vécu)64. W liście z 1975 roku Matta-Clark wy-
jaśnia, że anarchitektura nie oznacza antyarchitektury; odnosi się do 
przestrzeni indywidualnego doświadczenia miasta, a nie społeczno-
-politycznej wypowiedzi. Anarchitektura to przestrzeń doświadcze-
nia, a nie konkretne budowle65. Kiedy w jednym z wywiadów zapy-

61 Ibidem, s. 114. 
62 Ibidem, s. 123. 
63 A. Vidler, „Architecture-to-be”: Notes on Architecture in the Work of Matta and 

Gordon Matta-Clark, w: Transmission: The Art of Matta and Gordon Matta- 
-Clark, ed. B.-S. Hertz, (kat. wyst.) San Diego Museum of Art, San Diego 2006, 
s. 68.

64 H. Lefebvre, The Production of Space, trans. D. Nicholson-Smith, Malden–Ox-
ford–Carlton 1991, s. 38–39. Zob. podrozdział Historia sztuki i  „zwrot prze-
strzenny” w rozdziale 2 części 1. 

65 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 369.
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tano Mattę-Clarka, czy jego interwencję Splitting można uznać za 
„anarchitekturę”, artysta odpowiedział, że nie, gdyż myślenie o ar-
chitekturze jest bardziej ulotne niż praca nad konkretnym projek-
tem66. Założenia anarchitektury zostały naszkicowane przez arty-
stę w ironicznym manifeście. Punkt pierwszy manifestu – „Nic nie 
działa. Forma naśladuje funkcję” – przypomina słynne hasło mo-
dernistycznego funkcjonalizmu, którym posługiwał się między in-
nymi amerykański architekt drapaczy chmur, Louis Henry Sullivan. 
Punkt szósty – „Nie-monument. Wszystko zawiodło od czasów wie-
ży Eiffla” – nawiązuje do znaczenia architektury jako historyczne-
go pomnika. Punkt piętnasty – „Maszyna nie do mieszkania” – to 
oczywiście trawestacja „maszyny do mieszkania” Le Corbusiera67. 
W notatkach Matty-Clarka, zdeponowanych w Canadian Centre for 
Architecture w  Montrealu, można odnaleźć wiele ironicznych od-
niesień do publikacji Le Corbusiera Vers une architecture (1923), 
przetłumaczonej na angielski w 1927 roku jako Towards a New Ar-
chitecture. Jak zaznacza James Attlee, koncepcja „anarchitektury” to 
seria ripost artysty odnoszących się bezpośrednio do książki Le Cor-
busiera i do jego wizji nowoczesnego miasta, realizowanej w Stanach 
Zjednoczonych między innymi przez Roberta Mosesa68. Co więcej, 
konsekwentna krytyka modernizmu Le Corbusiera, podejmowa-
na przez Mattę-Clarka, była zbieżna z  krytyczną postawą ojca ar-
tysty wobec wielkiego modernisty; w latach trzydziestych XX wie-
ku surrealista Robert Matta, z wykształcenia architekt, praktykował 
w pracowni Le Corbusiera. W eseju poświęconym architektonicznej 
edukacji Matty-Clarka Anthony Vidler zaznacza, że nigdy nie od-
rzucił on architektury. Studiował w szkole kontynuującej ideologię 
modernizmu według Le Corbusiera, stąd wywodzi się jego kryty-
ka powierzchownego formalizmu architektury. Matta-Clark nie był 
ani „dekonstruktywistą”, ani „antyarchitektem”69. Celem jego archi-
tektury była inna architektura, wyzwalająca przestrzeń przez cięcia, 

66 Ibidem, s. 166.
67 Ibidem, s. 372–373.
68 J. Attlee, Towards Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and Le Corbusier, s. 6–8.
69 A. Vidler, „Architecture-to-be”: Notes on Architecture in the Work of Mat-

ta and Gordon Matta-Clark, w: Transmission: The Art of Matta and Gordon 
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wpisująca się w historię architektonicznych utopii, od reform spo-
łecznych Charlesa Fouriera do sytuacjonistów w połowie XX wie-
ku. Ten „James Dean sztuki lat siedemdziesiątych” (jak go określa Vi-
dler)70 okazał się jednak w swoich działaniach bardziej radykalny niż 
niektóre architektoniczne i artystyczne awangardy lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych; „jego sztuka ma więcej sensu niż wszyst-
kim się dotąd wydawało” – zauważa Krzysztof Wodiczko w  liście 
do Wiesława Borowskiego z 1978 roku, w czasie kiedy Matta-Clark 
umierał na raka71.

Interwencje Matty-Clarka to przede wszystkim postawa kry-
tyczna wobec tych nurtów sztuki, które ignorowały problematy-
kę społeczną. Postawa eskapizmu, ucieczki od życia miejskiego, 
stała się przyczyną rozdźwięku między Matta-Clarkiem a  artysta-
mi z kręgu land artu. Dla Matty-Clarka przestrzenią działania nie 
była wzniosła pustka przyrody, lecz życie miasta i  jego architekto-
niczna materia72. Nieustająca eksploracja miasta to nie tylko temat 
interwencji, ale i filmów architekta-artysty. W filmie wideo (China-
town Voyeur, 1971) – przypominającym zarówno Okno na podwórze 

Matta-Clark, s. 59; P. M. Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta- 
-Clark, s. 215.

70 A. Vidler, „Architecture-to-be”: Notes on Architecture in the Work of Matta and 
Gordon Matta-Clark, w: Transmission: The Art of Matta and Gordon Matta-Clark, 
s. 63.

71 „Gordon Matta-Clark właśnie umiera na raka i cały Nowy York to bardzo sil-
nie przeżywa, gdyż jakim by Gordon nie był, to jest niezwykle lubianą postacią, 
a jego sztuka ma więcej sensu niż wszystkim się dotąd wydawało. […] Dla mnie 
był to duży szok, bo jeszcze dwa miesiące temu widziałem się z nim i wszystko 
było O.K. Poza tym, że coś mówił o kłopotach z żołądkiem”. Niepublikowany 
list Krzysztofa Wodiczki do Wiesława Borowskiego (5 czerwca 1978 roku) z ar-
chiwum Galerii Foksal w Warszawie. Matta-Clark jest również wzmiankowany 
we wcześniejszym (niedatowanym) liście Wodiczki do Borowskiego zachowa-
nym w archiwum Galerii Foksal (dokumentacja Krzysztofa Wodiczki). W rela-
cji Wodiczki z krótkiego pobytu w Nowym Jorku i spotkań z artystami, których 
wystawy były planowane w galerii (np. z Bernarem Venetem), znalazła się krót-
ka wzmianka: „Gordon Matta-Clark bardzo przeprasza itp. itp. przy najbliższej 
okazji napisze”. Na temat kontaktów Matty-Clarka z Galerią Foksal w połowie 
lat siedemdziesiątych zob. przypis 92 w tym rozdziale. 

72 Zob. D. Graham, Gordon Matta-Clark, w: idem, Rock My Religion: Writings and 
Art Projects 1965–1990, s. 194.
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(1954) Alfreda Hitchcocka, jak i Empire (1964) Andy’ego Warhola – 
Matta-Clark ukazał portret mieszkańców Nowego Jorku, ich życie 
codzienne podglądane przez kamerę od świtu do zmierzchu. Filmy, 
takie jak Substrait (Underground Dailies, 1976) czy Sous-sols de Paris 
(Paris Underground, 1977), to podziemny spacer w sieciach kanałów 
Nowego Jorku i Paryża. Architektura to także „przestrzeń emocjo-
nalna”, zarówno przestrzeń voyeuryzmu, jak i przestrzeń współcze-
snego flâneura podziemi. 

Należy jednak zaznaczyć, że współpraca z artystami przy okazji 
wystawy „Earth Show” (1969) to czas, w którym Matta-Clark zapo-
znał się z koncepcjami sztuki site-specific73. O wiele bliższa postawie 
Matty-Clarka była jednak antysztuka dadaizmu oraz performans. 
Tę pierwszą sztukę rozumiał jako uwalnianie twórczej energii, pod-
ważanie zasad i  ograniczeń; tę drugą pojmował jako proces, jako 
formę teatru74. Dadaistyczne odniesienia zazwyczaj nie dziwią kry-
tyków; twórczość Matty-Clarka jest często interpretowana w kontek-
ście historii rodzinnej: był synem amerykańskiej artystki Anny Clark 
i  malarza-architekta surrealisty Roberta Matty, a  Teeny Duchamp, 
żona Marcela, była jego matką chrzestną. Duchamp to „doskona-
ły strateg”, twierdził Matta-Clark, natomiast jego własne działania 
miały mniej zaplanowany charakter, były jak „polowanie smakosza 
na trufle”75.

„Sztuka staje się architekturą, architektura staje się sztuką” – 
twierdzi Vito Acconci, który podkreśla jednocześnie, że architek-
tura jest zawsze związana z jakimś działaniem, jest rodzajem pefor-

73 Wystawę „Earth Show” otwarto w lutym 1969 roku w Cornell’s White Art Mu-
seum. Wzięli w niej udział, między innymi: Walter De Maria, Jan Dibbets, Hans 
Haacke, Neil Jenney, Richard Long, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, 
Günther Uecker. Wśród wolontariuszy pomagającym artystom w montażu prac 
znalazł się Gordon Matta-Clark. Zachowała się dokumentacja fotograficzna, na 
której widać Mattę-Clarka pomagającego przy instalacji pracy Dibbetsa i Ha-
acke. Zob. G. Owens, Lessons Learned Well: The Education of Gordon Matta- 
-Clark, w: Gordon Matta-Clark: „You Are the Measure”, ed. E. Sussman, New York 
2007, s. 166–169. 

74 Zob. wywiad z  artystą w: D. Wall, Gordon Matta-Clark’s Building Dissection,  
s. 74–79.

75 Ibidem, s. 79.



385ROZDZIAŁ 1

mansu76. Inspiracje Matty-Clarka sztuką performansu przerodziły 
się w jego twórczości w rodzaj miejskiego wydarzenia, dla które-
go przestrzenią działania było miasto. W 1974 roku Matta-Clark 
wspiął się na wieżę zegarową nowojorskiego budynku zaprojekto-
wanego przez spółkę architektoniczną McKim, Mead & White – 
Clocktower, 108 Leonard Street (Dolny Manhattan). Trwający po-
nad trzynaście minut film Clockshower pokazuje, jak artysta myje 
się, goli i szczotkuje zęby, stojąc na ornamencie przy tarczy wiel-
kiego zegara, wysoko nad ulicą Manhattanu77. Clockshower nie jest 
dokumentacją jednej z akcji „cięcia” budynku, jednak ukazuje po-
dobną sytuację „pracy na wysokości”; na fotografiach dokumentu-
jących działania Matty-Clarka na architekturze często widać syl-
wetkę architekta-performera w  uprzęży alpinistycznej, wiszącego 
na linach, mierzącego ściany i przecinającego budynki. Te perfor-
matywne interwencje przypominają niesamowite choreograficz-
ne układy wykonywane na budynkach i w przestrzeni miasta tan-
cerki i  choreografki Trishy Brown78. Przykładem są performanse 
Man Walking Down the Side of a Building (1969) czy Walking on 
the Wall (1971), w których tancerze wykorzystywali uprząż alpini-
styczną, przezwyciężając problem grawitacji, ciężaru ciała i orien-
tacji w przestrzeni79. Jak podkreśla Erika Fischer-Lichte w szeroko 
dyskutowanej współcześnie Estetyce performatywności, przestrzeń 
performatywna nie ogranicza się do wnętrza teatru czy galerii; per-
formans wkroczył w miasto80. Clockshower Matty-Clarka – podob-

76 Zob. Art Becomes Architecture Becomes Art: A Conversation between Vito Acco-
nci and Kenny Schachter, moderated by Lilian Pfaff, ed. C. Bechtler, Wien–New 
York 2006, s. 97.

77 Zob. J. Simon, Motion Pictures: Gordon Matta-Clark, w: Gordon Matta-Clark: 
„You Are the Measure”, s. 97.

78 Performanse Trishy Brown fotografowała Caroline Goodden, która wraz 
z  Mattą-Clarkiem założyła restaurację Food. W  latach 1971–1974 Goodden 
występowała w grupie Trishy Brown. Zob. E. Sussman, The Mind Is Vast and 
Ever Present, w: ibidem, s. 33. 

79 Zob. S. Sommer, Equipment Dances: Trisha Brown, „The Drama Review: TDR” 
1972, Vol. 16, No. 3 (wrzesień), s. 135–141. 

80 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, 
Kraków 2008, s. 175–185.
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nie jak jego interwencje architektoniczne (Splitting, Day’s End) – 
wpisują się jednocześnie w  zjawisko kultury współczesnej znane 
jako stegofilia (inaczej buildering), czyli zamiłowanie do wspinacz-
ki po budynkach, zazwyczaj bez zabezpieczeń, rodzaj performan-
su w mieście, którego początki sięgają końca XIX wieku i które po-
wraca w twórczości współczesnych artystów81.

Conical Intersect, czyli interwencja w  Paryżu, została nazwa-
na przez Mattę-Clarka „teatrem ulicznym”. Wcześniej, w 1971 roku 
w SoHo przy 127 Prince Street, powstał „teatr jedzenia”. Food to na-
zwa restauracji założonej przez Mattę-Clarka, tancerkę Caroline Go-
odden i  trzech innych członków nieformalnej grupy „Anarchitek-
tura”. To właśnie w tej restauracji Matta-Clark dokonał pierwszych 
architektonicznych interwencji; wycinał w ścianach wall sandwich, 
traktując to miejsce jak wielką rzeźbę. W 1971 usiłował nawet sprze-
dać restaurację marszandowi Leo Castelliemu jako dzieło sztuki82. 
Restauracja była miejscem spotkań, gdzie gotowali artyści, rodzajem 
„kulinarnej komuny”. Film Food (1971) to dokument ukazujący je-
den dzień z życia restauracji. Rozpoczyna się sceną, kiedy wczesnym 
rankiem Matta-Clark i Goodden idą na zakupy na targ rybny. Na-
stępnie widzimy gotowanie, obsługiwanie gości, a pod koniec dnia 
zmywanie naczyń, podliczanie rachunków i ścieranie menu z tabli-
cy83. Jak przypomina Stephen Walker, Matta-Clark porównywał pro-
ces gotowania do procesu artystycznego. Można w nich wskazać po-
dobne etapy: „wybór” materiału, jego „przygotowanie” (krojenie /  
/ cięcie) i samo „gotowanie”, czyli połączenie składników – wszystkie 
te części procesu Walker wyróżnia w Garbage Wall (1970), rzeźbie 
Matty-Clarka uformowanej z  miejskich odpadów, która zapocząt-

81 W  1899 roku brytyjski alpinista Geoffrey Winthorp Young opublikował The  
Roof-Climber’s Guide to Trinity, przewodnik opisujący trasy wspinaczkowe na 
zabytkowe budynki Trinity College w kampusie Uniwersytetu Cambridge. Na 
temat historii builderingu oraz jej styczności ze współczesnymi praktykami ar-
tystycznymi zob. G. Świtek, Wspinaczki architektoniczne, w: eadem, Aporie ar-
chitektury, Warszawa 2012, s. 136–149.

82 J. Attlee, L. Le Feuvre, Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 97.
83 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 285–286.
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kowała serię podobnych prac84. Restauracja „Food” została uznana 
przez Nicolasa Bourriaud za prekursorski przykład sztuki „relacyj-
nej”, dla której są istotne działania tworzące „modele wspólnotowo-
ści zdolne generować relacje międzyludzkie, na tej samej zasadzie, 
na której architektura wytwarza dosłownie »marszruty« przebywają-
cych w niej”85. W tym sensie za kontynuatora działań Matty-Clarka, 
zmierzających do zakwestionowania granic między sztuką a życiem 
codziennym, Bourriaud uznaje Rirkrita Tiravaniję, znanego z akcji 
gotowania curry czy też tajskiej zupy dla gości wernisaży lub odtwa-
rzania w galerii repliki swojego nowojorskiego mieszkania, otwarte-
go dla publiczności przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

Interwencje architektoniczne i  anarchitektura Matty-Clarka to 
nie tylko kwestionowanie różnic między architekturą i  sztuką. To 
zacieranie wszelkich podziałów: między sztuką i  codziennością, 
między rzeźbą i  architekturą, fotografią i  filmem, performansem 
i instalacją, a przede wszystkim między tym, co trwałe, i tym, co tym-
czasowe86. Działania Matty-Clarka wpisują się w zjawiska charakte-
rystyczne dla życia artystycznego lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XX wieku, kiedy rozmyły się granice kulturowych hierarchii 
kultury „wysokiej” i „popularnej”. Wraz z krytyką instytucji muzeum 
pojawia się sztuka site-specific oraz interwencje w przestrzeniach pu-
blicznych. Wyjście sztuki z muzeów oznaczało dla artystów możli-
wość interakcji z otoczeniem i z widzem, którym w tym przypad-
ku stawał się mieszkaniec miasta, a nie bywalec galerii. Za pionierów 
działających na granicy sztuki i architektury można uznać artystów 
i architektów czerpiących inspiracje z kultury popularnej, takich jak 
Vito Acconci, Andy Warhol, Archigram i Archizoom. W czasie, kie-

84 S. Walker, Gordon Matta-Clark: Matter, Materiality, Entropy, Alchemy, w: Mate-
rial Matters: Architecture and Material Practice, ed. K. Lloyd Thomas, London– 
–New York 2007, s. 48–49. 

85 N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012, s. 61 i 106 
(wyd. angielskie: Relational Aesthetics, trans. S. Pleasance, F. Woods, M. Cope-
land, Dijon 2002, s. 30 i 70).

86 A. Vidler, „Architecture-to-be”: Notes on Architecture in the Work of Matta and 
Gordon Matta-Clark, w: Transmission: The Art of Matta and Gordon Matta-
-Clark, s. 63.
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dy sztuka wychodzi na ulicę, poza ramy obrazu, poza wolumen rzeź-
by, architekci coraz częściej czerpią inspiracje ze sztuki; pop-artem 
inspirowali się Robert Venturi i  Frank O. Gehry, wczesnym kubi-
zmem – Richard Meier i Michael Graves. Podczas gdy w sztuce roz-
winęła się forma happeningu i performansu (Yves Klein, Hermann 
Nitsch, Marina Abramovič), Matta-Clark uprawia rodzaj perfor-
matywnych interwencji architektonicznych, a w 1982 roku Bernard 
Tschumi rozpoczyna projektowanie paryskiego Parku de la Villette 
jako „aktywacji przestrzeni”, jako zespołu architektonicznych struk-
tur, które miały zostać wypełnione działaniem i ruchem87.

Paradoksem amerykańskiego życia artystycznego (zdominowa-
nego po wojnie przez koncepcje projektowania w duchu Bauhausu) 
było to, że do lat sześćdziesiątych XX wieku architektura przestała 
być częścią artystycznego dyskursu; temat architektury znikł z ma-
gazynów sztuki88. Przypadającą na lata siedemdziesiąte twórczość 
Matty-Clarka należy zaliczyć do tych zjawisk, dzięki którym było 
możliwe odnowienie związków między architekturą i sztuką. Warto 
również zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy sztuka współczesna powró-
ciła do dialogu z architekturą, wielu artystów z różnych środowisk 
i pokoleń przetwarza i ożywia przestrzenie publiczne (na przykład 
Rirkrit Tiravanija), kwestionuje tradycyjne znaczenia i formy archi-
tektury (Rachel Whiteread, Gregor Schneider) czy bezpośrednio na-
wiązuje do interwencji Gordona Matty-Clarka (Dan Graham, Pierre 
Huyghe i jego projekt Light Conical Intersect, 1996)89. 

Mur, kurtyna i blok

W  1976 roku Gordon Matta-Clark został zaproszony do udziału 
w wystawie „SoHo: Downtown Manhattan” w Akademie der Künste 
w Berlinie. Zaplanował architektoniczną interwencję – wycięcie ka-

87 J. Schulz-Dornburg, Arte y arquitectura: nuevas afinidades / Art & Architecture: 
New Affinities, Barcelona 2000, s. 17.

88 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 54.
89 L. Le Feuvre, The W-hole Story, „Art Monthly” 2002, No. 255 (kwiecień), s. 12.
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wałka muru berlińskiego, jednak organizatorzy wystawy i galerzyst-
ka artysty, słusznie obawiając się politycznych konsekwencji, odwie-
dli go od tego zamiaru90. Mur nie został przecięty, a jedynym śladem 
projektu, oprócz kilku fotografii graffiti (napisu „Made in America” 
oraz rysunków flag amerykańskich i rosyjskich – Berlin Wall Graffi-
ti), jest ironiczny tekst artysty If we follow this wall (1976): „niemiec-
ka maszyna projektowania podbiła Amerykę i cały świat po to jedy-
nie, aby powrócić do Berlina dzięki temu murowi”91. Matta-Clark nie 
przeciął muru; nie przyjechał również do Warszawy, choć zainspiro-
wany przez Krzysztofa Wodiczkę (którego nazywa „grand wandering 
emissary for the arts in Poland”) planował tę podróż. W czerwcu 1976 
roku pisał do Wiesława Borowskiego, że we wrześniu będzie w Berli-
nie przy okazji wystawy „SoHo: Downtown Manhattan”. „Z Berlina do 
Warszawy bardzo blisko”, odpowiedział Wiesław Borowski w sierpniu 
1976 roku, zapraszając artystę do Galerii Foksal w celu rozmów na te-
mat zorganizowania jego wystawy, do której jednak nie doszło92.

Związki polskiej sztuki współczesnej z  architekturą łączą się 
z  historią polityczną powojennej Europy, której meandry najlepiej 
określają słowa o  architektonicznych konotacjach – mur, kurtyna 
i  blok93. W  1989 roku runął mur berliński, a  wraz z  nim zawaliły 

90 Organizatorzy wystawy interweniowali u Holly Solomon, która zadzwoniła do 
Matty-Clarka do Berlina: „chyba powinieneś mnie poinformować, jako Twoją 
galerzystkę, gdzie znajdują się Twoje prace. Chciałabym mieć pełną informację 
dotyczącą Twojego stanu posiadania. Rozumiem, że zamierzasz przeciąć mur 
berliński i że w związku z tym zostaniesz zabity”. Zob. J. Attlee, L. Le Feuvre, 
Gordon Matta-Clark: The Space Between, s. 46.

91 Gordon Matta-Clark, ed. G. Moure, s. 312. 
92 W archiwum Gordona Matty-Clarka, zdeponowanym w Canadian Centre for 

Architecture w Montrealu, zachował się list artysty (10 czerwca 1976 roku) ad-
resowany do Wiesława Borowskiego, odpowiedź Borowskiego do Matty-Clarka 
(9 sierpnia 1976 roku) oraz list Krzysztofa Wodiczki do Matty-Clarka (datowa-
ny na rok 1975), w  którym można odnaleźć wzmianki o  planowanej wysta-
wie w Galerii Foksal. Zob. listę dokumentów http://svrdam.cca.qc.ca (dostęp: 
30.03.2012). Za udostępnienie kopii listów dziękuję Renacie Guttman z Cana-
dian Centre for Architecture. Za rozmowę o kontaktach z Mattą-Clarkiem dzię-
kuję Krzysztofowi Wodiczce.

93 Polisemia słowa „blok” odegrała znaczącą rolę w  rozważaniach o  powojen-
nym polskim życiu artystycznym w  ramach międzynarodowej konferencji 
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się pieczołowicie wznoszone systemy polityczne, gospodarcze i spo-
łeczne. Jednak w krajach pozostawionych po drugiej wojnie świato-
wej za żelazną kurtyną – a zwłaszcza po konferencji w Jałcie w 1945 
roku, kiedy Stalin rozpoczął budowę bloku wschodniego – pozosta-
ła socjalistyczna architektura blokowisk z wielkiej płyty, mieszkania 
najmniejsze usytuowane w osiedlach o wielkiej skali. Codzienność 
życia w blokowisku, gry ze skalą megaosiedli i z modernizmem oraz 
ożywianie miejsc wyjałowionych przez urbanizację i  industrializa-
cję – to jedynie wybrane tematy i strategie, które ujawniły się w pol-
skiej sztuce współczesnej. Łączy je podejmowana przez artystów gra 
z architekturą ukazywana w różnych mediach – przez interwencje 
architektoniczne, instalacje, dzieła site-specific, rzeźby, filmy, wizu-
alizacje komputerowe, fotografie czy malarstwo – oraz w  różnych 
przestrzeniach, rzeczywistych i wyobrażonych, w galeriach i w prze-
strzeni publicznej. Sztuka współczesna – częściej niż współczesna 
architektura uzależniona od kapitału inwestorów i politycznych de-
cyzji – stawia zasadnicze pytania o sposoby reprezentacji, zamiesz-
kiwania i użytkowania przestrzeni.

W 2005 roku w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej Łaź-
nia otwarto wystawę „Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza ar-
chitektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie”. Kuratorzy wystawy 
zwrócili wówczas uwagę na brak rozleglejszych badań nad lokal-
ną architekturą nowoczesną, który wynika z antymodernistycznych 
postaw. Postawy te „można zapewne wiązać z negatywnym stosun-
kiem do dziedzictwa komunizmu – z nim utożsamia się budowle po-
wstałe w okresie PRL-u, a osiedla z wielkiej płyty stały się dla wielu 
wręcz jego symbolem”94. Wystawa ukazująca modernistyczne dzie-
dzictwo polskiej architektury wpisuje się w serię projektów zrealizo-
wanych w ostatnich latach w Polsce, które próbują przełamać anty-

Awangarda w bloku. Wybrane aspekty twórczości oraz studio Henryka Stażew-
skiego (1894–1988) i Edwarda Krasińskiego (1925–2004), która odbyła się w War-
szawie w 5–6 października 2007 roku. Zob. Awangarda w bloku, red. G. Świtek, 
Warszawa 2009.

94 Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i So-
pocie, red. A. Wołodźko, (kat. wyst.) Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 
Gdańsk 2005, s. 6. 
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modernistyczną perspektywę postrzegania architektury powstającej 
za żelazną kurtyną. „Skoro upadek komunizmu był istotnie rewo-
lucją”, to czy spowodował także rewolucję w organizacji przestrze-
ni miejskiej? – to pytanie (w którym odnajdziemy echo przekonania 
Henriego Lefebvre’a o tym, że wyrazem nowego społeczeństwa jest 
nowa forma przestrzeni) postawili kuratorzy wystawy „Inne mia-
sto, inne życie”, inicjującej wiele interwencji artystycznych w prze-
strzeni publicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej95. W  2007 
roku w  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zapre-
zentowano wystawę „Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusiera do 
blokersów”, która w spektakularny sposób zmierzyła się z doświad-
czeniem zamieszkiwania w polskich blokach (il. 48). Należy jednak 
podkreślić, że krytyka modernizmu czy refleksja nad miastami z be-
tonu i dzielnicami blokowisk nie są tematem podejmowanym jedy-
nie przez artystów urodzonych za dawną żelazną kurtyną. Konfron-
tacją różnych doświadczeń była na przykład wystawa „Bewitched, 
Bothered and Bewildered. Spatial Emotion in Contemporary Art 
and Architecture” (2003), zestawiająca prace Katarzyny Józefowicz 
i  Moniki Sosnowskiej z  anarchitekturą Gordona Matty-Clarka czy 
refleksją brytyjskiego artysty Stephena Willatsa dotyczącą napięć 
między architekturą bloków a ekspresją ich mieszkańców96. W 2003 
roku w nowojorskim Sculpture Center otwarto wystawę „Architec-
tures of Gender: Contemporary Women’s Art in Poland”, która w za-
mierzeniu kuratorki Anety Szyłak miała być nie tylko przeglądem 
najciekawszych prac współczesnych polskich artystek (m.in. Izabelli 
Gustowskiej, Elżbiety Jabłońskiej, Katarzyny Józefowicz, Agniesz-
ki Kalinowskiej, Moniki Sosnowskiej, Julity Wójcik), lecz przede 
wszystkim próbą zmierzenia się z pytaniem, w  jaki sposób gender 

95 J. Sokołowska, B. Cope, Inne miasto dla innego życia, w: Inne miasto, inne życie, 
red. J. Sokołowska, B. Cope, (kat. wyst) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War-
szawa 2008, s. 6.

96 Zob. Bewitched, Bothered and Bewildered: Spatial Emotion in Contemporary 
Art and Architecture, eds. H. Munder, R. Gygax, A. Budak, (kat. wyst.) Migros 
Museum für Gegenwartkunst, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Zürich– 
–Gdańsk 2003. 



Il. 48. Wystawa „Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusiera do blokersów”, 2007, 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
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wyraża się w przestrzeni97. W prezentowanej książce nie podejmu-
ję tego pytania, choć należy zauważyć, że polskie artystki (zwłaszcza 
Katarzyna Józefowicz i Julita Wójcik) wypracowały szczególną stra-
tegię reprezentacji architektury – grę z architektoniczną skalą oraz 
stosowanie „niebudowlanych” technik i materiałów, takich jak wyci-
nanie i klejenie form z papieru czy szydełkowanie.

Współcześni artyści często podważają powagę politycznych me-
tafor. Przewrotną zmianą skali i  perspektywy odznacza się praca 
projektantki Małgorzaty Wesołowskiej, która w 2007 roku przedsta-
wiła projekt Żelazna kurtyna. Kurtyna, czyli parawan o wysokości 
170 centymetrów i długości 200 centymetrów, służący do podziału 
pomieszczeń domowych lub biurowych, została wykonana z praso-
wanej blachy stalowej, a swym konturem powtarzała oznaczony na 
mapie przebieg dawnej granicy między dwoma politycznymi bloka-
mi98. Żelazna kurtyna Wesołowskiej jest przykładem przeniesienia 
politycznej retoryki z czasów zimnej wojny na grunt współczesnej 
rzeczywistości postsocjalistycznej. Kurtyna nie wyznacza już granic 
politycznych, ale może znaleźć zastosowanie w odgraniczeniu miej-
sca do spania, jedzenia czy rekreacji w  niewielkich mieszkaniach, 
które bynajmniej nie znikły wraz ze zburzeniem muru berlińskiego; 
przeciwnie – modernistyczne „mieszkanie najmniejsze” stanowi na-
dal główny (choć zakamuflowany) punkt kampanii reklamowych ta-
kich firm, jak IKEA. Żelazna kurtyna może być również wykorzy-
stana jako ścianka działowa „sześcianu” (ang. box), wyznaczająca 
miejsce dla indywidualnej pracy w „izotropowej” przestrzeni współ-
czesnych korporacyjnych biurowców99. 

97 Zob. Architectures of Gender: Contemporary Women’s Art in Poland, ed. A. Szyłak, 
(kat. wyst.) Sculpture Center, Long Island City, New York–Warsaw 2003. 

98 Zob. Mój świat. Nowa siła subiektywności / My world. The new subjectivity in de-
sign, eds. S. Hershberg, J. Pieńkos, (kat. wyst.) British Council, Zachęta Narodo-
wa Galeria Sztuki, Warszawa 2007, nlb.

99 „Przestrzeń izotropowa” w  architekturze (rozciągająca się jednakowo we 
wszystkich kierunkach) powstała dzięki modernistycznym technologiom, któ-
re pozbawiły funkcji nośnej ścian zewnętrznych budynku i przeniosły podpory 
strukturalne na zewnątrz. Charles Jencks podkreśla, że przestrzeń izotropowa, 
„demokratyczna z  powodu swojej identyczności” i  wyrażająca ideały egali-
tarnego społeczeństwa, została zaanektowana w późnym kapitalizmie: „przez 
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Filozofia architektury nigdy nie pozbędzie się dywagacji o pa-
radygmacie idealnego domu i  miasta, o  mitycznych źródłach bu-
dowania, o  pierwszym schronieniu Adama w  raju czy witruwiań-
skiej prymitywnej chacie100. W refleksji o architekturze nowoczesnej 
równie paradygmatycznym znaczeniem zostały obdarzone pojęcia 
Existenzminimum i  Siedlungen. Funkcjonalne, minimalne miesz-
kania i osiedla o wielkiej skali, główne koncepcje nowoczesnej i ra-
cjonalnej architektury lat dwudziestych i  trzydziestych XX wieku, 
pojawiły się w wielu krajach świata, przede wszystkim dzięki deba-
tom w ramach Międzynarodowych Kongresów Architektury Nowo-
czesnej (CIAM – Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). 
Jednak to, co wydaje się o wiele bardziej decydujące dla kształtu ar-
chitektury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to nie powo-
jenny CIAM w Bridgewater (1947) czy Bergamo (1949), lecz poli-
tyczna budowa bloku wschodniego „w cieniu Jałty”101. To prawdziwa 
ironia historii, że problem mikro- i megaskali nowoczesnej architek-
tury, która wyznaczyła przestrzeń praktyk codziennego życia milio-
nów ludzi w XX wieku, zwłaszcza codzienności za żelazną kurtyną, 
długo nie wpisywała się w  główny nurt zainteresowań historyków 
architektury. W jednym z najważniejszych opracowań dotyczących 
CIAM (2000) Eric Mumford podsumowuje historię porażki niektó-
rych ideałów architektury nowoczesnej w bloku wschodnim jednym 
zdaniem: „W bloku wschodnim i w Chinach różne wersje koncep-
cji Funkcjonalnego Miasta CIAM były realizowane w  masowej skali 
po 1950 roku – wysiłki, których historia jeszcze nie została napisa-
na po angielsku”102. Za ironię historii można również uznać fakt, że 
kiedy w 1972 roku zburzono niesławne osiedle Pruitt-Igoe w mie-

głupią presję ekonomiczną nowy typ demokratycznej przestrzeni rozwijał się 
w  naturalny sposób w  samym wnętrzu późnego kapitalizmu (Supermarket)”.  
C. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, tłum. B. Gadomska, 
Warszawa 1989, s. 58.

100 Zob. J. Rykwert, On Adam’s House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in 
Architectural History, New York 1972. 

101 Określenie to zapożyczam ze studium kultury artystycznej krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej Piotra Piotrowskiego. Zob. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu 
Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, Poznań 2005. 

102 E. Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960, s. 268.
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ście St. Louis, Charles Jencks triumfalnie ogłosił śmierć architektury 
modernistycznej103. Przedwcześnie, czy też niesłusznie – należało-
by dodać, co zauważył również Jencks kilka lat po swoim sławetnym 
ogłoszeniu104. Niektóre zasady modernizmu w architekturze realizo-
wane w krajach za żelazną kurtyną do dzisiaj wyznaczają warunki 
codziennego zamieszkiwania.

W 1951 roku Martin Heidegger wygłosił wspomniany już, słynny 
wykład Bauen Wohnen Denken, notabene skierowany do publiczno-
ści złożonej głównie z architektów. Jak przypomina filozof i historyk 
architektury Karsten Harries, wykład o  zamieszkiwaniu został wy-
głoszony w określonej sytuacji historycznej, kilka lat po wojnie, kie-
dy głównym problemem był niedobór mieszkań: „Niemcy cierpiały 
z powodu wielkiego niedoboru mieszkań, a Wohnungsfrage, kwestia 
zamieszkiwania była sprowadzana przede wszystkim do zapewnienia 
schronienia”105. Historyczno-polityczny kontekst zarysowany przez 
Harriesa dla wykładu Heideggera powinien jednak zostać poszerzo-
ny i przewartościowany: nie tylko Niemcy, ale cała powojenna Euro-
pa zmagała się z problemem odbudowy z powojennych zniszczeń. Co 
więcej, w krajach Europy po Jałcie, pozostawionych za żelazną kur-
tyną, Heideggerowska filozoficzna figura zamieszkiwania odnosząca 
się do doświadczenia swojskości i bycia w domu – we własnym, bez-
piecznym świecie – została zdominowana przez socjalistyczne poję-
cie „rozwiązania kwestii mieszkaniowej”106. 

103 C. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, New York–London 1977, 
s. 9.

104 „Gdy kilka lat temu różni architektoniczni medycy, ze mną włącznie, głosili 
śmierć architektury modernistycznej, wiadomość ta została przez wielu przy-
jęta sceptycznie. Ogłoszenie uznano za fałsz, akt zgonu za oszustwo, a pacjent, 
który – jak przyznano – miał chwilowy atak wysokościowego zawrotu głowy – 
powrócił do zdrowia. […] Życie i śmierć ruchów architektonicznych wydaje się 
określeniem absurdalnym”. Zob. C. Jencks, Architektura późnego modernizmu 
i inne eseje, tłum. B. Gadomska, Warszawa 1989, s. 6 (wyd. angielskie: Late-Mo-
dern Architecture and Other Essays, London 1980).

105 Zob. K. Harries, The Ethical Function of Architecture, Cambridge MA–London 
2000, s. 162. 

106 Zob. na przykład: T. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971–1975, 
Warszawa 1979, s. 6.
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Konfrontacja artystów z  codziennością zamieszkiwania okreś- 
lonego przez modernistyczne hasło minimalnej egzystencji nie jest 
postawą, która ujawniła się dopiero na początku XXI wieku. Przy-
kładem jest krótkometrażowy film animowany Tango (1980) Zbi-
gniewa Rybczyńskiego, nagrodzony Oscarem w 1983 roku. W nie-
wielkim pokoju, między oknem, drzwiami, łóżkiem, stołem i szafą 
porusza się dwadzieścia sześć sfilmowanych osobno postaci. Ciasny 
pokój zagęszcza się mieszkańcami, których drogi nigdy nie krzyżu-
ją się ze sobą. „Kwestia mieszkaniowa” w  PRL była rozwiązywana 
nie tylko przez budowanie blokowisk, ale także przez dzielenie wiel-
kich mieszkań w  ocalałych przedwojennych kamienicach i  odgór-
ne nakazy dokwaterowania mieszkańców czy też przez wyznaczanie 
norm zagęszczenia w nowych osiedlach. Ta „kultura zagęszczenia” 
jest ukazana w  Tangu z  perspektywy jednego ciasnego mieszka-
nia, w którym nowatorska technika animacji umożliwiła uzyskanie 
wrażenie niesamowitego horror vacui codziennego życia107. Tan-
go rozgrywa się w zatłoczonym wnętrzu, w którym nie widzimy ze-
wnętrznego otoczenia. Odwrotną perspektywą odznacza się film Jó-
zefa Robakowskiego Z mojego okna 1979–1999, zmontowany w 2000 
roku jako rodzaj dokumentu ukazującego realia polskiej codzienno-
ści oglądanej z okna kuchni artysty. Film rozpoczynają słowa nar-
ratora: „Nazywam się Józef Robakowski. Mieszkam w dużym wie-
żowcu przy ulicy Mickiewicza 19 na dziewiątym piętrze”. W latach 
siedemdziesiątych artysta wprowadził się do mieszkania w wieżow-
cu na łódzkim „Manhattanie” i rozpoczął obserwację codzienności 
rozgrywającej się na betonowym placu pomiędzy blokami108.

Niekompatybilność historii architektury krajów za żelazną kur-
tyną z  tak zwanym Zachodem, czy raczej odmienność rytmu roz-

107 Zob. Z. Rybczyński, Traktat o obrazie, Poznań 2009, s. 130–159. „Kultura zagęsz-
czenia” jest w tym miejscu ironicznym odniesieniem do pojęcia culture of con-
gestion („kultury zatłoczenia”), spopularyzowanego współcześnie przez Rema 
Koolhaasa w jego (surrealistycznej) historii Manhattanu. Zob. R. Koolhaas, De-
lirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, New York 1994, s. 125 
i 293.

108 Zob. K. Sienkiewicz, Józef Robakowski. Z mojego okna 1978–1999, http://www.
culture.pl/artykuly/dz_robakowski_z _mojego_okna (dostęp: 8.08.2011).
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woju i upadku architektury nowoczesnej po obu stronach kurtyny, 
ujawniła się w  szczególny sposób na ostatnim Kongresie w  Otter-
lo w 1959 roku. Spotkanie w Otterlo uznano za koniec CIAM, a po-
wojenne ambicje Kongresu zostały skrytykowane przez architektów 
z grupy Team 10109. Właśnie wtedy Oskar Hansen, architekt związa-
ny przez wiele lat z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, wygłosił 
swój pierwszy wykład o Formie Otwartej, uniwersalnej, artystycz-
nej i  architektonicznej strategii, w którym domagał się „przestrze-
ni komunikatywnej”110. Podczas gdy wyczerpano formułę dyskur-
su CIAM, w latach sześćdziesiątych Oskar i Zofia Hansenowie rozwijali 
koncepcję Linearnego Systemu Ciągłego jako modyfikację osadni-
czych układów liniowych dyskutowanych przez urbanistów w latach 
trzydziestych i  czterdziestych XX wieku111. Dwie ogólne koncep-
cje i ich konkretyzacje w latach sześćdziesiątych w Polsce – Forma 
Otwarta i Linearny System Ciągły – można uznać za pewną próbę 
przekroczenia ideologii „kwestii mieszkaniowej”, zwłaszcza na eta-
pie koncepcji postulującej „przestrzeń komunikatywną”, integrującą 
daną społeczność. Jeśli w Otterlo rzeczywiście skończyła się epoka 
CIAM, to należy jednocześnie pamiętać, że echa jej krytyki po-
brzmiewały również na gruncie polskim, między innymi za pośred-

109 Wśród architektów z Team 10 obecnych na kongresie w Otterlo znaleźli się mię-
dzy innymi Aldo van Eyck, Georges Candilis, Shadrach Woods, Alison i Peter 
Smithsonowie. Zob. E. Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960, 
s. 258–265.

110 O. Hansen, Forma Otwarta, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 5, s. 5. Należy przy-
pomnieć, że na kongresie w Otterlo przedstawiono kilka indywidualnych pol-
skich projektów, takich jak Pomnik-Droga w  Auschwitz-Birkenau (Oskar 
i Zofia Hansenowie, Jerzy Jarnuszkiewicz, Edmund Kupiecki, Julian Pałka, Le-
chosław Rosiński, 1958) czy Pawilon Polski w Săo Paulo (Oskar i Zofia Hanse-
nowie, Lech Tomaszewski, 1959). Zob. E. Mumford, The CIAM Discourse on 
Urbanism, 1928–1960, s. 262. 

111 W wywiadzie z 2003 roku Hansen podkreśla, że w wielu opracowaniach po-
święconych CIAM i grupie Team 10 nie pojawia się nawet wzmianka o jego kon-
cepcjach: „Ostatnio dostałem nową książkę Erica Mumforda The CIAM Dis- 
course on Urbanism, 1928–1960, nie ma tam ani słowa o Formie Otwartej albo 
o Linearnym Systemie Ciągłym”. Zob. H. U. Obrist, P. Parreno, fragment wywia-
du z O. Hansenem dla pisma „Domus”, grudzień 2003, tłum. M. Appelt, w: O. Han-
sen, Ku Formie Otwartej, red. J. Gola, Warszawa 2005, s. 200.
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nictwem Hansenowskiej Formy Otwartej. Jak argumentuje Hansen 
w wykładzie z 1959 roku, posługując się charakterystyczną dla niego 
retoryką, w której – co należy podkreślić – pojęcie formy było uży-
wane w znaczeniu integracji wszystkich sztuk plastycznych:

Wydaje się, że właśnie dziś jesteśmy w stanie, korzystając z wielkiego 
dorobku formy zamkniętej, w oparciu o nowe elementy szkolenia pla-
stycznego, nową bazę techniczną – rozpocząć tworzenie nowej, bardziej 
organicznej sztuki naszych czasów, sztuki opartej o kompozycyjną bazę 
formy otwartej. Stworzy ona poczucie potrzeby istnienia każdego z nas, 
pomoże nam określić się i odnaleźć w przestrzeni i w czasie, w którym 
żyjemy. […] Stanie się to dlatego, że zaistniejemy jako organiczne ele-
menty tej sztuki. Będziemy w niej chodzić, a nie ją obchodzić. Różno-
rodna indywidualność wraz ze swoją przypadkowością, aktywnością 
stanie się bogactwem tej przestrzeni – jej współuczestnikiem112.

W  1967 roku Oskar i  Zofia Hansenowie zaprojektowali wystawę, 
której celem było wyjaśnienie koncepcji Linearnego Systemu Cią-
głego. LSC stanowił propozycję kompleksowego, otwartego systemu, 
który pozwalałby na stworzenie „domu wspólnego dla ludzi miast  
i wsi”113. Wystawa zatytułowana „Linearny System Ciągły – Propozy-
cja Formy Otoczenia Człowieka” została pokazana w Domu Artysty 
Plastyka w Warszawie (17 czerwca–15 lipca), a następnie przeniesio-
na do Zielonej Góry w ramach Międzynarodowego Sympozjum Zło-
te Grono’67. W folderze towarzyszącym wystawie znalazł się autor-
ski komentarz architektów:

Najpilniejszym zadaniem dla współczesnych twórców jest zdefinio-
wanie parametrów poetyckich naszego czasu i miejsca, które powin-
ny stać się treścią formy naszego otoczenia i  świadomym zadatkiem 
formy otoczenia w przyszłości. [...] L.S.C. jest propozycją komplekso-
wego, otwartego systemu, opartego z jednej strony o fizjografię nasze-
go kraju, z  drugiej o  jego warunki ekonomiczne i  społeczne – orga-
niczną dla tej przestrzeni i dla tego czasu. Jej realność wydaje się być 

112 O. Hansen, Forma Otwarta, „Przegląd Kulturalny”, s. 5. 
113 O. Hansen, Z. Hansen, Linearny System Ciągły, (kat. wyst.) ZPAP, Warszawa 

1967, nlb.
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poparta jasnością programowania dzięki linearności – skomasowaniu 
w przekroju stałej ilości elementów, interpretowanych w zależności od 
potrzeb114.

Linearny System Ciągły składał się z trzech równolegle rozwijanych 
pasm: wielofunkcyjnego pasma mieszkaniowo-usługowego z prze-
mysłem lekkim, pasma upraw rolnych i  lasów wraz z historyczny-
mi układami osadniczymi i przemysłem wydobywczym oraz pasma 
przemysłu ciężkiego. Trzy pasma miały zostać połączone komuni-
kacją poprzeczną115. Nie było to jednak rozwiązanie całkowicie obce 
nowoczesnej urbanistyce. W artykule z 1970 roku Hansen wyliczył 
prekursorów osadniczych układów liniowych, takich jak: Arturo So-
ria y Mata, Le Corbusier, ASCORAL (Assemblée de Constructeurs 
pour une Rénovation Architectural, nowy odłam francuski CIAM 
działający w  latach 1940–1946), Edgar Chambless, Nikołaj A. Mi-
lutin czy Iwan I. Leonidow116. W  1972 roku Hansen opublikował 

114 Ibidem. 
115 O. Hansen, Ku Formie Otwartej, s. 27.
116 Idem, LSC. Linearny System Ciągły, „Architektura” 1970, nr 4–5, s. 125–127. Kon-

cepcja Miasta Linearnego Sorii y Maty składała się z ciągłego pasa zabudowań 
miejskich, równoległego do linii szybkiego transportu, które łączyły historycz-
ne centra. Hansen nawiązuje w tym artykule również do projektu miasta-sie-
ci, ciągnącego się od Madrytu do Kamczatki (1882). Propozycje Le Corbusiera 
i  ASCORAL zostały zaprezentowane w  dwóch książkach: Les trois établisse-
ments humains (1945) i Manière de penser l’urbanisme (1946). Trzy typy osad-
nictwa dyskutowane w pierwszej publikacji były oparte na koncepcjach rozwi-
niętych przez Le Corbusiera tuż przed drugą wojną światową – koncentryczne 
miasta zostały połączone przez przemysłowe miasta linearne rozciągające się 
wzdłuż dróg transportu, które przechodziły przez wiejskie tereny produkcji rol-
niczej. Hansen przywołuje koncepcję linearnego miasta-ogrodu dla Algieru. 
Podobne koncepcje urbanistyczne – niekiedy postulujące całkowitą dezurba-
nizację w  celu zniesienia różnic między miastem a  wsią – próbowano wdra-
żać w Związku Radzieckim w  latach dwudziestych i  trzydziestych XX wieku. 
Miasta zamierzano zastąpić osiedlami rolniczo-robotniczymi rozciągającymi 
się wzdłuż dróg szybkiego ruchu. Taka koncepcja posłużyła za podstawę planu 
rozwoju Magnitogorska, przygotowanego przez Leonidowa. W artykule Han-
sena opublikowano schemat linearnego miasta przemysłowego dla Stalingradu 
(1930) Milutina oraz projekt Magnitogorska w układzie linearnym, o długości 
36 kilometrów (1929). Zob. także: J. Rykwert, The Seduction of Place: The Histo-
ry and Future of the City, Oxford 2000, s. 97–99.



Il. 49. Oskar i Zofia Hansen, Osiedle Przyczółek Grochowski, Warszawa, projekt 
1963, realizacja 1968–1974
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Prognozę rozwoju układu osadniczego Polski w  oparciu o  Linearny 
System Ciągły, w  której przedstawił koncepcję zagospodarowania 
przestrzennego kraju, czyli połączenia gór, dolin i morza czterema 
pasami Linearnego Systemu Ciągłego117. Wraz ze Sveinem Hatløyem 
przygotował cztery studia fragmentów pasm jako weryfikacji LSC 
w  zróżnicowanych warunkach społecznych i  fizjograficznych118. 
Pierwszą realizacją elementów Linearnego Systemu Ciągłego było 
Osiedle im. Juliusza Słowackiego (Lubelska Spółdzielnia Mieszka-
niowa, 1961); drugą – warszawskie osiedle Przyczółek Grochowski 
(projekt 1963, realizacja 1968–1974). 

Osiedle Przyczółek Grochowski, wielofunkcyjna struktura 
mieszkaniowa w  typie galeriowca, składającego się z  dwudziestu 
dwóch bloków, to właściwie jeden budynek załamujący się pod ką-
tem prostym o długości półtora kilometra i mieszczący 1800 miesz-
kań (il. 49). Hansen opisuje kompozycję tej wielofunkcyjnej struk-
tury mieszkaniowej jako przeciwstawienie ciągłej, półotwartej 
przestrzeni publicznej prywatnej przestrzeni mieszkania:

Kompozycja Przyczółka Grochowskiego jest zestawieniem ciągłej, pół-
otwartej czasoprzestrzeni społecznej z zamkniętą, intymną przestrzenią 
mieszkania. Czasoprzestrzeń społeczna to poznawcze tło – ciągły cykl 
kontrastowych zestawień: eksponowanych widoków elementów cywi-
lizacyjnych z eksponowanymi widokami rozległej natury. Właśnie ten 
poznawczy charakter jest jedną z głównych cech kompozycyjnych cza-
soprzestrzeni LSC w skali makro i jedną z wytycznych tej struktury119. 

117 „Cztery pasma wielofunkcyjnej struktury mieszkaniowej nawiązują do biegu 
głównych rzek, łączą południe kraju z północą – góry z morzem. Są one od-
dzielone od siebie stukilometrową przestrzenią upraw rolnych, lasów, kopalin 
oraz zabytkowych układów osadniczych; środkiem tej przestrzeni, równolegle 
do wielofunkcyjnej struktury, biegnie pasmo przemysłu przetwórczego. Miesz-
kaniec LSC jest usytuowany między wysokiej klasy cywilizacją a otwartymi te-
renami natury, wraz z zabytkowymi układami osadniczymi. Bezprzystankowa, 
szybka komunikacja umożliwia mu łatwą relację z przestrzenią i człowiekiem”. 
O. Hansen (współpraca: S. Hatløy), Opracowanie prognostyczne zagospodarowa-
nia kraju w oparciu o LSC (1972), w: idem, Ku Formie Otwartej, s. 38. 

118 Pasmo Wschodnie – rozwój Przemyśla (1974); Pasmo Mazowieckie (1968), Pa-
smo Zachodnie (fragment I, 1972), Pasmo Zachodnie (fragment II, 1976).

119 O. Hansen, O czasoprzestrzeni Przyczółka, w: idem, Ku Formie Otwartej, s. 97. 
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Architekci stali przed dylematami: czy zabudowywać gęsto blo-
kami i  bloczkami, czy scalając liniowo, wygospodarować większą 
przestrzeń społeczną. Czy, na przykład, „podjąć próbę antykrymi-
nogennego układu, polegającego na możliwości obserwacji ciągów 
galerii przez wiele oczu z ciągów równoległych, czy godzić się ze sta-
nem istniejącym? Czy projektować mieszkania przewietrzane z do-
świetleniem, czy jednostronne z ciemnymi kuchniami?”120 Dylema-
ty ówczesnej „mieszkaniówki” dotyczyły nie tylko urbanistycznego 
problemu zagęszczenia zabudowy osiedla, lecz także wyboru formu-
ły przestrzeni komunikacji w obrębie budynku: bloku z zewnętrz-
nymi galeriami czy bloku z  wewnętrznymi, ciemnymi korytarza-
mi. W zamierzeniu architektów osiedle Przyczółek Grochowski nie 
miało być jeszcze jednym nieswojskim blokowiskiem, choć ówczes- 
ne władze polityczne i realia gospodarcze narzuciły mu technologię 
i materiał, czyli „cegłę żerańską”, oraz normy zagęszczenia. Galerio-
wiec o zróżnicowanej kompozycji miał być kompozycją równowa-
żącą makroskalę osiedla i  jego przestrzeni publicznej z mikroskalą 
mieszkania. Osiedle Przyczółek Grochowski wciąż istnieje, choć zo-
stała zatarta koncepcja społecznej czasoprzestrzeni. Jedną z jej pozo-
stałości są galerie, które miały pełnić funkcję zewnętrznych uliczek; 
zostały jednak ze względów bezpieczeństwa poprzedzielane kratami 
przez mieszkańców bloku. Jak wyjaśnia Hansen: 

Kraty w  poprzek uliczek przerwały jej funkcjonalno-poznawczą cią-
głość, a ogrodzenia z siatek i żywopłotów „prywatnych” przydomowych 
ogródków zniszczyły z trudem wygospodarowaną wolną, rekreacyjną 
przestrzeń społeczną. Zniszczono podstawowy sens tej przestrzeni – 
przywileje dla każdego mieszkańca […]. Uniemożliwiło to korzysta-
nie z dogodności tkwiącej w ciągłości zadaszonych uliczek w postaci: 
korzystania z wind przez wszystkich mieszkańców (również mieszka-
jących w czterokondygnacyjnych budynkach), a w szczególności ludzi 
starszych i niepełnosprawnych; dotarcia w niepogodę pod dachem do 
najdalej położonego mieszkania; zaprzepaszczono możliwość użytko-
wania wózków na zakupy drogą: winda – uliczka – mieszkanie. Kraty, 
„płoty” podzieliły zintegrowaną, przyjazną człowiekowi przestrzeń na 

120 Zob. Oskar Hansen w rozmowie z Joanną Mytkowską w: ibidem, s. 90. 
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nieprzyjazną, zdezintegrowaną, budzącą wśród mieszkańców wzajem-
ną niechęć i źle wychowawczo oddziałującą121.

Jak wynika z powyższego przykładu, budynki zaprojektowane przez 
architektów i oddane do użytku mieszkańcom zaczynają żyć włas- 
nym życiem, a  ich codzienne użytkowanie odbiega niekiedy w ra-
dykalny sposób od pierwotnych założeń. Wydaje się, że koncepcja 
Formy Otwartej przetrwała nie tyle w zrealizowanych projektach ar-
chitektonicznych Oskara Hansena, co przede wszystkim w jego dy-
daktyce artystycznej122. W tekście napisanym dwa lata po przejściu 
na emeryturę Hansen nie tylko podsumowuje swoje dydaktyczne 
doświadczenia związane z prowadzeniem pracowni w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (od 1952 roku), lecz także podkreśla, że 
jego marzenia o sztuce o charakterze integracyjnym nie uległy zmia-
nie: „Marzę nadal o sztuce otoczenia, w której weźmie udział każdy 
człowiek […]; marzę o takich sztukach środowiskowych, które po-
trafią zmieniać zacofane prowincje w ośrodki kultury”123. 

Terytoria i tereny praktyk artystycznych

Projektem artystycznym, który podjął problem Hansenowskiej „sztu-
ki otoczenia” oraz wyznaczył nowe kierunki dla współcześnie defi-
niowanej sztuki publicznej czy sztuki społecznie zaangażowanej, re-
lacyjnej124, uzależnionej od uczestnictwa społeczności lokalnej, było 

121 O. Hansen, Na zakończenie. O „humanizacji”, a w zasadzie o przywróceniu prze-
strzeni społecznej Przyczółka Grochowskiego, w: ibidem, s. 101.

122 Na temat dydaktyki Hansena zob. na przykład: J. Gola, Pracowania Oskara 
Hansena, w: Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944– 
–2004, red. G. Kowalski, M. Sitkowska, Warszawa 2004, s. 218–223.

123 O. Hansen, Od dwóch lat…, w: W kręgu Formy Otwartej, red. J. Gola, (kat. wyst.) 
Muzeum ASP, Warszawa 1986, s. 77. 

124 Według definicji Nicolasa Bourriaud sztuka relacyjna, podobnie jak architek-
tura, obejmuje działania kształtujące modele życia społecznego. Zob. N. Bour-
riaud, Relational Aesthetics, trans. S. Pleasance, F. Woods, M. Copeland, Dijon 
2009, s. 70 (wyd. polskie: Estetyka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012,  
s. 106). Na temat działań Pawła Althamera w kontekście „sztuki partycypacyjnej” 



Il. 50. Paweł Althamer, Bródno 2000
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niewątpliwie Bródno 2000 Pawła Althamera, absolwenta warszaw-
skiej ASP z pracowni Grzegorza Kowalskiego (asystenta w pracowni 
Hansena w latach 1963–1968). Powodzenie projektu Althamera za-
leżało od zintegrowanych działań wspólnoty mieszkańców zamiesz-
kujących jeden z bloków warszawskiej dzielnicy Bródno (notabene 
blokowisko, w którym mieszka artysta, stało się szczególną „pracow-
nią”; z osiedlem i jego mieszkańcami wiąże się wiele jego projektów). 
Od współdziałania mieszkańców zależało, aby powstał napis „2000” 
ze światła zapalonego w wybranych mieszkaniach (il. 50). Akcja roz-
poczęła się 27 lutego 2000 o godzinie 19 i  trwała prawie trzydzie-
ści minut. Wzięło w niej udział około dwustu rodzin mieszkających 
w bródnowskim bloku, którzy otrzymali instrukcje od harcerzy, rów-
nież zaangażowanych w projekt, w jakiej kolejności wyłączać świa-
tła w swoich domach. Akcja przerodziła się w wydarzenie masowe, 
w którym wzięło udział niemal trzy tysiące osób125. Bródno Altha-
mera zostało określone jako „poszerzenie pola sztuki”126, działanie, 
które wytyczyło ścieżkę dla wielu innych artystycznych projektów 
angażujących lokalne społeczności, takich jak otwarcie Parku Rzeź-
by na Bródnie (2009). Dla naszych rozważań o współczesnym powi-
nowactwie sztuk wizualnych i architektury istotny jest pewien pa-
radoks związany z bródnowskim projektem Althamera. Tam, gdzie 
architektura modernizmu, mimo dobrych chęci i społecznych am-
bicji, poniosła porażkę, tam sztuki wizualne podjęły wyzwanie inte-
gracji – nie tyle różnych sztuk, co lokalnej społeczności. Zestawienie 
praktyki architektonicznej Hansena z  praktyką artystyczną Altha-
mera zostało dokonane nie tylko ze względu na pokoleniową kon-
tynuację koncepcji Formy Otwartej. Praktyki te różnią się obszarem 
i skalą dążenia do zbudowania pewnej wspólnoty mieszkańców. My-
ślenie o sztuce „środowiskowej” wywodzi się u Hansena z myślenia 
w skali makro, w skali całego kraju. Dialektyką makro- i mikroskali 

zob. także: C. Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, „October” 2004,  
No. 110 (jesień), s. 51–79; eadem, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics 
of Spectatorship, London–New York 2012, s. 255–260.

125 Zob. Paweł Althamer. Bródno 2000, (ulotka) Galeria Foksal, Warszawa 2000, nlb. 
126 Zob. wypowiedź Joanny Mytkowskiej w  ramach panelu dyskusyjnego „Mu-

zeum w bloku” w: Awangarda w bloku, s. 439–440.
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odznacza się Linearny System Ciągły i jego konkretyzacje w postaci 
dwóch zrealizowanych osiedli w Warszawie i Lublinie. Działanie Al-
thamera rozpoczyna się od mniejszej skali, jednego bloku i rozsze-
rza się na osiedle. 

Hansenowskie osiedle Przyczółek Grochowski zostało zreali-
zowane w latach, kiedy w polskiej architekturze ujawniła się w peł-
ni mania wielkości. W wielu polskich miastach (Gdańsku, Warsza-
wie, Katowicach i Wrocławiu) wznoszono tak zwane superjednostki, 
czyli budynki zawierające ponad 1000 mieszkań. Jednym z najwięk-
szych osiedli zawierających superjednostki było Przymorze, powo-
jenna dzielnica Gdańska (pierwszy projekt osiedla z  1959 roku). 
Głównym architektem ostatecznego założenia był Tadeusz Różański 
(współpraca: Danuta Olędzka i Janusz Morek). Podstawowa koncep-
cja przestrzenna Przymorza odnosiła się do rytmu siedmiu równole-
głych, jedenastokondygnacyjnych galeriowców. Zostały nazwane fa-
lowcami, gdyż poszczególne sekcje ścian bloków były umieszczone 
względem siebie pod kątem 165 stopni, a cały budynek był zaprojek-
towany na planie łuku. Koncepcja wydłużonego kształtu zrodziła się 
z intencji zharmonizowania bloków z otaczającym pejzażem – z jed-
nej strony z brzegiem morza, z drugiej, z morenowymi pagórkami. 
Najdłuższy falowiec (il. 51), zbudowany w  latach 1970–1973 przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża 4/6/8/10, jest jednocześnie jednym z naj-
dłuższych budynków w  Europie (800 metrów długości). Budynek 
składa się z kilku wielkich segmentów i może pomieścić około 6000 
mieszkańców, a w przyziemiu znajdują się różne punkty usługowe, 
na przykład: fryzjer, piekarnia, sklepy spożywcze, pralnia chemicz-
na. Falowiec stanowi późniejszą odmianę Corbusierowskiej jed-
nostki mieszkalnej z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku  
(il. 52), choć należy pamiętać, że ten pierwszy jest galeriowcem, a ta 
druga – korytarzowcem. 

W 2006 roku, na wystawie „Z nadzieją i niecierpliwością” w war-
szawskiej Kordegardzie, Julita Wójcik, artystka znana ze swej biegło-
ści w domowych pracach ręcznych, zaprezentowała efekt kilkumie-
sięcznego szydełkowania podczas długiej zimy na przełomie 2005 
i 2006 roku. Był to włóczkowy model falowca przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża (il. 53). „Artystka zużyła do jego stworzenia kilka kilo-



Il. 51. Tadeusz Różański (współpraca Danuta Olędzka, Janusz Morek), falowiec 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 4/6/8/10, Gdańsk, 1970–1973



Il. 52. Le Corbusier, Corbusierhaus, Berlin, 1956–1958
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gramów białej i różowej włóczki zakupionej w sklepie pasmanteryj-
nym mieszczącym się w bloku pod numerem 4D. Zachowana zosta-
ła jedność miejsca i materiału. Dzianinowa bryła architektoniczna 
eksponowana jest na zaprojektowanym przez artystkę drewnianym 
postumencie – powtarzającym krzywiznę planu falowca” – pisze ku-
ratorka wystawy Magda Kardasz127. Na wystawie w Kordegardzie zo-
stał również pokazany szydełkowy model bloku przy ulicy Mściwo-
ja 4/6A w Gdyni, w którym artystka spędziła dzieciństwo i wczesną 
młodość. W twórczości wielu polskich artystów, działających na po-
graniczu sztuk, świat architektury nowoczesnej stanowi istotne źró-
dło inspiracji. Inspiracja nie oznacza jednak afirmacji; artyści często 
podejmują krytykę architektury jako swojego codziennego środowi-
ska czy też wprowadzają element ironii, gry ze skalą, zaskakują ilu-
zjami materiału – tak jak w przypadku Julity Wójcik, która monu-
mentalny betonowy blok przemienia we włóczkową rzeźbę. 

Jeżeli współcześnie kwestionujemy niektóre tradycyjne wzor-
ce architektury, to mur, kurtyna i  blok – zwłaszcza ten ostatni – 
stanowią wskazówkę dla przewartościowania historii architektu-
ry i  jej związków z  polską sztuką współczesną. „Oduczyliśmy się 
mieszkać”128. Tytuł tego artykułu z 2005 roku podsumowuje w  la-
koniczny sposób wiele architektonicznych debat o  blokowiskach, 
czyli o niechcianym dziedzictwie socjalistycznej architektury w post- 
socjalistycznej Europie. Współcześnie to dziedzictwo jest zazwyczaj 
uznawane za porażkę architektury nowoczesnej, która nie zdołała 
zapewnić godnego schronienia. Jednocześnie polska rzeczywistość 
geopolityczna, ograniczona do 1989 roku przez mur i kurtynę, oraz 
codzienność zamieszkiwania symbolizowana przez blok stanowią 
o specyfice polskich (a także środkowoeuropejskich) powinowactw 
między sztukami wizualnymi a architekturą. 

W książce Home and Beyond: Generative Phenomenology after 
Husserl amerykański filozof Anthony J. Steinbock argumentuje, że 
dom nie jest po prostu swojskim mieszkaniem czy miejscem uro-

127 M. Kardasz, Julita Wójcik. Z nadzieją i niecierpliwością, albo szydełkowanie w zi-
mie, red. M. Kardasz, J. Pieńkos, (kat. wyst.) Kordegarda, Warszawa 2006, nlb.

128 V. Czumalo, J. Junek, Oduczyliśmy się mieszkać. O wpływie blokowiska na po-
strzeganie normy, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 2005, nr 4, s. 12–15. 



Il. 53. Julita Wójcik, Falowiec, 2005–2006
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dzenia129. Zamieszkiwanie oznacza przeżywanie życia, które jest na-
znaczone doświadczeniem „bycia w  domu”, w  znajomym świecie. 
W  swoich rozważaniach Steinbock przywołuje nie tylko refleksję 
Heideggera o zamieszkiwaniu czy pojęcie Heimwelt wyprowadzone 
z fenomenologii Edmunda Husserla, ale i książkę Itala Calvina Nie-
widzialne miasta, po którą często sięgają architekci i filozofowie130. 
„Za każdym razem, kiedy opisuję jakieś miasto, mówię coś o We-
necji” – wyznaje Marco Polo, bohater Niewidzialnych miast, a  cy-
tat ten otwiera jeden z  rozdziałów książki Steinbocka131. Wenecja 
była domem Marca Pola w znaczeniu jego miejsca urodzenia (choć 
niekiedy podważa się ten fakt) i śmierci. Jednak biorąc pod uwagę 
lata spędzone w podróży, Marco Polo rzadko bywał w domu. Jak za-
uważa Steinbock, pojęcie domu jest najczęściej wiązane z lokaliza-
cją geograficzną, taką jak miejsce urodzenia czy stałego pobytu. Jed-
nak Heimwelt („świat-dom”) nie powinien być utożsamiany jedynie 
z miejscem urodzenia czy zamieszkania, nawet jeśli wywołuje ono 
nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa. Ze względu na swój czaso-
wy charakter Heimwelt podlega nieustannym przekształceniom. In-
nymi słowy, swojski i znajomy dom, z którego czerpiemy doświad-
czenie, nieustannie konstytuuje się w relacji do obcego i nieznanego 
świata. W tym znaczeniu Heimwelt to nie tylko świat, którego do-
świadczamy, ale też świat, z  którego doświadczamy132. Heimwelt 
istnieje jako rodzaj osadzenia i zagęszczenia tradycji, która jest do-
świadczana jako historyczny rozwój w czasie. Jednak tradycja (jako 
dom) nie powinna być pojmowana jako źródło (Ursprung), ale jako 
pień (Stamm)133. Dom to nie tylko budynek czy miejsce urodzenia; 

129 A. J. Steinbock, Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl, 
Evanston IL 1995, s. 220.

130 Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomeno-
logii przestrzeni, s. 291–315.

131 I. Calvino, Niewidzialne miasta, tłum. A. Kreisberg, Warszawa 1975, s. 66. Zob. 
A. J. Steinbock, Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl,  
s. 186.

132 „The homeworld is not just any world, but selectively appropriated with the 
density of tradition. It is not only the world we experience, but the world from 
which we experience”. Ibidem, s. 222. 

133 Ibidem, s. 194. 
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to pewien obszar doświadczenia nieustannie określany przez to, co 
normalne, typowe i  znajome. Przenieśmy refleksję Steinbocka na 
grunt architektury. Architektura to nie tylko otoczenie, którego do-
świadczamy i w którym żyjemy. To również otoczenie, z którego 
pochodzi nasze doświadczenie.

W celu określenia charakteru Heimwelt – napięcia między tym, 
co znajome, a  tym, co obce – Steinbock wprowadza rozróżnienie 
między pojęciami terytorium i  terenu. Terytorium jest geologicz-
nym i historycznym ograniczeniem dla danej społeczności, wyzna-
czonym przez grunt i  horyzont w  fenomenologicznym znaczeniu. 
Terytorium może przyjmować wiele form: jako podwórko, wioska, 
dom, statek, naród, dzielnica, a także jako obszar o ruchomych gra-
nicach, po którym przemieszczają się plemiona nomadyczne134. Te-
ren to „znajome środowisko”, do którego się przyzwyczailiśmy; 
w przeciwieństwie do terytorium jest określany nie tyle przez grani-
ce, co przez różne doświadczenia. Jak zaznacza Steinbock, teren nie 
jest tożsamy ze swoją materialną czy też fizyczną lokalizacją – „te-
ren orła […] różni się od terenu psa, a ten ostatni od terenu człowie-
ka. […] Teren wspinacza nie jest taki sam jak […] teren artysty, na-
wet jeśli dzielą oni ten sam las”135. Co więcej, nawet jeśli zmieniamy 
miejsce zamieszkania (terytorium), to nie porzucamy terenu, gdyż 
jest on związany z typowością naszego doświadczenia136. Steinbock 
zaznacza jednocześnie, że terytoria i tereny są powiązane ze sobą na 
różne sposoby: „wspinacz i myśliwy mogą zajmować różne tereny, 
ale dzielić to samo terytorium, na przykład wioskę Berdorf w Luk-
semburgu”137. 

Architektoniczne otoczenie mieszkańców Europy Środkowo-
-Wschodniej, ukształtowane przez niechciane pomniki i nieswojskie 
domy, socjalistyczne osiedla, jest wciąż naszym terytorium i terenem – 
jako dom i  jako społeczność, której doświadczamy w  określonych 
granicach. Wielu polskich artystów stawia dzisiaj pytania o zamiesz-
kiwanie terytorium, które jest jednocześnie terenem szczególnych 

134 Ibidem, s. 167–168. 
135 Ibidem, s. 163 i 165. 
136 Ibidem, s. 166. 
137 Ibidem, s. 168. 
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doświadczeń – pytania, które, jak się wydaje, otrzymują więcej wni-
kliwych i przewrotnych odpowiedzi ze strony sztuk wizualnych niż 
ze strony współczesnych praktyk architektonicznych138. W  sferze 
sztuk wizualnych odnajdziemy nie tylko krytykę porażek moderni-
stycznej architektury, lecz także odniesienia do „świata-domu”. Pra-
ce takie jak Bródno 2000 Althamera czy Falowiec Wójcik to przykła-
dy działań odnoszących się do architektury jako otoczenia, z którego 
pochodzą i do którego powracają nasze doświadczenia. W zestawie-
niu prac tych artystów z architektonicznymi „pierwowzorami” widać 
jednak wyraźnie, że teren doświadczeń i  praktyk artysty różni się 
niekiedy od terenu architekta, nawet jeśli działają w obrębie tego sa-
mego terytorium. Falowiec Julity Wójcik różni się od falowca wznie-
sionego w Gdańsku, nie tylko dlatego, że ten pierwszy jest sztuką, 
a  ten drugi architekturą, pierwszy jest mały, wykonany z  włóczki, 
a drugi, wielki i zbudowany z betonu. Zminiaturyzowany Falowiec 
z włóczki jest oswojeniem terytorium ogromnego bloku dzięki arty-
stycznym praktykom. Do gier z architektonicznymi modernizmami, 
w tym do gier z przestrzenią bloku, powrócę w kolejnych rozdzia-
łach książki. W celu zarysowania różnic między terenem działań ar-
chitekta i artysty, podejmijmy jednak najpierw problem gry sztuki 
ze skalą architektury, zapowiedziany już przez Falowiec. Jako szcze-
gólny rodzaj modelu architektonicznego prowadzi nas nie tylko do 
swego modernistycznego „pierwowzoru”, ale i do formy reprezenta-
cji, która przyczyniła się do współczesnej muzeifikacji architektury.

138 Przykładem są prace zaprezentowane w  ramach wystawy „W  Polsce, czyli 
gdzie?” (kurator: Bożena Czubak). Zob. W Polsce, czyli gdzie?, red. B. Czubak, 
(kat. wyst.) Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006. 





rozdział 2
Gry sztuki ze skalą architektury

Niekiedy to, co w modelu ma pozory prawdy,  
z chwilą powiększenia nie wytrzymuje próby. [...]  

Podobnie przy niektórych modelach wydaje się, że to,  
co się dzieje w małych wymiarach,  

można przenieść i na większe wymiary. 
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć

„House II” został zbudowany w taki sposób, żeby wyglądał jak model.
Peter Eisenman, A Poetics of the Model: Eisenman’s Doubt… 

Nie są to więc makiety, ale rzeźby-makiety, [...]  
które w skali, w jakiej powstały, są same dla siebie rzeźbą.

Hanna Szczypińska, Ślesińska, Hasior i Królikowska

Karmniki dla małych ptaków będą zarazem makietami budynków. 
Julita Wójcik, Pod flagą biało-czerwoną

Model jako idea architektury

Atrybutem architekta – oprócz cyrkla, z którym Rafael sportretował 
w Szkole Ateńskiej Donata Bramantego1 – stały się modele i makie-
ty, przy których architekci często pozują do portretu czy fotografii. 
Bo cóż lepiej może wyrazić znaczenie architektonicznego gestu, jak 
nie ręka architekta panująca nad mikrokosmosem modelu przyszłej 
budowli – tak jak dłoń Michała Anioła wskazująca na model Bazy-
liki św. Piotra (z przedstawienia zachowanego w Casa Buonarroti, 

1 Zob. G. Vasari, Żywot Bramantego z Urbino, architekta, w: idem, Żywoty naj-
sławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przetłumaczył, wstępem i obja-
śnieniami opatrzył K. Estreicher, t. 4, Warszawa–Kraków 1985, s. 65. 
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il. 54) czy ręka Le Corbusiera uniesiona nad makietą Plan Voisin, 
widoczna w jednym z kadrów filmu Pierre’a Chenala L’Architecture 
d’aujourd’hui (1929)?

W  traktacie Witruwiusza odnajdziemy historię budowniczych 
Diognetosa i Kalliasza, w której ważną funkcję pełni model machi-
ny oblężniczej. Mieszkającemu na Rodos budowniczemu Diogneto-
wi wypłacano raz na rok ustaloną sumę w dowód uznania dla jego 
umiejętności. Kiedy na Rodos przybył architekt Kalliasz, przedsta-
wił model muru miejskiego oraz ruchomej machiny oblężniczej. 
Zobaczywszy ten wspaniały model, Rodyjczycy odebrali uposażenie 
Diognetowi i przyznali je Kalliaszowi. Tymczasem król Demetriusz, 
przygotowując najazd na Rodos, zabrał ze sobą ateńskiego budow-
niczego Epimacha, który zbudował ogromną machinę oblężniczą. 
Kiedy Rodyjczycy zwrócili się do Kalliasza, żeby przeciw tej machi-
nie zbudował inną, budowniczy przyznał, że nie potrafi jej skonstru-
ować. Witruwiusz poucza więc architektów: 

Nie wszystko bowiem da się wykonać według tych samych reguł; są ta-
kie rzeczy, które spełniają swoje zadania w modelach, a także i w więk-
szych wymiarach, w innych wypadkach natomiast nie można się po-
sługiwać modelami, lecz trzeba od razu stosować właściwe wymiary. 
Niekiedy to, co w modelu ma pozory prawdy, z chwilą powiększenia 
nie wytrzymuje próby. [...] Podobnie przy niektórych modelach wyda-
je się, że to, co się dzieje w małych wymiarach, można przenieść i na 
większe wymiary2. 

Przestrogi Witruwiusza uświadamiają nam ogromne znaczenie 
modeli w  procesie architektonicznego projektowania jako testo-
wanie formalnych i  technicznych rozwiązań. W  kolekcjach muze-
alnych zachowały się modele budowli renesansowych, takich jak ka-
tedry we Florencji, Bazyliki św. Piotra w Rzymie czy Palazzo Strozzi 
(il. 55), a w Żywotach najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architek-
tów Giorgio Vasari zawiera wiele opisów sporządzania architekto-

2 Witruwiusz, O  architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 
1999, s. 260–261. 



Il. 54. Domenico Passignano, Michał Anioł prezentuje model Bazyliki św. Piotra 
papieżowi Pawłowi IV, Casa Buonarroti, Florencja



Il. 55. Giuliano da Sangallo, model Palazzo Strozzi, Casa Buonarroti, Florencja
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nicznych modeli, między innymi przez Filippa Brunelleschiego, Do-
nata Bramantego i Michała Anioła3. 

W żywocie Filippa Brunelleschiego Vasari przedstawia perype-
tie budowy kopuły katedry florenckiej, w których modele i machiny 
służyły sprawdzaniu technicznych możliwości, jak i prezentowaniu 
koncepcji dla zarządzających budową:

W tym samym roku [1407] zarząd budowy katedry florenckiej i star-
si kongregacji wełny zwołali wielu architektów i inżynierów na naradę 
w sprawie zakończenia tej świątyni kopułą. Był między nimi Brunelle-
schi i oświadczył, że należy budowę posadzić na zewnątrz, ponad da-
chem […]. Potem przez długie miesiące we Florencji przygotowywał 
w tajemnicy modele i machiny dla kopuły. […] W tym czasie powsta-
ła w Filipie myśl, aby wykonać model, dotąd jeszcze przez nikogo nie 
zrobiony. Wziął się do pracy i dał model do wykonania pewnemu stola-
rzowi imieniem Bartolommeo [...]. W tym modelu wymierzonym do-
kładnie według kształtu kościoła wyprowadził wszystkie trudne partie 
budowli: rozjaśnione i ciemne schody, wszystkie otwory oświetlające, 
odrzwia złączone, a także część balustrady galerii4. 

W żywocie Michała Anioła modele architektoniczne odgrywają waż-
ną rolę w historii budowy kopuły Bazyliki św. Piotra. Zmarły w 1546 
roku Antonio da Sangallo (młodszy) pozostawił drewniany model, 
który – jak donosi Vasari – oglądał Michał Anioł po przejęciu zadania 
kierowania budową bazyliki. Obejrzawszy model Sangalla, Michał 
Anioł zdecydował o poprowadzeniu budowy w odmienny sposób: 

To, co wtedy zamyślał, pokazał w modelu, jaki obecnie można widzieć 
w zarządzie budowy, a który każdemu dał poznać, że słowa Michała 
Anioła były prawdziwe. Model kosztował go dwadzieścia pięć dukatów, 

3 Zob. The Renaissance: From Brunelleschi to Michelangelo: The Representation of 
Architecture, ed. H. A. Millon, London 1994; M. S. Briggs, Architectural Models – I, 
„The Burlington Magazine for Connoisseurs” 1929, Vol. 54, No. 313 (kwiecień), 
s. 174–183; idem, Architectural Models – II, „The Burlington Magazine for Con-
noisseurs” 1929, Vol. 54, No. 314 (maj), s. 245–252.

4 G. Vasari, Żywot Filipa Brunellesca, rzeźbiarza i architekta florenckiego, w: idem, 
Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. 2, s. 113–114 i 122–123. 
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a był wykonany w ciągu czternastu dni. Sangalla model kosztował wię-
cej niż cztery tysiące, a wykonanie jego zabrało wiele lat5.

Model całego budynku – jako istotny etap projektowania i  budo-
wy – został początkowo wykonany z gliny, a następnie, w większej 
skali, z  drewna, z  uwzględnieniem architektonicznych elementów: 
kolumn, baz, kapiteli, drzwi, okien, gzymsów, ryzalitów6. Vasari 
przekazuje również, że Michał Anioł wykonał osobny model kopuły, 
który miał przyczynić się do ukończenia prac budowlanych7.

Współcześnie wykonywane modele i makiety pełnią także funk-
cję muzealnych eksponatów, umożliwiając rekonstrukcję przeszło-
ści. Jednym z najbardziej spektakularnych (i upolitycznionych) eks-
ponatów w Muzeum Izraela jest ogromna makieta Jerozolimy sprzed 
70 roku n.e. wraz z rekonstrukcją Drugiej Świątyni, zbudowana w la-
tach sześćdziesiątych XX wieku (il. 56). Model architektoniczny jako 
szczególny rodzaj reprezentacji jest również przedmiotem badań hi-
storyków architektury. W studium Architectural Model as Machine: 
A New View of Models from Antiquity to the Present Day (2004) ame-
rykański architekt Albert C. Smith zaznacza – nawiązując do po-
pularnego powiedzenia, że obraz wart jest tysiąc słów – że modele 
architektoniczne wykonywane w  odpowiedniej skali są warte ty-
siąc obrazów, gdyż umożliwiają zobaczenie brył oraz gradacji świa-
tła i cienia, innymi słowy, przestrzennych relacji pomiędzy projekto-
wanymi formami8. Tym samym modele architektoniczne pozwalają 
architektom na przemyślenie koncepcji przestrzeni przyszłych bu-
dowli. Według Smitha początków modeli architektonicznych należy 
poszukiwać w rytuałach pochówku w starożytnym Egipcie; do gro-
bów wkładano kunsztownie wykonane w drewnie modele piekarni, 
stodoły czy sklepu rzeźnika, aby w drugim życiu nie zabrakło pocho-

5 Idem, Żywot Michała Anioła Buonarrotiego, florentczyka, malarza, rzeźbiarza 
i architekta, w: ibidem, t. 7, s. 160.

6 Ibidem, s. 182. 
7 Ibidem, s. 186.
8 A. C. Smith, Architectural Model as Machine: A New View of Models from Anti- 

quity to the Present Day, Amsterdam 2004, s. xviii. Zob. także: S. Hohauser,  
Architectural and Interior Models, New York 1970. 



Il. 56. Makieta Jerozolimy z czasów Drugiej Świątyni, 1966, Muzeum Izraela, 
Jerozolima
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wanemu jedzenia9. Wiadomo również, że architekci greccy posługi-
wali się paradeigma, czyli wzorcem, modelem całości budynku lub 
też detalu architektonicznego, na przykład tryglifu czy kapitelu10. 
W  Żywotach Vasariego znajdujemy wzmiankę, że praktyka wyko-
nywania modeli detali architektonicznych była także obecna w cza-
sach Michała Anioła, który „zrobił drewniany model gzymsu [pała-
cu Farnese] naturalnej wielkości sześciu łokci i kazał go umieścić na 
jednym z narożników pałacu, aby pokazać, jak gzyms będzie wyglą-
dać w rzeczywistości”11.

O ile w czasach Michała Anioła modele architektoniczne służy-
ły przede wszystkim jako prezentacja zdolności architekta oraz jako 
testowanie w  mniejszej skali możliwości konstrukcyjnych, o  tyle 
w  dobie historyzmu modele zyskują nową funkcję jako eksponaty 
prywatnych kolekcji wykorzystywane do badań z zakresu historii ar-
chitektury. W  swoim domu przy Lincoln’s Inn w  Londynie archi-
tekt John Soane zgromadził nie tylko ponad sto makiet projektowa-
nych przez siebie budowli, ale i wiele modeli budowli starożytnych. 
Były one umieszczane w różnych pomieszczeniach domu; obecnie 
są zebrane w tak zwanym Model Room jako dwa rodzaje – modele 
korkowe przedstawiające ruiny zabytkowych budowli oraz modele 
gipsowe, które stanowią ich rekonstrukcje12. Soane był wytrawnym 
„kolekcjonerem architektury”; w  1804 roku kupił między innymi 
korkowe modele Świątyni Westy w Tivoli (model sygnowany przez 
Giovanniego Altieriego, datowany na lata siedemdziesiąte XVIII 
wieku) oraz model Łuku Konstantyna. Ogromny model wykopalisk 
w Pompejach trafił do kolekcji Soane’a dzięki Johnowi Sandersowi, 
jego pierwszemu uczniowi, który prawdopodobnie nabył go od ne-

9 A. C. Smith, Architectural Model as Machine, s. 7. 
10 Ibidem, s. 10. Zob. także: J. J. Coulton, Ancient Greek Architects at Work, Ithaca NY 

1977, s. 56–57.
11 G. Vasari, Żywot Michała Anioła Buonarrotiego, florentczyka, malarza, rzeźbia-

rza i architekta, w: idem, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architek-
tów, t. 7, s. 163.

12 Zob. A  New Description of Sir John Soane’s Museum, London 1991, s. 64–69;  
J. Elsner, A Collector’s Model of Desire: The House and Museum of Sir John Soane,  
w: The Cultures of Collecting, eds. J. Elsner, R. Cardinal, London 1994.
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apolitańskiego marszanda podczas swojej podróży do Włoch w la-
tach 1818–1821. W swojej praktyce architektonicznej Soane zalecał 
sporządzanie makiet własnych budowli; w domu-muzeum przy Lin-
coln’s Inn znajduje się wiele modeli wykonywanych dla jego klien-
tów, na przykład pomieszczeń Bank of England.

Historia modeli wiąże się ściśle z  nowoczesnymi i  współczes- 
nymi strategiami prezentacji architektury na wystawach sztuki czy 
w kolekcjach muzealnych13. W studium Le Musée d’architecture, uka-
zującym kształtowanie się koncepcji nowoczesnego muzeum archi-
tektury we Francji, Werner Szambien wykazuje, że słynna kolekcja 
Soane’a była tylko jedną z wielu prywatnych kolekcji makiet i mo-
deli architektonicznych, które nierzadko stawały się częścią publicz-
nych zbiorów muzealnych. W latach siedemdziesiątych XVIII wieku 
rozpowszechniła się nowa forma architektonicznej reprezentacji – mo-
dele korkowe budowli starożytnych, które były produkowane jako 
obiekty o charakterze muzealno-kolekcjonerskim aż do końca XIX 
wieku. Jednym z  najsłynniejszych twórców modeli korkowych był 
Augusto Rosa (1738–1784), który w  1777 roku towarzyszył Gio-
vanniemu Battiście Piranesiemu i jego synowi Francesco w podró-
ży do Paestum (Rosa jest prawdopodobnie autorem makiety świą-
tyni Neptuna w Paestum, ze zbiorów Johna Soane’a)14. Popularność 
modeli korkowych na przełomie XVIII i XIX wieku Szambien wią-
że z ówczesną modą na podróże malownicze (voyages pittoresques); 
plonem tych eksploracji były nie tylko publikowane opisy, pomia-
ry czy ryciny, lecz także makiety zachowanych ruin budowli staro-
żytnych. Ważnym materiałem źródłowym opublikowanym przez 
Szambiena jest inwentarz kolekcji modeli Louis-François Cassasa 
(1756–1827), francuskiego podróżnika i  rysownika, autora Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et de la Basse- 
-Égypte (1799), Voyage pittoresque de l’Istrie et de la Dalmatie… 
(1800) oraz Grandes Vues pittoresques des principaux sites et monu-
ments de la Grèce, de la Sicile et des sept collines de Rome… (1813)15. 

13 Zob. podrozdział Architektura i wystawy sztuk w rozdziale 1 części 3.
14 W. Szambien, Le Musée d’architecture, Paris 1988, s. 14–15. 
15 Na temat biografii Cassasa oraz jego kolekcji zob. ibidem, s. 19–20, 61–66 

i 155–173. 
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Kolekcję Cassasa, gromadzącą około osiemdziesięciu modeli archi-
tektonicznych (w tym makiet Partenonu, Erechtejonu, budowli Pal-
miry i Baalbeku, świątyni Westy w Tivoli), udostępniono publiczno-
ści w 1806 roku w prywatnym paryskim domu (Rue de Seine nr 8) 
wraz z kompletnym katalogiem wystawionych obiektów16, a znacz-
na jej część zachowała się w Musée des Antiquités Nationales w Saint-
-Germain-en-Laye. 

Niezależnie od tego, czy model i makieta są wykonane przez ar-
chitekta, czy artystę, coraz częściej są one traktowane jako autono-
miczne dzieło sztuki przeznaczone do prezentacji na wystawach. 
W XIX wieku modele odgrywały istotną rolę w edukacji architekta, 
nieprzypadkowo też powstawały wtedy osobne kolekcje w londyń-
skim Victoria & Albert Museum czy w paryskim Musée de sculpture 
comparée17. Autonomiczność oznacza w tym przypadku uniezależ-
nienie modelu od procesu projektowania dzieła architektoniczne-
go, którego kulminacją jest realizacja dzieła w  rzeczywistej skali, 
możliwego do zamieszkania czy użytkowania. Wiele modeli i ma-
kiet prezentowanych na wystawach sztuki i architektury, nowoczes- 
nej i współczesnej, może, ale nie musi prowadzić do realizacji budowli. 
Tendencję tę analizuje, między innymi, Jean-Louis Cohen w  ese-
ju Models and the Exhibition of Architecture (2001), przypominając 
o modelu szklanego wieżowca projektu Miesa van der Rohe, zapre-
zentowanym podczas Große Berliner Kunstausstellung w 1923 roku, 
a następnie na wystawie w galerii Léonce Rosenthal (również w 1923 
roku), na której zgromadzono także modele Theo van Doesburga 
i Cornelisa van Eesterena18. Jak przypomina Cohen, w latach trzy-
dziestych XX wieku otwarto w Paryżu dwie ekspozycje, które osta-
tecznie przypieczętowały wysoką rangę modelu architektonicznego 
jako muzealnego eksponatu. Na wystawie w Musée des monuments 
français w  Palais de Chaillot (Nowe Trocadéro, 1937) zaprezento-
wano wiele modeli gipsowych ilustrujących zasady konstrukcji ar-
chitektury romańskiej i gotyckiej, a w paryskim Musée des Travaux 

16 Ibidem, s. 62.
17 Zob. J.-L. Cohen, Models and the Exhibition of Architecture, w: The Art of Archi-

tecture Exhibitions, ed. K. Feireiss, Rotterdam 2001, s. 26. 
18 Ibidem, s. 26–27.
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Publics (istniejącym w latach 1939–1955) zebrano modele budowli 
inżynieryjnych: mostów i wiaduktów, traktów kolejowych, maszyn, 
portów19. 

Znaczenie modelu i  makiety w  kontekście wystaw architektu-
ry i sztuki analizuje również Germano Celant w eseju Model as Art- 
work (2004), przypominając, że właśnie modele były zapisem wielu 
przestrzenno-architektonicznych eksperymentów rosyjskiej awan-
gardy. Wśród nich możemy odnaleźć między innymi Architektony 
Kazimierza Malewicza (makiety kartonowe powstałe w latach 1920–
–1921, modele gipsowe tworzone w  latach 1922–1923) czy model 
Pomnika III Międzynarodówki (1919–1920) oraz maszyny latającej 
Letatlin (1929–1932) Władimira J. Tatlina20. W  latach pięćdziesią-
tych i  sześćdziesiątych XX wieku można zaobserwować znamien-
ne zbliżenie zainteresowań rzeźbiarzy, architektów i matematyków, 
którego wyrazem jest forma paraboloidy hiperbolicznej, szczegól-
ny przykład modelu matematycznego, który był odtwarzany za-
równo w pracach wielu nowoczesnych rzeźbiarzy, jak i w projek-
tach architektonicznych – jednym z propagatorów tej formy był Félix 
Candela, hiszpański architekt, działający po drugiej wojnie świato-
wej w Meksyku21. 

W  1976 roku w  nowojorskim Institute for Architecture and 
Urban Studies zorganizowano wystawę „Idea as Model”, której celem 
miało być podkreślenie konceptualnego, a nie tylko realizacyjnego 
charakteru architektonicznej makiety. Podobnie jak rysunki archi-
tektoniczne, modele mają konceptualny, odrębny żywot, niezależny 
od realizacji. Nie powinny być rozumiane jedynie jako przedmiot 

19 Ibidem, s. 29. Zob. także: B. Lemoine, J. Mesqui, Un Musée retrouvé: le Musée 
des Travaux Publics, 1939–1955, Paris 1991. Warto nadmienić, że w inwentarzu 
Muzeum Robót Publicznych widnieją dwa zapisy odnoszące się do osiągnięć 
polskiej urbanistyki, architektury i inżynierii. Nr 411 i nr 603 to makiety portu 
w Gdyni. Ibidem, s. 116, 119 (il. 2), 138 i 145.

20 G. Celant, Model as Artwork, w: Architecture & Arts 1900/2004: A Century of 
Creative Projects in Building, Design, Cinema, Painting, Sculpture, ed. G. Celant, 
(kat. wyst.) Milan 2004, s. 414. 

21 Zob. A. Duarte, Interactivity and Plastic Space: From the Minimal Unit of Move-
ment to the Modulus, „Leonardo” 1992, Vol. 25, No. 3–4 (Visual Mathematics: 
Special Double Issue), s. 253–255. 
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propagandy czy jako prezentacje dla klienta, ale także jako studia hi-
potezy, problemu czy też architektonicznej idei22. Punktem wyjścia 
dla wystawy były zarówno Architektony Malewicza, jak i prace arty-
stów, którzy zapożyczyli niektóre koncepcje przestrzeni i przestrzen-
ności od architektów – modele Roberta Morrisa czy dzieła mini-
malistów Donalda Judda i Sol LeWitta. Jednak kulminację wystawy 
stanowiły architektoniczne eksperymenty Petera Eisenmana – akso-
nometryczne rysunki i modele domów z  lat sześćdziesiątych i  sie-
demdziesiątych. W wywiadzie zamieszczonym w katalogu tej wysta-
wy Eisenman podkreśla, że zrealizowane przez niego budynki – House I 
(Barenholtz Pavilion, Princeton, New Jersey 1967–1968) oraz House II 
(Falk House, Harwick, Connecticut, 1969–1970) – nie tylko były nu-
merowane jak abstrakcyjne rzeźby czy obrazy, ale miały też przypo-
minać modele architektoniczne. Jak zaznacza Eisenman: „House II 
został zbudowany w taki sposób, żeby wyglądał jak model (kiedy fo-
tografia House II jest publikowana w jakimś magazynie, zazwyczaj 
jest błędnie podpisywana jako »zdjęcie modelu«). Tak więc, podczas 
gdy House I był budowany jako model, House II rzeczywiście wyglą-
dał jak model”23.

Eksperymenty Eisenmana z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku są przykładem szczególnego zbliżenia architektury 
i sztuk wizualnych. Podczas gdy artyści sięgają po modele i makiety 
jako zapisy określonej koncepcji przestrzeni, architekci wykorzystu-
ją te formy reprezentacji nie tylko w celach komercyjnych czy pro-
pagandowych, ale także jako zapis filozoficznych rozważań o  źró-
dłach i podstawowych funkcjach architektury. Wykonanie modelu, 
podobnie jak wykonanie niewielkiej rzeźby, nie wymaga współpra-
cy z zespołem budowniczych i inżynierów. Model może być pierw-
szym, intuicyjnym niemal zapisem pomysłu; dopiero później jest 
konfrontowany z  możliwościami technicznymi i  konstrukcyjnymi. 
W  twórczości współczesnych architektów modele i  makiety wciąż 

22 Zob. Idea as Model, eds. K. Frampton, S. Kolbowski, (kat. wyst.) Institute for Ar-
chitecture and Urban Studies, New York 1981, s. 3. 

23 A Poetics of the Model: Eisenman’s Doubt. Taken from an interview with Peter 
Eisenman by David Shapiro and Lindsay Stamm on March 8, 1981, w: ibidem,  
s. 121. 



Il. 57.  Model zabudowy Ground Zero, wystawa „Daniel Libeskind. Fundamenty 
pamięci”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004
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odgrywają szczególną rolę jako eksponaty muzealne. Na wystawie 
„Kontrapunkt. Die Architektur von Daniel Libeskind”, pokazywanej 
w 2003 roku w Muzeum Żydowskim w Berlinie, a następnie w Bar-
bican Art Galleries w  Londynie, architektura została przedstawio-
na w formie kilkudziesięciu modeli i makiet (niektórych zbudowa-
nych specjalnie na wystawę) – zarówno budowli zrealizowanych, jak 
i tych, które pozostają przez wiele lat w fazie projektu, na przykład 
rozbudowa Victoria & Albert Museum (dwa modele z tej wystawy 
pokazano w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w 2004 roku, il. 57).

Przypomniane powyżej przykłady modeli architektonicznych 
nie wyczerpują historii tej specyficznej reprezentacji. Stanowią jed-
nak istotny element w historii powinowactwa między rzeźbą i archi-
tekturą, który powraca niejednokrotnie w  pracach współczesnych 
artystów. W praktyce architektonicznej modele i rysunki można po-
strzegać jedynie jako zapisy etapów przygotowawczych, niezbęd-
nych do ukończenia budowli. Jednak w praktyce artystycznej mode-
le architektoniczne często stanowią ostateczny etap realizacji dzieła. 
W pewnym sensie modele są sposobem oswojenia się z koncepcją 
architektoniczną, jednak to, co najbardziej w nich fascynuje, to ro-
dzaj „efektu Guliwera”24, miniaturyzacja, gra ze skalą architektury. 
Artystom służą one często jako narzędzie krytyczne wobec architek-
tury, także jako forma rzeźbiarska, którą można obejrzeć i obejść, ale 
której nie można użytkować w architektoniczny sposób.

Rzeźby-makiety, czyli propozycje dla architektury

Aby architektura znów stała się sztuką to tytuł omawianego już 
w prezentowanej książce tekstu Aleksandra Wojciechowskiego, opu-
blikowanego w 1956 roku w „Przeglądzie Artystycznym”, w którym 
autor podkreślał „efekty rzeźbiarskie” architektury25. Na początku 
lat sześćdziesiątych, w  czasach, kiedy w  architekturze doszukiwa-

24 J.-L. Cohen, Models and the Exhibition of Architecture, s. 32.
25 A. Wojciechowski, Aby architektura znów stała się sztuką, „Przegląd Artystycz-

ny” 1956, nr 1, s. 2–10.
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no się rzeźbiarskości, w warszawskiej Galerii Krzywe Koło otwarto 
niewielką wystawę Aliny Ślesińskiej (1961)26, która została uznana 
przez niektórych krytyków nie tylko za nowy etap twórczości artyst-
ki, ale także za ciekawy eksperyment wpisujący się w dialog rzeźby 
i architektury: 

Obserwując Ślesińską od pierwszej wystawy w Kordegardzie przez wy-
stawy ogólnopolskie i reprodukcje prac bieżących można stwierdzić, że 
rzeźbiarka coraz inaczej atakuje formę rzeźbiarską. [...] Te, które obec-
nie pokazane są w Krzywym Kole [...], nie są ścisłym projektem rzeź-
biarskim, wynikłym ze współpracy z architektem, ale marzeniem rzeź-
biarza o formie w polu, nad wodą, na tle chmur. Nie są to więc makiety, 
ale rzeźby-makiety, [...] które w skali, w jakiej powstały, są same dla sie-
bie rzeźbą27.

Na wystawie zaprezentowano gipsowe rzeźby o architektonicznych 
tytułach: Most, Stadion, Kościół, Dwupoziomowe miasto oraz foto-
grafie tych kompozycji wykonane przez Eustachego Kossakowskie-
go. Jak zauważył jeden z krytyków: „artystka, która rok temu rzeźbi-
ła metaforyczne Porwanie Europy – obecnie rzeźbi Most. Jest w tym 
na pewno jakiś signum temporis”28. Rzeźbiarka „udowadnia, że rzeź-
ba to architektura, a  architektura to rzeźba” – podkreślał Marian 
Bogusz, podobnie jak inni krytycy, którzy w recenzjach z wystawy 
w Galerii Krzywe Koło swobodnie operowali pojęciami, takimi jak 
architektura w rzeźbie czy kompozycje rzeźbiarskie, stanowiące pro-
pozycję architektoniczną29. 

26 Zob. G. Świtek, Idea jako model, w: Alina Ślesińska 1922–1994, red. E. Toniak, 
(kat. wyst.) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2007, s. 21–29; eadem, 
Alina Ślesińska: Sculpture, Idea and Model, „The Journal of Architecture” 2010, 
Vol. 15, No. 1, s. 39–52.

27 H. Szczypińska, Ślesińska, Hasior i Królikowska, „Tygodnik Powszechny” 1961, 
nr 12 (19 marca), s. 8. Zob. także: Tęsknota za formą, „Polska” 1961, nr 6, s. 38.

28 O., Fantazje architektoniczne, „Przegląd Kulturalny” 1961, nr 10 (9 marca), s. 8.
29 M. Bogusz, De gustibus. Okiem znawcy, „Sztandar Młodych” 1961, nr 37 (13 lu-

tego), s. 4; Architektura w rzeźbie, „Express Wieczorny” 1961, nr 48 (24 lute-
go), s. 3.



430 CZĘŚĆ IV 

Źródeł propozycji dla architektury Ślesińskiej doszukiwano się 
w projektowanej przez Le Corbusiera kaplicy Notre-Dame-du-Haut 
w Ronchamp (1950–1955), jednak podkreślano granice między ar-
chitekturą a rzeźbą, determinowane przez funkcję i odpowiedni ma-
teriał (il. 58). Barbara Majewska zwróciła uwagę, że „architektura to 
miara i waga, precyzja, statyka, jednym słowem świat ścisły, mate-
matyczny prawie, a nie biologiczny jak formy Ślesińskiej”30. Projekty 
Ślesińskiej nie uwzględniają realiów i wymogów realizacji architek-
tonicznej, sprawiają wrażenie „niedbale ulepionych”, nie do końca 
przemyślanych. Niedbała forma to efekt swobodnej pracy wyobraź-
ni; to nie rzeźby, lecz „taka chwila marzeń przed narodzeniem się 
projektu mierzącego już zamiar według sił i możliwości”31. W „Prze-
glądzie Kulturalnym” odnajdziemy bardziej krytyczne uwagi odno-
szące się do architektonicznego potencjału rzeźbiarskich projektów: 
„czy [...] Most Ślesińskiej mógłby się stać pomocą dla architektów 
tworzących nowy Pont de Tancarville? [...] raczej sądzimy, że nie. Do 
»rzeźbienia« mostów nie z gipsu, lecz ze stali potrzebny jest bowiem 
inny typ wyobraźni, w który »wliczone« byłyby wiadomości o staty-
ce, materiałoznawstwie”32. Pont de Tancarville, drogowy most wiszą-
cy nad Sekwaną (1955–1959), był uznawany wówczas za jedno z naj-
wybitniejszych osiągnięć konstruktorskich ze względu na największą 
w Europie rozpiętość przęsła nurtowego (ponad 600 metrów) – stąd 
zapewne pochodzi to niefortunne porównanie. Sylweta słynnej fran-
cuskiej konstrukcji w niczym nie przypomina sinusoidalnych kształ-
tów Mostu Ślesińskiej, jednak porównanie to podkreśla przewagę ar-
chitektury inżynieryjnej – czy nawet architektury jako „matki sztuk”, 
w służbie której działają konstruktorzy o ścisłym, czyli „męskim” ty-
pie wyobraźni – nad eksperymentami rzeźbiarki. Głosy krytyków 
z  początku lat sześćdziesiątych odgrywają istotną rolę w  odczyta-
niu na nowo „propozycji dla architektury” Ślesińskiej. Pokazywa-
ne wówczas projekty są dzisiaj znane jedynie z fotografii, katalogów 
wystaw oraz dzięki tekstom krytycznym. Odpowiadając dwadzieścia 

30 B. Majewska, O Alinie Ślesińskiej, „Współczesność” 1961, nr 8 (16–30 kwietnia), s. 1.
31 Ibidem.
32 O., Fantazje architektoniczne, s. 8.
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lat temu na pytanie, co zostanie z polskiej sztuki, Andrzej Olszewski 
wskazywał: „najciekawsze propozycje pozostały na fotografiach (je-
śli takie w porę zrobiono), np. koncepcje przestrzenne Aliny Ślesiń-
skiej”33. Krytyczne czytanie recenzji prasowych z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych oraz lektura wywiadów, jakich artystka udziela-
ła popularnej prasie, pozostaną więc głównym źródłem interpreta-
cji „rzeźb-makiet”.

Zainteresowanie integracją rzeźby i architektury Ślesińska wyra-
ziła w jednym z wywiadów dla „Zwierciadła” w 1959 roku: „Rzeźba 
powinna zagarnąć dużo szersze obszary. Chcę np. zaprojektować – 
fikcyjnie tymczasem – osiedle mieszkaniowe, którego cały kompleks 
byłby [...] użytkową kompozycją rzeźbiarską. Wybrałam sobie miej-
sce na to osiedle na warszawskiej Skarpie. Nie wiem, czy osiedle to 
nada się do realizacji. Robię na próbę; może będzie ono jakąś inspi-
racją dla naszych architektów”34. W wywiadzie dla „Polityki” z 1961 
roku artystka stwierdza, że zawsze interesowała ją rzeźba monumen-
talna, „z natury rzeczy” zmierzająca ku architekturze – „rzeźba ka-
meralna jest już dzisiaj zupełnie niepotrzebna”35. Dwupoziomowe 
miasto to „miasto przyszłości […] pokazane przez wizję rzeźbiar-
ską” i „nie ma nic wspólnego z makietą architektoniczną”36. Jednak 
Ślesińska często wspominała o architektach, którzy w swoich reali-
zacjach zdradzają zainteresowanie rzeźbiarską formą: Oscara Nie-
meyera, Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera – „tego artystę, któ-
ry przeszedł od rzeźby do architektury”37. Rzeźbiarka postulowała 
więc zrewidowanie pojęcia architektury; współczesny architekt to 
nie budowniczy domów, lecz „artysta przyszłości, kształtujący pla-
styczną wizję rzeczywistości”38. W wywiadzie dla popularnego ma-

33 A. Olszewski, Co zostanie z polskiej sztuki – fakty i wiedza o nich, w: Sztuka pol-
ska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 
listopad 1984, red. T. Hrankowska, Warszawa 1987, s. 139.

34 S. Z., Alina Ślesińska i jej rzeźby, „Zwierciadło” 1959, nr 25 (21 czerwca), s. 7. 
35 Przyszłe pejzaże. Z Aliną Ślesińską mówi Krystyna Nastulanka, „Polityka” 1961, 

nr 10 (11 marca), s. 6. 
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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gazynu „Ty i  Ja” Ślesińska objaśnia pokrótce własną drogę do pro-
pozycji architektonicznych: „W  naszej dobie rzeźba ma rację bytu 
wyłącznie w otwartej przestrzeni. [...] kiedy zaczęłam myśleć o rzeź-
bie w ogrodzie, wpadło mi do głowy, że przecież te formy można za-
komponować tak, żeby były człowiekowi pożyteczne. [...] Myślę, że 
wcale nie musimy mieszkać w pudełkach, skoro możemy mieszkać 
w pięknych formach”39.

W katalogu wystawy „Propositions pour l’architecture” w pary-
skiej Galerie La Roue (1962) Pierre Restany określił rzeźby Ślesiń-
skiej jako materializacje czystej idei, które stanowią ważny moment 
w  nowoczesnych poszukiwaniach syntezy sztuk: „Mosty, kościoły, 
stadiony i miasta Aliny Ślesińskiej nie są to projekty doskonale przy-
gotowane do technicznego wykonania i  bezpośredniej eksploata-
cji; są to spojrzenia poetyckie, wizje syntetyczne, znakomicie wcie-
lone w jedną całość”40. Słowa uznania ze strony krytyka lansującego 
Niki de Saint-Phalle, Jeana Tinguely’ego czy Yves’a Kleina, niewątpli-
wie pomogły polskiej rzeźbiarce w paryskiej karierze i dobrze wpi-
sały się w ówczesny polski „mit powrotu do Europy”, czyli „tworze-
nia sztuki nie gorszej niż przeciętnie na Zachodzie”41. W 1962 roku 
fotografia Wieżowców Ślesińskiej pojawiła się na wystawie „Actualité 
de la sculpture” w paryskiej Galerii Creuze, a w 1963 roku artyst-

39 Alina Ślesińska. Rozmawiała Ewa Ziegler, „Ty i  Ja” 1963, nr 5, s. 3. Przywoła-
nie „rzeźby w ogrodzie” może być powiązane z faktem, że w 1957 roku Ślesiń-
ska brała udział w wystawie „Rzeźba w ogrodzie” zorganizowanej przy siedzibie 
Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal.

40 P. Restany, Alina Slesińska: Une morphologie visionnaire du présent, w: Alina Sle-
sińska. Propositions pour l’architecture, (kat. wyst.) Galerie La Roue, Paris 1962, 
nlb. W katalogu znalazły się fotografie Eustachego Kossakowskiego: Dwupozio-
mowe miasto, Kościół, Stadion, Most oraz Kompozycje z drewna i sznurka.

41 Tekst Restany’ego o Ślesińskiej należałoby również odczytać w kontekście nie-
docenienia we Francji twórczości Aliny Szapocznikow. Jak wspomina Mieczy-
sław Porębski: „stale mówiło się o Alinie, ale nigdy jej nie urządzono dużej wy-
stawy, mimo że mieszkała w Paryżu. Po latach Restany zjechał do Polski na jej 
retrospektywę, zorganizowaną w  którąś rocznicę śmierci, i  tłumaczył się po-
dobno żałośliwie ze swojego zaniedbania”. Zob. M. Porębski, Krytycy i sztuka, 
Kraków 2004, s. 189. Mit powrotu do Europy analizuje W. Baraniewski, Sztuka 
i mała stabilizacja, w: Idee sztuki lat 60. oraz inne sesje, seminaria i wystawy. Se-
minaria Orońskie, t. 2, red. J. S. Wojciechowski, Orońsko 1994, s. 36–37.



Il. 58. Wystawa „Alina Ślesińska, 1922–1994”, w tle: Kościół, 1962, Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki, 2007
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ka uczestniczyła w wystawie „Sculptures architecturales et architec-
tures sculptures” w Galerie Anderson-Mayer, zorganizowanej w ra-
mach III Biennale Paryskiego. Kuratorem tej ostatniej wystawy był 
Michel Ragon, francuski pisarz, krytyk sztuki i  historyk architek-
tury, autor Le Livre de l’architecture moderne (1958), współorgani-
zator festiwalu sztuk w  Unité d’habitation w  Marsylii (1956), któ-
ry w 1965 roku, wraz z architektami i artystami: Yoną Friedmanem, 
Walterem Jonasem, Paulem Maymontem, Ionelem Scheinem i Nico-
lasem Schöfferem, założył GIAP (Groupe International d’Architectu-
re Prospective). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych GIAP 
była – obok GEAM (Groupe d’Etude d’Architecture Mobile) i sytu-
acjonistów Guy Deborda, lansujących idee utopijnego urbanizmu – 
jednym z najciekawszych środowisk architektoniczno-artystycznych 
o  międzynarodowych kontaktach. Celem grupy skupiającej mło-
dych architektów, artystów, socjologów i krytyków (takich jak Pier-
re Restany) były interdyscyplinarne badania w dziedzinie architek-
tury i urbanistyki, poszukiwanie utopii możliwych do zrealizowania, 
a jedną z ważniejszych manifestacji była publikacja Les visionnaires 
de l’architecture (1965). Tytuł wystawy Ragona, „Sculptures architec-
turales et architectures sculptures”, stał się we Francji lat sześćdzie-
siątych terminem określającym zainteresowania związkami mię-
dzy architekturą i rzeźbą. Inspiracją dla tej wystawy była rzeźbiarska 
forma kaplicy w Ronchamp, „najbardziej plastyczny ze wszystkich 
budynków wzniesionych w  imię architektury nowoczesnej” – jak 
to krytycznie określił angielski architekt James Stirling, zarzucając  
Le Corbusierowi zdradę modernizmu42. Wystawa była pokazem prac 
pokolenia urodzonego w latach dwudziestych XX wieku, zestawio-
nych z projektami architektonicznymi Le Corbusiera, Antonia Gau-
díego, Eera Saarinena i Franka Lloyda Wrighta. Wszyscy rzeźbiarze 
prezentowani na wystawie zajmowali się – w ten czy inny sposób – 
problemem integracji sztuk wizualnych i architektury: Pierre Széke-
ly był autorem pierwszej architektonicznej rzeźby we Francji (1954), 

42 J. Stirling, Ronchamp: Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism (1956), 
w: Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, eds. C. Jencks,  
K. Kropf, Chichester 2003, s. 16. 
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a Nicolas Schöffer – twórcą urbanizmu przestrzenno-dynamicznego 
i cybernetycznego. W wystawie brał również udział André Bloc, ma-
larz, rzeźbiarz, architekt, założyciel „Architecture d’aujourd’hui” 
(1930) oraz „Art d’aujourd’hui” (1949–1954), jedna z  czołowych 
postaci francuskiego życia artystycznego we Francji lat sześćdzie-
siątych43. W latach 1959–1962 Bloc współpracował z architektem 
Claude’em Parentem przy projektach kaplic i domu w Cap d’Antibes. 
W 1949 roku zaprojektował dom własny w Meudon pod Paryżem; 
w ogrodzie tworzył od 1962 roku serię wież, labiryntów i  sculptu-
res habitacles, nawiązując do rzeźbiarskich poszukiwań Nauma Gabo 
i Antoine’a Pevsnera z  lat dwudziestych XX wieku i  ich fascynacji 
przestrzenią topologiczną44. 

Prezentacja trzech projektów Ślesińskiej na wystawie Ragona 
z 1963 roku dobrze wpisała się w kontekst popularnych we Francji 
eksperymentów lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych, podkreślają-
cych plastyczne i organiczne powinowactwa między rzeźbą i archi-
tekturą. Ten specyficzny nurt – który uznaje dzisiaj Franka Lloyda 
Wrighta, Antonia Gaudíego, Rudolfa Steinera i Hugona Häringa za 
prekursorów, a Le Corbusiera, Eera Saarinena, Alvara Aalto, Han-
sa Scharouna i  Santiago Calatravę za kontynuatorów – stanowił 
przeciwwagę dla modernistycznego racjonalizmu w  architekturze; 
paradygmat organizmu został ponownie przeciwstawiony mecha-
nistycznym tendencjom45. Pochlebne opinie o  rzeźbach Ślesińskiej 
publikowane na łamach „L’Architecture d’aujourd’hui”, „L’Humanité” 
i „Le Monde” były często cytowane w prasie polskiej, gdzie nazwisko 
polskiej artystki wymieniano jednym tchem wraz z Le Corbusierem, 
Niemeyerem, Wrightem i Gaudím. Powoływano się przy tym zarów-

43 O  kontaktach Bloka z  Michelem Ragonem i  Constantem zob. na przykład:  
M. Wigley, Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, Rotter-
dam 1998, s. 41–48. 

44 Ślesińska odwiedziła Bloka w  Medon we wrześniu 1961 roku. Zob. fotografię 
z archiwum rodzinnego, przedstawiającą artystkę na tle Habitacle I, w: Alina 
Ślesińska 1922–1994, s. 58.

45 I. de Solà-Morales, Differences: Topographies of Contemporary Architecture, trans. 
G. Thompson, ed. S. Whiting, Cambridge MA 1999, s. 51. Zob. także: P. van der 
Ree, Organische Architektur. Der Bauimpuls Rudolf Steiner und die organische 
Architektur im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2001. 
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no na opinie polskich architektów, na przykład Marka Leykama, 
jak i na bliżej nieokreślone kręgi zagraniczne: „ktoś ze znakomito-
ści zagranicznych nazwał naszą rzeźbiarkę – architektem form XXI 
wieku”46.

W 1966 roku w Zachęcie zorganizowano wystawę Ślesińskiej, na 
której zaprezentowano między innymi siedemnaście projektów dla 
architektury z lat 1960–1965. Wiesław Borowski w katalogu wysta-
wy pisze o rozwoju artystycznym rzeźbiarki, który przebiegał w kie-
runku odchodzenia od rzeźby; Joanna Guze zwraca jednak uwagę 
na marność materiału i brak „perfekcji rzeźbiarskiego szczegółu”47. 
Demaskatorskie wątki odnajdziemy przede wszystkim w recenzji Je-
rzego Stajudy: „Ślesińska zbyt wyraźnie daje okazje do podejrzeń, 
że – mówiąc oględnie – nie umie posługiwać się nawet takim ma-
teriałem jak gips”48. Jeśli „propozycje dla architektury” wpisują się 
w główny nurt awangardy, to chyba tylko dlatego, że dotyczą pro-
blemu integracji sztuk. Stajuda wyraża jednak wiele wątpliwości co 
do ich jakości i znaczenia dla architektury; uznaje je za „karykatu-
rę współczesnych ekstrawagancji architektonicznych”49. Co więcej, 
propozycje Ślesińskiej nie stanowią atrakcyjnych rozwiązań proble-
mów skali, bryły czy czasoprzestrzeni: „oto grupa Wieżowców o bul-
wowatych zwieńczeniach, których skala doskonale sprowadza się – 
excusez moi – do rozmiarów średniej wielkości wazonów, oto miasto 
wielopoziomowe, duża kompozycja, w której godzono doświadcze-
nia Moore’a i Niemeyera, lecz nie przyjęto poprawki, że są to zupeł-
nie inne doświadczenia”50. Według Stajudy te problemy, istotne za-
równo dla praktyki rzeźbiarskiej, jak i architektonicznej, w o wiele 
bardziej kompetentny sposób są rozwiązywane w pracowni Oskara 
Hansena na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. O epigońskim 

46 L. Marschak, Świat wizji Aliny Ślesińskiej, „Świat” 1963, nr 51–52 (22–29 grudnia), 
s. 28; [A. Ślesińska], „Kultura” 1963, nr 27 (15 grudnia), s. 1.

47 W. Borowski, w: Wystawa prac Aliny Ślesińskiej, red. M. Bogusz, (kat. wyst.) CBWA 
Zachęta, Warszawa 1966, nlb.; J. Guze, Próba syntezy, „Polska” 1966, nr 4, s. 63.

48 J. Stajuda, Wystawa Aliny Ślesińskiej, „Współczesność” 1966, nr 4 (16 lutego– 
–1 marca), s. 8. 

49 Ibidem.
50 Ibidem.
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charakterze propozycji Ślesińskiej miała świadczyć zbieżność ich 
form z  niektórymi realizacjami architektonicznymi. Mając zapew-
ne na myśli gipsowy Stadion Ślesińskiej z wklęsłym dachem (1961), 
Stajuda przywołuje „krzywe budki” warszawskich architektów Ar-
seniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka – jak określa przysta-
nek WKD Śródmieście w Alejach Jerozolimskich (projekt i realiza-
cja w  1963 roku). To porównanie jest o  tyle celne, że zostały tam 
zastosowane formy paraboloidy hiperbolicznej, nowatorskie rozwią-
zanie konstrukcyjno-statyczne, popularne w  latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych za pośrednictwem projektów Félixa Candeli (od-
wołującego się do architektury Gaudíego) oraz Eduarda Catalano51. 
W nowych formach strukturalnych, konstrukcjach łupinowych, wi-
chrowatych dachach doszukiwano się rzeźbiarskiego, plastycznego, 
emocjonalnego czy organicznego charakteru (choć paraboloida hi-
perboliczna jest krzywą prostokreślną, nieznajdującą odpowiednika 
w żywych organizmach) oraz powinowactwa między geometrią, pla-
styką i architekturą52.

Podążając śladem podejrzeń Stajudy (być może gipsowe modele 
Ślesińskiej były rzeźbiarskimi impresjami na temat istniejących bu-
dowli), spróbujmy dokonać dalszych zestawień. Listę architektonicz-
nych odnośników należałoby rozszerzyć o trop brazylijski w twór-
czości Ślesińskiej53. Oscar Niemeyer zasłynął w latach pięćdziesiątych 

51 Zob. A. Czerwiński, Paraboloida hiperboliczna, czyli nowe wichrowate dachy, 
„Stolica” 1956, nr 7, s. 12–13.

52 Zob. na przykład: A. Wojciechowski, Sztuka przestrzeni, czasu, emocji, „Prze-
gląd Artystyczny” 1957, nr 4, s. 27–37.

53 W  1962 roku „Kurier Polski” donosił o  trzymiesięcznym pobycie Ślesińskiej 
w  Brazylii: „Ostatni numer najpopularniejszego w  Brazylii tygodnika MAN-
CHETTE przynosi sensacyjną wiadomość o tym, że twórca nowej stolicy – Bra-
silii DF (District Federal) – Oscar Niemeyer – zaproponował polskiej rzeźbiarce 
Alinie Ślesińskiej postawienie 12-metrowej wysokości rzeźby »Macierzyństwo« 
w centrum nowo powstającego miasta uniwersyteckiego. Poza tym prof. Nie-
meyer namawia polską rzeźbiarkę na cykl wykładów na wydziale architektu-
ry w Brasilii DF w przyszłym roku uniwersyteckim. W kołach plastyków Rio 
de Janeiro, Brasilii i Sao Paulo pojawienie się Ślesińskiej, która przyjechała tutaj 
na zaproszenie brazylijskich krytyków sztuki – stało się wydarzeniem”. J. K. [J. Kli-
mowicz], Rzeźba Aliny Ślesińskiej w stolicy Brazylii, „Kurier Polski” 1962, nr 117  
(17 maja), s. 4.
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projektami o zakrzywionych powierzchniach, a swoje fascynacje li-
niami krzywymi zaczerpnął z brazylijskiej architektury barokowej. 
Skoro Kościół Ślesińskiej (1961) jest jednym z Ronchampów czy Nie-
meyerów w rzeźbie, to być może Port lotniczy (1965) jest rzeźbiarską 
trawestacją terminalu TWA Eera Saarinena. Na fotografii pracow-
ni Ślesińskiej, opublikowanej w katalogu wystawy w Zachęcie (1966, 
il. 59), można dostrzec jakby znajomy kształt potrójnej spirali, który 
przypomina ekspresyjną spiralę schodów przy warszawskim Moście 
Gdańskim (projekt z  lat 1957–1959, realizacja 1958–1959, il. 60). 
Ciekawym tropem jest również sposób prezentacji propozycji archi-
tektonicznych Ślesińskiej w fotografiach Eustachego Kossakowskie-
go, a  zwłaszcza w  fotomontażach monumentalizujących rzeźbiar-
skie formy; przykładem są wkomponowane w pejzaż Wieżowce nr 2 
z 1963 roku (rzeźby o wysokości około 130 centymetrów) o kryty-
kowanych przez Stajudę bulwowatych zwieńczeniach. To zabieg nie-
nowy; monumentalizacji swoich rzeźbiarskich szkiców poprzez fo-
tografię dokonywał między innymi Oskar Hansen54. 

W 1967 roku zorganizowano Ślesińskiej wystawę we wrocław-
skim Muzeum Architektury, na której pokazano dwadzieścia sześć 
propozycji dla architektury i  kilkanaście rysunków stanowiących 
komentarz do rzeźb. W recenzji tej wystawy Paweł Banaś podkreś- 
la, że plastyczne eksperymenty Ślesińskiej nie są „zjawiskiem wtór-
nym i zapóźnionym”, są raczej równoległe: „Nie wolno ich w każdym 
razie oceniać w skali niemeyerowskiej, gdyż tego rodzaju praktyka 
jest nieporozumieniem. W  swych »propozycjach« czy raczej »im-
prowizacjach« jest Ślesińska artystką obficie czerpiącą z wielu kie-
runków współczesnej rzeźby. Odnajdziemy więc u niej reminiscen-
cje Moore’a, Pevsnera, Hepworth”55. Krytyk zwraca jednak uwagę na 
niedbałość, nonszalancję i kruchość niewykończonych konstrukcji, 
które podświetlone reflektorami „stają się jeszcze bardziej niereal-
ne”. Propozycje dla architektury Ślesińskiej należy więc oceniać je-
dynie w kategoriach rzeźby: „Architektura [...] bez człowieka pozo-
staje nieokreślona ostatecznie. [...] Rytm życia budowli wymierzają 

54 O. Hansen, Ku Formie Otwartej, red. J. Gola, Warszawa 2005, s. 181–182.
55 P. Banaś, Improwizacje Aliny Ślesińskiej, „Odra” 1967, nr 2, s. 67.



Il. 59. Alina Ślesińska w pracowni, lata 60. XX wieku



Il. 60. Schody przy moście Gdańskim, Warszawa, projekt 1957–1959, realizacja 
1958–1959
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kroki człowieka wchodzącego w jej wnętrze”56. Innymi słowy, nie ma 
architektury bez architektonicznej realizacji.

W  eseju opublikowanym w  1970 roku Wojciech Skrodzki po-
dejmuje krytykę typowych dla lat sześćdziesiątych XX wieku pol-
skich sympozjów rzeźbiarskich czy Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu: 

Przed laty krytycy nasi niejednokrotnie występowali przeciwko uprosz-
czonym i nieprowadzącym do niczego dążeniom do uzdrawiania archi-
tektury poprzez przydzielanie do zespołów architektów rzeźbiarzy, któ-
rych współpraca miała owocować ozdabianiem architektury rzeźbą. 
[...] Inną formą uproszczonych i dostatecznie już zbanalizowanych po-
mysłów wprowadzania rzeźby „w życie” są „formy przestrzenne”. Nie-
zależnie już od oceny konkretnych realizacji będą to zawsze obiekty 
wyizolowane, w istocie oderwane od otoczenia, tkwiące w strumieniu 
życia jak kołek wbity do bystrego górskiego potoku57.

Przez krytykę form przestrzennych Skrodzki próbuje odnaleźć od-
powiedni kontekst interpretacyjny dla Propozycji dla architektu-
ry Ślesińskiej. Jej rzeźby-makiety nie dają się wpisać w  popular-
ne po drugiej wojnie światowej zjawisko Kunst am Bau, czyli sztuki 
„uzupełniającej” architekturę, które nie dotyczyło zazwyczaj ścisłej 
współpracy artystów czy architektów lub przekraczania granic prak-
tyk artystycznych58. Według Skrodzkiego odrębnym miejscem dla 
twórczości Ślesińskiej byłby nurt architektury organicznej i tak zwa-
na architecture fantastique. To pojęcie wykrystalizowało się na po-
czątku lat sześćdziesiątych, między innymi dzięki publikacji Phanta-
stiche Architektur Ulricha Conradsa i Hansa G. Sperlicha (Stuttgart, 
Paryż, 1960; Nowy Jork, 1962) czy specjalnemu wydaniu „L’Archi-
tecture d’aujourd’hui” (nr 102, czerwiec–lipiec 1962). Źródeł ar-
chitektury fantastycznej poszukiwano zazwyczaj w  organicznych 

56 Ibidem. 
57 W. Skrodzki, Czym rzeźba być może, „Współczesność” 1970, nr 19 (16–29 wrze-

śnia), s. 5. 
58 Zob. na przykład: P. Ursprung, What Happened to the „Gesamtkunstwerk”? The 

Love-Hate Relationship between Art and Architecture, w: Two Minds: Artists and 
Architects in Collaboration, ed. J. Fernie, London 2006, s. 20. 
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formach budowli Gaudíego i  w  twórczości architektów amatorów, 
takich jak listonosz Ferdinand Cheval i  jego Palais Idéal, jednak 
prawdziwym impulsem dla wizjonerskich projektów stał się pod-
bój kosmosu. Wystrzelenie w 1957 roku w kosmos obiektu będącego 
wytworem człowieka Hannah Arendt określa jako wydarzenie, które 
zapowiadało „chęć ucieczki” od Ziemi warunkującej kondycję ludz-
ką oraz dominację nowoczesnego światopoglądu naukowego wraz 
z obietnicami wyprodukowania człowieka przyszłości59. Architekto-
niczne utopie końca lat pięćdziesiątych to projekty, w których bu-
dowle często tracą grunt, zaczynają odrywać się od ziemi; przykła-
dem jest nomadyczno-ludyczny Nowy Babilon Constanta (którego 
makiety powstają od 1959 roku) czy Miasto kroczące Rona Herro-
na z  Archigramu (1964–1970). Paradygmatem tak rozumianej ar-
chitektury utopijnej jest nie tyle maszyna do mieszkania, co kabina 
do przetrwania podczas międzyplanetarnej podróży.

W przypadku propozycji dla architektury Ślesińskiej śladów ar-
chitektury fantastycznej i  utopijnej doszukamy się przede wszyst-
kim w jej wypowiedziach na łamach prasowych, odznaczających się 
o wiele większym rozmachem niż gipsowe kompozycje: 

Osiągnięcia techniczne naszych czasów każą myśleć o wizji przyszłych 
miast. [...] Rozpoczęliśmy już podróże międzyplanetarne. Zmienia to 
psychikę człowieka, wymaga nowej filozofii życia. [...] Piszę nawet na 
temat: jak sobie wyobrażam społeczeństwo przyszłości. [...] Najbardziej 
kuszą mnie duże przestrzenie. Chciałabym znaleźć inwestora, który by 
zbudował „moje” miasto60. 

W  wypowiedziach artystki wielokrotnie pojawia się obraz miasta 
przenośnego, oderwanego od ziemi, choć w żadnym z projektów dla 
architektury ta wizja nie została skonkretyzowana: „Pociąga mnie 
wizja miasta, w którym cała przestrzeń będzie rzeźbiarsko zakompo-
nowana, jakiegoś podróżującego miasta, przenoszącego się z miejsca 

59 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 5–6. 
60 Rzeźbione miasta Aliny Ślesińskiej. Rozmawiała: Barbara Henkel, „Sztandar 

Młodych” 1965, nr 187 (7–8 sierpnia), s. 3. 
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na miejsce przy pomocy poduszkowców, co dałoby wiele nieoczeki-
wanych możliwości”61.

Jednym z ostatnich pokazów Propozycji dla architektury Ślesiń-
skiej była wystawa w warszawskim pawilonie SARP (listopad 1976 
roku), gdzie zaprezentowano prace: Dzielnica, Zastosowanie ener-
gii słonecznej w architekturze, Projekt Filharmonii, Dworzec lotniczy, 
Wieżowce, Domy towarowe i  Planetarium. W  magazynie „Polska” 
(1976) obok reprodukcji kilku rysunków odnajdziemy komentarz 
Ślesińskiej: 

Niektóre propozycje architektoniczne są oparte na możliwości opra-
cowania nowego systemu wykorzystania energii słonecznej, który był-
by zastosowany w architekturze i zasilałby energię elektryczną. Użycie 
nowych materiałów budowlanych zmieniłoby dotychczasowy obraz ar-
chitektury. Mam na myśli plastyk z zawartością substancji balonowej, 
oparty na konstrukcji stalowej. [...] Projektowanie miast podziemnych 
również mnie interesuje i uważam za słuszne szukanie takich rozwią-
zań szczególnie w Afryce. Wyobrażam sobie pejzaż miasta podziemne-
go, który na powierzchni ziemi będzie sygnalizowany przez wzniesie-
nia, może takie jak powiększone kretowiska i cały obszar tego miasta 
będzie zamieniony w parki i ogrody. Przy dzisiejszym rozwoju techni-
ki wyobraźnia może nie nadążać i wszystko, co się wydaje fantastyczne, 
staje się wkrótce realne62. 

Dla ogólnikowych wypowiedzi Ślesińskiej trudno odnaleźć określo-
ne architektoniczne źródła inspiracji, jednak można wyczytać w nich 
ówczesne fascynacje eksploracją przestrzeni, jak też fascynacje no-
wymi technologiami. Plastik jako nowy materiał dla architektury 
był w  latach sześćdziesiątych przedmiotem eksperymentów Coop 
Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co, Archigramu czy Grahama Steven-
sa, którego projekty pojawiły się, notabene, we wczesnych filmach 
z  Jamesem Bondem. Konstrukcje pneumatyczne stały się popular-
ne od Expo w Osace (1970). Projekty miast podziemnych powsta-

61 Smutek sukcesu. Rozmowa z rzeźbiarką Aliną Ślesińską, „Zwierciadło” 1966, nr 10 
(6 marca), s. 8.

62 A. Ślesińska, Rzeźba może być architekturą, „Polska” 1976, nr 7, s. 47.
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wały w  kręgu architektów GIAP i  GEAM; przykładem jest miasto 
pod Sekwaną, projekt Paula Maymonta dla Paryża z 1962 roku. Pro-
pozycje miasta dla Afryki, choć nie podziemnego, tylko uniesione-
go około dwadzieścia metrów nad ziemią, przedstawił w 1958 roku 
Yona Friedman jako jedną z wersji ville spatiale, struktury, która mo-
gła być zbudowana w każdym klimacie. Ciekawym zastosowaniem 
energii słonecznej w  architekturze był utopijny projekt Intrapolis 
Waltera Jonasa i Georgesa Patrixa (1962); miasto w kształcie krate-
rów miało wykorzystywać naturalne źródła energii.

Poszukując wzorców dla twórczości i  wypowiedzi Ślesińskiej, 
a  zwłaszcza dla stosowanej przez nią formy rzeźby-makiety archi-
tektonicznej, należy wspomnieć, że projekty GIAP – między innymi 
Miasto przestrzenne Friedmana i Intrapolis Jonasa i Patrixa, Miasta 
zawieszone Paula Maymonta, Miasta kratery Chanéaca (Jean-Louisa 
Reya), Miasto cybernetyczne Nicolasa Schöffera – były prezentowa-
ne na wystawie „Przestrzeń i wyraz” otwartej w 1967 roku w ramach  
III Sympozjum „Złotego Grona” w  Zielonej Górze63. W  przypad-
ku tego pokazu pod pojęciem „projektów” kryją się plansze z  ry-
sunkami, fotografiami makiet i opisami, jednak organizatorzy wy-
stawy planowali sprowadzenie kilkudziesięciu modeli „architektury 
przyszłości”. Jak zaznacza Michel Ragon w liście do Juliusza Starzyń-
skiego: „Posiadamy również makiety, ale trudno jest je przewozić 
z uwagi na ich kruchość i wysokie koszty transportu i opakowania. 
Transport i opakowanie plansz jest natomiast o wiele tańszy”64. War-
to też nadmienić, że fotografie projektów Maymonta (miasta wa-
kacyjnego – niewielkich domków zawieszonych na kablach rozcią-
gniętych pomiędzy słupami przy skalistym brzegu – oraz miasta 
klimatyzowanego na Księżycu), Chanéaca (fragment miasta-kra-

63 Zob. Architektura przyszłości, w: Przestrzeń i wyraz. III Wystawa i Sympozjum 
Plastyki „Złote Grono” – Zielona Góra 1967, red. M. Szpakowski, (kat. wyst.) Zie-
lona Góra 1967, s. 14.

64 List Michela Ragona do Juliusza Starzyńskiego (5 czerwca 1967 roku), archi-
wum Muzeum Okręgowego w  Zielonej Górze. Za udostępnienie korespon-
dencji dotyczącej organizacji wystawy „Przestrzeń i  wyraz” dziękuję dr Ewie 
Toniak. Zob. także fotografię ekspozycji „Przestrzeń i wyraz” (fragment z plan-
szami GIAP), Instytut Sztuki PAN, Warszawa, Zbiory Fotograficzne i Rysunków 
Pomiarowych, kat. Zielona Góra–Złote Grono, 1967, nr neg. 94235.
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teru) i Friedmana (miasta zawieszonego nad Paryżem) ukazały się 
w jednym z numerów „Architektury” w 1970 roku65.

Oceny twórczości Ślesińskiej w  latach sześćdziesiątych splata-
ją się z problemem biografii artystki, którą umieszczano w „dyna-
stii kobiet-rzeźbiarek” obok Ludwiki Nitschowej, Barbary Zbrożyny, 
Aliny Szapocznikow, Anny Dębskiej i Magdaleny Więcek66. Demi-
tologizację Ślesińskiej podjął Jerzy Stajuda w cytowanej już recenzji 
wystawy w Zachęcie w 1966 roku; jej życiorys uznał za „niepowsze-
dni tak dalece, że gdyby w  przyszłości zaproponowano Ślesińskiej 
budowę piramidy, wykonanie nowego ołtarza głównego w  kate-
drze św. Piotra, lub regulację planu urbanistycznego Tokio, gdyby 
się okazało, że artystka przyjmuje te zamówienia z ochotą i w poczu-
ciu spełnianego obowiązku, to chyba nie bardzo byśmy się zdziwili, 
a pewnie uznalibyśmy, że taka jest logiczna kolej rzeczy”67. Krytyka 
Stajudy podważa zarówno znaczenie medialnego sukcesu artystki, 
jak i jej rzeźbiarskie umiejętności. Jednak jej propozycje dla architek-
tury – choć znane dzisiaj w większości z fotografii – należy poddać 
ponownej interpretacji ze względu na współczesne zainteresowanie 
związkami między rzeźbą i architekturą68, a zwłaszcza ze względu na 
zainteresowanie „poetyką makiety” jako formą reprezentacji obec-
ną zarówno w  praktykach architektonicznych, jak i  artystycznych. 
W  1996 roku, w  ramach 6. Międzynarodowej Wystawy Architek-
tury w Wenecji, w Pawilonie Francuskim przypomniano twórczość 
André Bloka – „Bloc: Le Monolithe fracture”. Projekty dwóch arty-
stów-architektów z  wystawy Ragona „Sculptures architecturales et 
architectures sculptures” (1963) pojawiły się na wystawie „Future 
City: Experiment and Utopia in Architecture 1956–2006” obok in-
nych przykładów architektury eksperymentalnej lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych ze zbiorów FRAC Centre Orléans. W części wy-
stawy zatytułowanej Miasto organiczne pokazano niepozorne i wca-

65 Zob. K. Styrna, Nowy etap w projektowaniu architektury przyszłości, „Architek-
tura” 1970, nr 4–5, s. 143–147. 

66 K. S., Kobieta i kamień, „Kobieta i Życie” 1974, nr 38 (22 września), s. 9.
67 J. Stajuda, Wystawa Aliny Ślesińskiej, s. 8.
68 Zob. na przykład: Rzeźba – architektura. Wzajemne relacje i strategie, „Rzeźba 

Polska”, t. 11, Orońsko 2005. 
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le nie zaskakujące w kontekście tego nurtu makiety kilku sculptures ha-
bitacles Bloka oraz model „miasta powietrznego” Pierre’a Székely’ego 
projektowanego dla Rheims we współpracy z François Bridem (1962)69. 
Propozycje dla architektury Ślesińskiej, podobnie jak architekto-
niczne rzeźby Bloka, należy traktować jako jeden z przejawów szcze-
gólnego zbliżenia rzeźby i architektury w latach sześćdziesiątych XX 
wieku, w którym znaczącą rolę odegrały modele utopijnej architek-
tury. Architektura „utopijna” – jak sugeruje to określenie – nie jest 
„umiejscowiona” w  rzeczywistej przestrzeni miasta. „Architektura 
przyszłości” istnieje – tak jak projekty francuskich architektów-eks-
perymentatorów skupionych w GIAP – w formie rysunków, plansz 
oraz modeli architektonicznych i ich fotografii, a miejscem jej pre-
zentacji jest przestrzeń wystawy.

Skalowanie architektury

Zainteresowania współczesnych artystów działających na pograni-
czu sztuk wizualnych i architektury można porównać do fascynacji 
Wolterowskiego Mikromegasa, którego imię powstało z dwóch grec-
kich wyrazów: micros („mały”) i megas („duży”)70. Imię Mikrome-
gasa – znawcy proporcji świata i właściwości materii – zostało przy-
właszczone przez współczesny dyskurs architektoniczny za sprawą 
serii Daniela Libeskinda Micromegas (1979), rysunkowych medy-

69 Future City: Experiment and Utopia in Architecture 1956–2006, eds. J. Alison 
et al., (kat. wyst.) Barbican Art Gallery, Barbican Centre, London 2006, s. 74–75 
i 82–83.

70 Wolter, Mikromegas, w: idem, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Boy-Żeleński, 
Kraków 2003, s. 81– 97. Powiastka filozoficzna Woltera z 1752 roku powstała jako 
satyra na dzieło Bernarda Le Bovier de Fontenelle’a Rozmowy o wielości światów 
(1686). Mikromegas zawiera jednocześnie wiele aluzji do Podróży Guliwera Jo-
nathana Swifta (1726) czy też, szerzej, do dyskutowanych w XVII i XVIII wieku 
analogii pomiędzy nieograniczonym makrokosmosem oglądanym przez tele-
skopy astronomów a mikrokosmosem badanym przez przyrodników za pomo-
cą mikroskopów. Zob. B. Le Bovier de Fontenelle, Rozmowy o wielości światów, 
tłum. E. Dębicki, Warszawa 1999; J. Swift, Podróże Guliwera, tłum. M. Słom-
czyński, Kraków 2006.



Il. 61. Julita Wójcik, Koronka. Portret Galerii Arsenał w Białymstoku, 2005
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tacji na temat związków między intuicją struktury geometrycznej 
i  jej ujęciem w formę architektoniczną71. Jednak współcześni arty-
ści czerpią inspiracje nie tyle z  Wolterowskich fascynacji analogią 
między mikro- i makrokosmosem czy z rozważań Libeskinda o po-
tencjale geometrii, co z  nieograniczonych możliwości skalowania 
architektury i jej reprezentowania w formie przypominającej archi-
tektoniczne modele lub też w formie instalacji.

Wspominany już Falowiec Julity Wójcik – pomniejszona wersja 
gdańskiego falowca o megalomańskiej skali – to jeden z wielu przy-
kładów skalowania architektury w  twórczości tej artystki. Należy 
dodać, że w przeciwieństwie do modeli niezbudowanej „architektu-
ry utopijnej”, Julita Wójcik przeskalowuje rzeczywiste budynki, nie-
rzadko używając nietypowego dla budowania modeli materiału, czyli 
włóczki. Na wystawie indywidualnej „Komplety” w  białostockiej 
Galerii Arsenał (2005) artystka zaprezentowała szydełkowy model 
Koronka. Portret Galerii Arsenał w Białymstoku (il. 61). Szydełkowa-
nie w jej twórczości nie jest jednak zarezerwowane dla reprezenta-
cji architektury. Szydełkowanie serwet, misiów, pudli, a nawet mo-
delu Fiata 126p (Z ziemi włoskiej do Polski… i z powrotem, 2005)72 to 
jedna z wielu codziennych czynności, które artystka uczyniła przed-
miotem swojej sztuki – „tylko regularne liczenie oczek pozwala za-
chować spokój i  równowagę”73. Obieranie ziemniaków, sprzątanie, 
sadzenie, pielenie i  podlewanie kwiatów w  niewielkich ogródkach 
(Gdynia, 2000; Nowy Jork, 2003) czy budowanie Oczka wodne-
go (Zielona Góra, 2001) – to działania artystki powiązane nie tyle 
z poszukiwaniem powinowactw z architekturą, co z aranżowaniem 

71 D. Libeskind, Mikromegas: architektura kresu przestrzeni, tłum. D. Kozińska,  
w: Daniel Libeskind. Fundamenty pamięci, red. G. Świtek, (kat. wyst.) Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004, s. 19–20. Zob. także: idem, The Space 
of Encounter, London 2001, s. 84–87.

72 Zob. na przykład: Komplety, red. E. Borowska, (kat. wyst.) Galeria Arsenał, Bia-
łystok 2005; Polyphony of Images. A Night of Cutting-Edge Contemporary Art 
from Poland: Video, Performance, and Other Media, ed. M. Fabijańska, (kat. wyst.) 
De Lamar Mansion Centennial Salon of Arts & Ideas at the Consulate General 
of Poland in New York, New York 2006, s. 11. 

73 Zob. A. Kozłowska, Ta od ziemniaków, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto” 2005, 
nr 44 (22 lutego), s. 6.
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w przestrzeni sztuki zwyczajnych zajęć i zdarzeń. Architektura po-
wraca jednak w jej twórczości przede wszystkim za sprawą modeli 
istniejących już budynków.

W 2003 roku na skwerze przed Zachętą Narodową Galerią Sztu-
ki w  Warszawie artystka ustawiła na prawie dwumetrowym słu-
pie niewielki karmnik dla ptaków, przykryty słomianą strzechą74. 
Karmnik w  formie makiety budynku Zachęty, w  skali 1 : 100, za-
początkował serię czterech podobnych karmników wykonanych 
z  pianki sturodurowej, słomy i  elementów metalowych, o  wspól-
nym tytule Dokarmiaj niebieskie ptaki. Cykl składający się z makiet 
budynków galerii i muzeów w Tallinie, Wilnie, Moskwie i Niżnym 
Nowgorodzie był pokazywany w ramach wystawy „Pod flagą biało-
-czerwoną. Nowa sztuka z Polski” (styczeń–sierpień 2004). W kata-
logu tej wystawy można odnaleźć krótką wypowiedź artystki doty-
czącą projektu:

Jak będą wyglądały inne galerie-karmniki? „Karmniki” dla małych pta-
ków, będą zarazem makietami budynków. Galerie zmniejszone zostaną 
nie tylko fizycznie, ale poprzez zmianę funkcji odejmę im dużo powa-
gi. Monumentalne budynki staną się małymi domkami dla ptaków. Po-
kryje je strzecha, czyniąc bardziej swojskimi. W ten sposób sztuka sta-
nie się dostępna dla szerokiej publiczności. Przez zastosowanie zdarzeń 
z codziennego życia każdego człowieka, będzie ona mniej patetyczna 
i wzniosła, i, przede wszystkim, bardziej potrzebna75. 

W  2005 roku seria pięciu karmników została zaprezentowana na 
ogrodowym dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, na tyłach budynku Kordegardy (il. 62). Tytuł serii makiet – 
Dokarmiaj niebieskie ptaki – można interpretować jako wezwanie ar-
tystki do wspierania artystów, „niebieskich ptaków”, jako apel o stałe 

74 Karmnik na zewnątrz galerii był pracą zaprezentowaną w  ramach wystawy 
„Spojrzenia 2003. Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank” (15 listopada– 
–9 grudnia 2003). Zob. Spojrzenia 2003. Wystawa młodych polskich artystów. 
Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank, red. M. Morzuch, J. Chrzanowska-
-Pieńkos, (kat. wyst.) Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2003, nlb.

75 J. Wójcik, w: Pod flagą biało-czerwoną, red. M. Kardasz, (kat. wyst.) Warszawa 
2004, s. 94. 



Il. 62. Julita Wójcik, Dokarmiaj niebieskie ptaki, dziedziniec Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2005
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i konsekwentne dofinansowanie działań artystycznych przez insty-
tucje kultury. Gry ze skalą architektury w sztuce Julity Wójcik wy-
kraczają niekiedy poza formę modelu z pianki sturodurowej czy szy-
dełkowej makiety. W filmie wideo Wedutystka z 2004 roku widzimy 
przeskalowaną postać artystki malującej na różne kolory szarą ele-
wację bloku (il. 63). Podobny wątek malowania socjalistycznej ar-
chitektury (ukazany już jednak bez zabiegu przeskalowania) powra-
ca także w filmie wideo Modernistka (2009), kiedy kolorowaniu są 
poddane białe płaszczyzny przymocowane do balkonów bloku z lat 
siedemdziesiątych w dzielnicy Gdańsk-Zaspa76. 

O  ile dla Julity Wójcik modele architektury nie są jedynym 
przedmiotem jej artystycznych działań, o tyle twórczość Katarzyny 
Józefowicz jest kojarzona przede wszystkim z Miastami (1989–1992) 
i Habitatem (1993–1996). Dzieła te – podobnie jak Dywan (1997– 
–2000) czy Gry (2001–2002) – są złożone z tysięcy niewielkich, pre-
cyzyjnie wykonanych elementów o  modułowym charakterze i  po-
wstają latami. Quasi-architektoniczne rzeźby z  papieru podejmują 
grę ze skalą architektury i  jednocześnie odzwierciedlają charakter 
zamieszkiwania w bloku. W jednym z wywiadów artystka rzeźbią-
ca w papierze określiła siebie jako „niewolnika budowania”77, przy-
wołując tym samym porównanie działań artystycznych do prakty-
ki architektonicznej. Jak zaznaczono w recenzji z wystawy artystki: 

„Architektoniczne” rzeźby artystki kojarzą się nam z  wielkimi bu-
dowlami, miastami-molochami, w których gdzieś zagubieni są ludzie. 
W misternej konstrukcji przenikają się papierowe okna, drzwi, balu-
strady, schody. Belki „domów” tworzą pajęczynę powiązań, koryta-
rzy, pokoi i  mieszkań. Oglądając te niezwykłe budowle, ma się wra-
żenie, że znajdujemy się w  labiryncie, z  którego nie ma wyjścia. [...] 

76 Zob. na przykład: Die kleine Improvisation. Polnische Kunst Heute, Hrsg. D. Bie-
nert, P. Kruska, (kat. wyst.) Stadtgalerie Kiel, Kiel 2010, s. 7–8.

77 M. Ujma, Słodka niewola, w: Katarzyna Józefowicz, red. M. Szewczyk, (kat. wyst.) 
Galeria Arsenał, Białystok 2003, s. 1. Zob. także: G. Świtek, Rzeczy jako miej-
sca. O  „architektonicznych rzeźbach” Katarzyny Józefowicz, w: Rzecz i  rzeczo-
wość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, Lu-
blin 2007, s. 319–339.



Il. 63. Julita Wójcik, Wedutystka, 2004
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Poszczególne elementy tej budowli mogą być zestawiane w różne kon-
figuracje, jak klocki78. 

Miasta to rzeźba z papieru składająca się z siedemnastu części (il. 64). 
Oglądamy ją ze wszystkich stron jako prostopadłościenną bryłę-kra-
townicę złożoną ze spiętrzonych modułów, nie możemy jednak do 
niej wejść. Przypomina bardziej wieżowiec niż miasto, daje wrażenie 
ładu i chaosu jednocześnie. Jednak w zarysach kratownicy, segmen-
tach Miast, kłębią się rzeczy, tak jakby dokonano niezwykłej kom-
presji. Nie ma tu wnętrz, korytarzy, pokoi; trudno rozpoznać kształ-
ty okien, drzwi, schodów. 

„Oglądanie wystawy Katarzyny Józefowicz przypomina doświad-
czenie Alicji z krainy czarów” – pisze jeden z krytyków. „Wchodzimy 
do niewielkiej z pozoru, króliczej nory, w której odkrywamy nowe, 
nieprzeczuwalne przestrzenie. Wieża Babel z piętrzących się niby-
-mebli. Labiryntowa struktura przypominająca niekończące się mia-
sto – Metropolis”79. W  recenzjach z  wystaw artystki często odnaj-
dziemy opis niesamowitego wrażenia, jakie wywołują spiętrzone 
moduły. Niesamowitość doświadczenia wynika przede wszystkim 
z dezorientacji, zachwiania przestrzennych relacji, choć próbujemy 
porównać je z praktyką codziennego życia w „setkach jednakowych 
mieszkań ze standardowym umeblowaniem, z telewizorem wszędzie 
w tym samym miejscu”80. W papierowych modułach Habitatu (il. 65) 
rozpoznajemy co prawda kształty mebli, półek i szuflad, rzeczy wo-
kół nas, jednak ich skala nie jest na ludzką miarę: „Olbrzymia ilość 
tekturowych mebelków przytłacza, przywodząc na myśl zminiatury-
zowany strych, na którym tłoczą się stare i zapomniane fragmenty 
przeszłości”81. Charakter modułowy Habitatu i Miast, który umożli-
wia zmianę skali rzeczy, może kojarzyć się ze zgubnym ideałem mo-
dernizmu w  architekturze, czyli ze standaryzacją. Modernistyczna 

78 M. Abramowicz, Rzeźby lekkie jak motyle, „Gazeta Morska” (dodatek do „Gaze-
ty Wyborczej”) 1993, nr 43 (20 lutego), s. 4.

79 S. Szabłowski, Papierowy świat, „Przekrój” 2001, nr 14 (8 kwietnia), s. 66.
80 M. Ujma, Słodka niewola, s. 1. 
81 W. Ciesielski, Habitat, w: Habitat, red. M. Chybowska-Butler, M. Lewoc, (kat. wyst.) 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 127.



Il. 64. Katarzyna Józefowicz, Miasta, 1989–1992



Il. 65. Katarzyna Józefowicz, Habitat, 1993–1996, wystawa „Architectures of 
Gender: Contemporary Women’s Art From Poland”, SculptureCenter, 
Nowy Jork, 2003
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standaryzacja nie określa jednak w pełni pierwotnego znaczenia mo-
dułu, czyli wspólnej miary dla danej budowli. Poszukiwanie wzorca 
wspólnej miary nie było jedynie zadaniem architektów; pozwalało 
na opisanie świata, odkrywanie ładu i harmonii, symbolicznej struk-
tury, analogii między tym, co małe, a tym, co wielkie82.

„Współczesny człowiek skazany jest na anonimowość w ludzkiej 
masie, w przestrzeni milionów podobnych mieszkań, w podobnych 
blokach, w podobnych miastach. Katarzyna Józefowicz […] uczyniła 
sztukę z tego, co jest sztuki zaprzeczeniem, zbudowała swoją indywi-
dualność na strukturach i zjawiskach dążących do powszechnej uni-
formizacji”83. W interpretacjach prac artystki są przywoływane sytu-
acje zamieszkiwania w domu i w mieście jako miejscach określonych 
przez modernistyczne praktyki architektury. Jednocześnie architek-
tura modernistyczna jest krytykowana za jej socjalizujący mariaż 
z systemem ekonomicznym, za oportunistyczne koncepcje racjona-
lizacji i standaryzacji produkcji. Existenzminimum i Siedlungen – ha-
sła architektury racjonalnej z  lat dwudziestych i  trzydziestych XX 
wieku – nadal określają praktyki codziennego życia. Mieszkanie naj-
mniejsze, zapewniające funkcjonalne i higieniczne minimum, stało 
się tematem przewodnim Międzynarodowego Kongresu Architek-
tury Nowoczesnej (CIAM) we Frankfurcie w 1929 roku, zdomino-
wanego wówczas przez niemieckich architektów z kręgu Neue Sach- 
lichkeit i socjalistyczną ideologię. Kongres charakteryzował się jed-
nak „zmiennością ideologii” i tematyki – od mieszkania do miasta 
i mieszkalnictwa84. Także zmiennością retoryki – na przykład punkt 88 
Karty Ateńskiej przypomina logikę Wolterowskiego Mikromegasa: 
jeżeli „komórka jest pierwotnym i podstawowym elementem biolo-
gicznym, to dom, czyli schronienie dla rodziny, jest podstawową ko-

82 Zob. M. C. Ghyka, Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywili-
zacji zachodniej, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 19–40.

83 (JER), Sztuka bliska życiu, „Kurier Poranny”, Białystok 2003, nr 239 (13 paź-
dziernika), s. 12.

84 Zob. K. Frampton, Modern Architecture. A Critical History, London–New York 
1992, s. 269–279.



457ROZDZIAŁ 2

mórką społeczną”85. Racjonalizm minimalnej egzystencji otrzymuje 
więc niby-organiczną oprawę. Tytuł modułowej rzeźby Katarzyny Jó-
zefowicz przywodzi na myśl Charte de l’Habitat. Karta – planowana 
jako dokument końcowy X Kongresu CIAM w Dubrowniku (1956), 
lecz nigdy ostatecznie nieopracowana – miała być „wyjściem poza 
cztery ściany”. Człowiek żyjący w izolacji miał stać się uczestnikiem 
życia społecznego, który zamieszkuje „skupisko ludzkie” (określenie 
zaproponowane przez Le Corbusiera)86. Punktem, w którym moder-
nistyczne konflikty ujawniły się najwyraźniej, była standaryzacja. 
Sigfried Giedion twierdził na przykład, że o ile dom prefabrykowany 
zabija fantazję architekta, to umeblowanie „ma z góry wszelkie dane, 
aby być projektowane w  standardowych typach”87. Habitat to tak-
że tytuł pracy australijskiego artysty Calluma Mortona z 2003 roku, 
który często sięga po architektoniczne inspiracje (il. 66). W przeci-
wieństwie do Habitatu Józefowicz, praca Mortona to model (w skali 
1 : 50) słynnego budynku-skupiska mieszkań zaprojektowanego i zbu-
dowanego przez Moshe Safdiego w  ramach Expo w  Montrealu 
w 1967 roku88. Budynek Safdiego składa się ze 158 mieszkań (plano-
wano 900) zbudowanych z 354 modułów, podczas gdy model Mor-
tona zawiera tylko 116 mieszkań wzniesionych z 310 modułów89. To, 

85 Zob. CIAM: Charter of Athens: tenets (1933), w: Programs and Manifestoes on 
20th-century Architecture, ed. U. Conrads, trans. M. Bullock, Cambridge MA 
1971, s. 143. 

86 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Ol-
kiewicz, Warszawa 1968, s. 671–672.

87 Ibidem, s. 639. 
88 Urodzony w Montrealu (w dniu, w którym utonął Le Corbusier), Callum Mor-

ton studiował architekturę, jednak nie ukończył studiów. Jego ojciec, archi-
tekt, współpracował z Moshe Safdiem przy budowie Habitatu na Expo’67. Zob. 
na przykład: R. Hawker, Callum Morton’s Architecture of Disguised Difference, 
w: Architecture, Disciplinarity, and the Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 
2009, s. 151–165.

89 Habitat Mortona – podobnie jak inne jego prace, na przykład International Style 
(1999), model domu weekendowego Edith Farnsworth (1945–1951), zbudowa-
nego przez Ludwiga Miesa van der Rohe – jest jednocześnie instalacją dźwięku 
i światła. Dla modelu budynku Safdiego artysta stworzył dwudziestoośmiomi-
nutowe nagranie dźwięków z życia codziennego mieszkańców (alarm budzika, 
gwizd czajnika, zatrzaskiwanie drzwi). Cykliczne odtwarzanie dźwięków wraz 



Il. 66. Callum Morton, Habitat, 2003
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co pozwala jednak na znalezienie pewnych analogii w pracach Józe-
fowicz i Mortona, to gra z „poetyką makiety” oraz z modularnością 
architektury modernizmu.

Zapożyczone z  architektonicznego dyskursu określenia, takie 
jak „minimalna egzystencja”, „komórka”, „jednostka standardowa” 
czy „skupisko”, okazują się przydatne w poszukiwaniu powinowac-
twa sztuk, przestrzennych relacji między pracami Katarzyny Józe-
fowicz a  architekturą. Klaustrofobiczne komórki Habitatu tworzą 
raczej „skupiska” podlegające nieustannej zmianie niż trwałe kon-
strukcje i  systemy. Habitat jako rzeźba okazał się jednak najbar-
dziej przewrotną krytyką modernistycznego zamieszkiwania. Prze-
wrotną, gdyż działanie artystyczne stało się formą adaptacji praktyk 
codziennego życia w  blokowisku. „Okazuje się, że ludzie potrafią 
adoptować się do życia w blokach” – stwierdzono w katalogu wy-
stawy Niechciane dziedzictwo (2005), której celem było przybliżenie 
współczesnym ludziom „zwyczajności” architektury nowoczesnej90. 
Ani mieszkanie w bloku, ani zmiana skali nie są dla nas doświadcze-
niami obcymi kulturowo. Jednak w  zderzeniu z  pracami Katarzy-
ny Józefowicz pojawia się nie tylko zadziwienie precyzją wykonania 
struktur z papieru, lecz także pewna dezorientacja przestrzenna. Ta 
ostatnia bierze się zapewne stąd, że Habitat Józefowicz – podobnie jak 
jej Miasta – nie jest reprezentacją przestrzeni, którą daje się zamiesz-
kać. Mebelki z papieru – miniaturowe półki, szafy, szafki, komody, 
szuflady – stoją stłoczone w większych, otwartych regałach; przypo-
minają zarówno kolekcję starannie dobranych bibelotów, jak i skład 
nieużywanych mebli. Funkcjonalizm tej rozrastającej się struktury 
jest pozorny; rzeczy, jakie odnajdziemy na półkach, to inne półki. 
Powstaje coś w rodzaju tautologicznej konstrukcji, przypominającej 
logikę „szkatułkowości” (emboîtement) postulowanej przez Geor-

ze zmieniającym się oświetleniem sugeruje zmieniające się pory dnia i nocy. 
Dwadzieścia osiem minut to jednocześnie jedna pięćdziesiąta część doby, tak 
więc skalowanie przestrzeni jest sprzężone w tym projekcie ze „skalowaniem” 
czasu.

90 A. Wołodźko, Przeklęta utopia?, w: Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza archi-
tektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie, red. A. Wołodźko, (kat. wyst.) Cen-
trum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2005, s. 66. 
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ges’a Pereca w Espèces d’espaces. „Architektoniczne rzeźby” Katarzy-
ny Józefowicz kwestionują podstawowy i odwieczny postulat utili-
tas, czyli użyteczności, celowości, którą „zapewnia się budowli przez 
bezbłędne rozplanowanie przestrzeni, nie ograniczające możliwości 
użytkowania”91. Jednak Habitat, choć niemożliwy do zamieszkania, 
jest przewrotną gloryfikacją budowania z efemerycznego materiału. 
Zatrzymajmy się przy pytaniu o materiał tej rzeźby i innych rzeźb: 
„Mebelki tworzyła, bo mieszkała wśród takich samych byle jakich 
sprzętów, za papier wzięła się, bo brakło jej sił do innych technik, 
a poza tym był pod ręką”92. Rzeźbienie w papierze oznacza pogodze-
nie się z nietrwałą naturą budulca, co może okazać się zgubne za-
równo dla rzeźby, jak i dla architektury: 

Pracę zrobioną z białego kartonu czyściłam z kurzu malutkim pędzel-
kiem detal po detalu i byłam przerażona, że żółknie. Dziś wygląda, jak-
by zrobiona była z kości słoniowej. Pamiętam też szok, jaki przeżyłam, 
gdy ktoś wszedł na mój dywan, gniotąc jego strukturę. Dopiero z latami 
zrozumiałam, iż decydując się na papier jako materiał, muszę też pogo-
dzić się ze zmianami, jakie niesie upływający czas93. 

Rzeźby z papieru, kartonu, tektury nie są architektonicznymi mode-
lami sensu stricto czy rodzajem osiemnastowiecznej „architektury pa-
pierowej”, niemożliwej do zbudowania, choć aspirującej do realizacji. 
Rzeźby z papieru wykorzystują jednak potencjał architektonicznego 
modelu jako gry rzeźby-wolumenu z przestrzenią architektury. 

Okazją do ujawnienia potencjału gier z  architekturą w  posta-
ci makiet i  modeli w  polskiej sztuce współczesnej stała się wysta-
wa „Spojrzenia 2005 – Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank” 
prezentowana w warszawskiej Zachęcie. Fotografie i instalacje duetu 
Aneta Grzeszykowska i  Jan Smaga, takie jak YMCA (2005, il. 67), 
zostały zestawione z pracami Michała Budnego, rzeźbiarza-majster-

91 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, s. 32.
92 M. Ujma, Słodka niewola, s. 1.
93 Rzeźbię w papierze. Rozmowa z Katarzyną Józefowicz, laureatką Paszportu „Poli-

tyki”, w: Dekada. Laureaci Paszportów „Polityki” 1993–2003, red. A. Grużewska, 
Warszawa 2003, s. 79.



Il. 67.  Aneta Grzeszykowska, Jan Smaga, YMCA, 2005. Wystawa „Spojrzenia 2005” 
w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki
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kowicza, który z kartonu, tektury i papieru potrafi zbudować wszyst-
ko: Okruchy, Drzewo, Deszcz, Światło, Muzykę. Minimalistyczne 
prace z nietrwałych materiałów Budnego, tworzone przy użyciu mi-
nimalnych środków, nieprzypadkowo porównano do haiku94. Jed-
ną z ciekawszych prac Budnego, szczególnie nawiązującą do proble-
mu zamieszkiwania, jest Powietrze (2003). Siedemnaście elementów 
trójwymiarowych puzzli z malowanej na niebiesko i czerwono tek-
tury i  taśmy klejącej układa się w  modele dwóch domów – bloku 
w Warszawie i kamienicy w Nowym Jorku. Miasta te dzielą tysią-
ce kilometrów. W pracy Budnego dwa domy są oddzielone sklejo-
nymi z szarej tektury bryłami powietrza. Aneta Grzeszykowska i Jan 
Smaga to duet artystyczny specjalizujący się między innymi w nie-
zwykłym fotografowaniu architektury. Jedną z najbardziej znanych 
prac tych artystów jest Plan (2001–2003), seria kompozycji fotogra-
ficznych (C-print) będących odwzorowaniem dziesięciu warszaw-
skich mieszkań. Wszystkie mieszkania były fotografowane z  góry, 
z perspektywy sufitu. Uzyskane w ten sposób obrazy zostały zmon-
towane następnie w komputerze. Każda kompozycja fotograficzna to 
jedno mieszkanie; jej części odpowiadają wewnętrznym podziałom 
ścian wyznaczającym poszczególne pomieszczenia. Na fotografiach, 
w ujęciu z góry – tak jakby z domu dla lalek odjęto dach – widzi-
my nie tylko dywany, meble pod ścianami, przedmioty codzienne-
go użytku, lecz także użytkowników tych mieszkań – kobietę wypo-
czywającą na wersalce, mężczyznę leżącego w wannie czy rozpartego 
wygodnie w fotelu. Jak zauważa jeden z krytyków: „Smaga i Grze-
szykowska podejmują się […] przebiegłej gry ze skalą […]; precy-
zyjne »skanowanie« domów czy fotografowanie architektonicznych 
modeli zaburza granice pomiędzy prawdziwym a zmyślonym, nie-
pozornym a monumentalnym, prywatnym a publicznym. […] zre-
alizowali sen o zerwaniu skorupy dachów z domów i zajrzeniu do 
ich ciepławych, wypełnionych przedmiotami wnętrz”95. Wspomnia-

94 Zob. J. Banasiak, Urok plastycznego haiku, „Dziennik. Polska, Europa, Świat” 
2009, nr 67 (20 marca), s. 36–37.

95 S. Cichocki, Nie ma, nie widać, beze mnie, nie było…, w: Aneta Grzeszykow-
ska, Jan Smaga, (kat. wyst.) Instytut Polski w Berlinie, Galeria Raster, Warszawa 
2006, s. 6. 
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na powyżej praca YMCA, prezentowana na wystawie „Spojrzenia 
2005”, to trójwymiarowy model hali sportowej w Warszawie przy ulicy 
Konopnickiej. Bryła tego modelu została oklejona fotografiami wnętrz 
hali, wykonanymi – podobnie jak w przypadku serii Plan – poprzez uję-
cia z góry. Oglądając dość dużą bryłę modelu (260 × 340 × 150 centy-
metrów), mamy wrażenie, że architektura tego obiektu została „wy-
wrócona na lewą stronę”.

W 2006 roku, w ramach piątej odsłony serii wystaw „W samym 
centrum uwagi” w  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski w Warszawie – notabene odsłony, która skupiła prace pol-
skich artystów sięgających po architektoniczne inspiracje – poznań-
ski artysta Maciej Kurak zaprezentował projekt W skrócie. W jednej 
z  przestrzeni Zamku Ujazdowskiego artysta dokonał niezwykłej 
kompresji. Zbudował model dwóch wież Zamku, korytarza i gale-
rii, zmieniając proporcje przestrzeni w  taki sposób, aby zmieściły 
się w dwóch salach. Kurator tej wystawy zaznaczył, że interwencja 
architektoniczna Kuraka wpisuje się w  serię działań skierowanych 
przeciwko white cube: „Białemu kubikowi wyrządzano już rozmaite 
krzywdy. […] Najgorszego dopuścił się chyba Paweł Althamer, do-
prowadzając kubik do wyglądu zdewastowanego pustostanu, na któ-
rego podłodze walały się jakieś biurowe resztki. […] Maciej Kurak 
poczyna sobie z galerią znacznie skromniej, nie tylko jej nie krzyw-
dząc, ale nawet czyniąc znacznie przyjemniejszą w zwiedzaniu i eks-
ploatacji”96. Przyjemność w zwiedzaniu miałaby polegać na tym, że 
wszystko możemy obejrzeć w skrócie, nie tracąc czasu. Jednak w wie-
lu swoich pracach Kurak jest skupiony nie tyle na dostarczaniu prze-
strzennych przyjemności, co na budowaniu nastroju przestrzennej 
niesamowitości. Wchodząc do galerii CSW, nie widzieliśmy modelu 
fragmentu bryły Zamku, lecz wpadaliśmy w labirynt wbudowanych 
wewnątrz przestrzeni: „Zdawało nam się, że już jesteśmy u końca, 
a tuśmy zakręcili i pokazało się, że jesteśmy znowu na początku dro-

96 M. Krasny, Maciej Kurak. W skrócie, w: W samym centrum uwagi, red. J. Su-
chan, (kat. wyst.) Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 
2006, nlb. 
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gi i tego samego nam brak, czegośmy od początku szukali”97. Podob-
ną kompresją przestrzeni i labiryntowym wnętrzem odznaczała się 
praca Sweet Harmony (2004). W prywatne mieszkanie (ul. Wierz-
bięcice 30/24 w Poznaniu) artysta wbudował drugie, „wewnętrzne” 
mieszkanie z białymi ścianami i meblami98. Stojąc u progu, można 
było wybrać dwie drogi – jedną prowadzącą do białego, sterylnego 
wnętrza, drugą wiodącą do tradycyjnie umeblowanych pokoi. Re-
alizacja w CSW przypominała architektoniczne instalacje i przebu-
dowy galerii, których dokonywał Michael Asher w  latach siedem-
dziesiątych XX wieku, wpisując się tym samym w historię krytyki 
ideologicznych i architektonicznych ograniczeń galerii99. Przebudo-
wy i zmiany funkcji przestrzeni wystawienniczej to częste praktyki 
w twórczości Kuraka. Poznańską Galerię Garbary 48 artysta zmienił 
na jeden dzień w sklep wielobranżowy, który niegdyś tam się mie-
ścił (Przestrzeń, 2000). W  dwóch salach łódzkiej Galerii Wschod-
niej zbudował wybrzuszenia drewnianej podłogi, a w jednym z nich 
umieścił śpiwór, poduszkę i prześcieradło (Dekonstrukcja, 2002)100. 

W ramach wystawy „Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusie-
ra do blokersów” (2007) Maciej Kurak zrealizował projekt specjalny  
Ul. Puszczyka 20b na warszawskim Ursynowie, dzielnicy bloków 
z wielkiej płyty z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (il. 68). Ar-
tysta stworzył replikę rzeczywistego bloku przy ulicy Puszczyka 20 
w skali 1 : 6, zbudowaną z płyt gipsowych, elewacjami otynkowany-

97 Platon, Eutydem, w: idem, Dialogi, t. 2, tłum. oraz wstępami i objaśnieniami 
opatrzył W. Witwicki, Kęty 1999, s. 219.

98 Maciej Kurak. Sag mir wo die Blumen sind, red. M. Popławska, Poznań 2010,  
s. 56–59.

99 Zob. podrozdział Architektoniczność instalacji w rozdziale 3 części 3. 
100 Maciej Kurak. Sag mir wo die Blumen sind, s. 42–43 i 52–53. Dublowanie i sam-

plowanie architektury galerii odbywa się również dzięki zastosowaniu fotogra-
fii. Na ścianie frontowej Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu Kurak umieścił 
wielkoformatowe zdjęcia jej wnętrza w  pomniejszonej skali (Deja vu, 2007). 
Tytuł pracy Skratch (2009) odnosi się bezpośrednio do misowania muzyki, z tą 
różnicą, że artysta zdołał „zmiksować” dwie przestrzenie wystawiennicze: łódz-
kiej Galerii Manhattan i warszawskiej Galerii lokal_30. Wielkoformatowe fo-
tografie wnętrz Galerii Manhattan przeniesiono do galerii w Warszawie, i na 
odwrót. Zob. ibidem, s. 90–91 i 150–151. Zob. także: A. Sosnowska, Skratch – za-
drapanie, rysa, „Arteon” 2012 (marzec), s. 31–32.
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mi identycznie jak pierwowzór i odtworzonymi wszystkimi detalami 
architektonicznymi. Do repliki bloku można było zaglądać, a nawet 
wchodzić do urządzonego w  jego wnętrzu mieszkania z  meblami, 
dywanami i  lampami. Sześciokrotne zmniejszenie skali bloku było 
przemyślanym zabiegiem; uzyskano przez to replikę o powierzchni 
około 30 metrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni typo-
wej kawalerki. W jednym z wywiadów artysta zaznacza: „w tej pracy 
podjąłem problem, na ile udaje się nam dostosować do jakiegoś oto-
czenia, a na ile przy tym udaje się nam zachować tożsamość. To osie-
dle okazało się dość zamkniętą społecznością, mieszkańcy mają tam 
swoje sprawy i dbają o otoczenie [...]. Dlatego też często dopytywali 
się: »jak długo ‘to’ tu będzie?«, »kto tu mieszka?«”101. Pomniejszenie 
bloku do wymiarów kawalerki – które odczytuję również jako iro-
niczną „kompresję” dwóch podstawowych haseł modernistycznego 
racjonalizmu (Siedlungen i Existenzminimum) – odsyła nas do wcześ- 
niejszej instalacji Kuraka Praktiker (2000) pokazanej w przestrzeni 
galerii. Przeskalowaniu zostało poddane opakowanie po herbacie 
Lipton. W  niewielkim pudełku artysta umieścił miniatury mebli – 
stołu i krzeseł. W drugie, dostosowane do skali ludzkiej, wstawił me-
ble o  rzeczywistych wymiarach. Przewrotnym dialogiem z  defini-
cją architektury jako sztuki budowania bezpiecznego i niewielkiego 
schronienia był Namiot (2003) zrealizowany nad Jeziorem Słonecz-
nym w  Szczecinie. We wnętrzu namiotu zbudowano schody pro-
wadzące do położonego pod ziemią niewielkiego, umeblowanego  
pokoju102. 

Gry artystów ze skalą architektury nie dotyczą jedynie budo-
wania modeli czy pomniejszania budynków, lecz także wprowadza-
nia niecodziennych relacji przestrzennych. Na wystawie „Spojrzenia 
2005” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki Kurak odtworzył frag-
ment mieszkania wraz z umeblowaniem, jakby przecięty przez ścia-
ny galerii. Wchodząc do wnętrza tej zaaranżowanej przestrzeni do-

101 Dostępność sztuki. Z Maciejem Kurakiem rozmawia Ola Mokrzycka, http://www.
obieg.pl/roz05/07083101.php (dostęp: 28.02.2011). Zob. także: Słynny outsider. 
Z Maciejem Kurakiem rozmawia Piotr Bernatowicz, „Arteon” 2009 (kwiecień), 
s. 20–24. 

102 Maciej Kurak. Sag mir wo die Blumen sind, s. 40–41 i 54–55. 



Il. 68. Maciej Kurak, Ul. Puszczyka 20b, Warszawa, 2007



Il. 69. Maciej Kurak, Bez tytułu, Stara Rzeźnia, Targi Sztuki w Poznaniu, 2005
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mowej, natykaliśmy się na meble wykonane w  zwykłej, ludzkiej 
skali – stół z krzesłami czy szafę, ale wszystkie przecięte na pół. Wra-
żenie dezorientacji w przestrzeni artysta uzyskał również w innych 
realizacjach, między innymi w  instalacji zaprezentowanej w  Sta-
rej Rzeźni na Targach Sztuki w  Poznaniu (2005, il. 69). Na cegla-
ną elewację Starej Rzeźni nałożył fragment ściany wejściowej ma-
łego domku z dwuspadowym dachem, przez jego drzwi wchodziło 
się do wnętrza wielkiej hali. Wewnątrz, na tej samej ścianie elewa-
cji, artysta nałożył fragment elewacji bloku mieszkalnego. W przy-
padku tej architektonicznej interwencji doszło do kompresji trzech 
różnych typów przestrzeni. Do poprzemysłowej hali wchodziło się 
przez drzwi jednorodzinnego domku, a wychodziło przez wejście do 
klatki w blokowisku. Gry z fasadami i wnętrzem – podważające kla-
syczną zasadę stosowności w architekturze, która głosi, że elewacje 
powinny odpowiadać stylowi wnętrz – pojawiły się również w pra-
cy Dwa w jednym (2004), zrealizowanej w ramach Biennale w Ło-
dzi. Ze starych blach i desek artysta zbudował domek, który z ze-
wnątrz przypominał prowizoryczne schronienie dla bezdomnych, 
a wewnątrz mieścił luksusowo wyposażony pokój. W 2006 roku Ku-
rak ustawił legowisko z  kartonu (przypominające prace Tadashie-
go Kawamaty z serii Field Works), które prowadziło do Galerii AT 
w Poznaniu (To tu i to tam). We wnętrzu galerii zbudował kartono-
we wnętrze, mieszczące stół z czterema krzesłami i łóżko103.

Funkcjonalna kuchnia to jedna z  obsesji architektury moder-
nizmu; przykładem jest do dziś stosowane rozwiązanie, tak zwana 
kuchnia frankfurcka, zaprojektowana w 1926 roku przez austriacką 
architektkę Margarete Schütte-Lihotzky104. W 2003 roku, w ramach 
wystawy „Biały mazur”, pokazanej w  Neuer Berliner Kunstverein 
i  w  krakowskim Bunkrze Sztuki (2003–2004), Elżbieta Jabłońska, 
artystka wpisana przez polską krytykę artystyczną w  nurt post-
feminizmu, zaprezentowała instalację i  akcję artystyczną Kuchnia  
(il. 70). Działania te nawiązywały do serii akcji artystki Przez żołądek 

103 Ibidem, s. 66–67 i 78–79. 
104 Zob. M. Leśniakowska, Modernistka w kuchni. Barbara Brukalska, Grete Schütte- 

-Lihotzky i „polityka kuchenna” (wstęp do architektury modernizmu), „Kontek-
sty” 2004, nr 1–2, s. 189–202. 



Il. 70. Elżbieta Jabłońska, Kuchnia, wystawa „Biały mazur”, Berlin, Kraków, 2003
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do serca, organizowanych od 1999 roku jako poczęstunek dla go-
ści wernisaży. Na wystawie w Berlinie i Krakowie gotowanie dla go-
ści wernisażu odbyło się w kuchni niestandardowej, przeskalowanej, 
nieergonomicznej. Blaty i szafki kuchenne zaprojektowane w prze-
strzeni galerii były umieszczone zbyt wysoko, aby swobodnie wyko-
nywać kuchenne czynności105. W czasie wernisażu artystka krząta-
ła się w nieswojskiej i nieporęcznej scenerii, przywodzącej na myśl 
gry z  przeskalowaniem rzeczywistości, obecne zarówno w  Podró-
żach Guliwera Jonathana Swifta, jak i w powiastce filozoficznej Mi-
kromegas Woltera. 

Skalowanie architektury oraz gry z  modernizmami to także 
wątki przenikające się wzajemnie w pracach dwojga polskich arty-
stów, których twórczość jest przykładem najbardziej konsekwentne-
go działania na granicy rzeźby i architektury. Dwa ostatnie rozdzia-
ły książki są poświęcone pracom Moniki Sosnowskiej i  Jarosława 
Kozakiewicza. Każde z nich pokonało – choć w odmienny sposób 
i przy zastosowaniu różnych mediów – drogę od sztuki do architek-
tury. W ich twórczości – którą uznaję za konsekwentny „zwrot ku 
architekturze” w polskiej sztuce współczesnej, i na tyle ugruntowa-
ny w ciągu kilkunastu ostatnich lat, że można wobec tych działań ar-
tystycznych podjąć już próbę podsumowań – odnajduję egzemplifi-
kacje kilku aspektów „architektoniczności” sztuki omawianych już 
w poprzednich rozdziałach, ale i koncepcje zupełnie nowe. 

105 Zgodnie z  zasadami ergonomii blat kuchenny powinien być umieszczony na 
wysokości 86–90 centymetrów, a  szafki kuchenne zawieszone na wysokości 
130–150 centymetrów. Zob. na przykład wykresy poziomów pracy, systemów 
przewodzenia wody i energii oraz usuwania odpadków w kuchni w: E. Bończa-
-Tomaszewska, Kuchnia przyszłości jako symbol domowego ogniska, „Architek-
tura” 1970, nr 4–5, s. 162–165. 



rozdział 3
Od sztuki do architektury 

Modernism is back. 
Jan Verwoert, World in Motion

Architektonizacja rzeźby to jest: upodobnienie się wzajemne 
architektury do rzeźby na skutek gradacji 

i powtarzania jednakowych pierwiastków formy.
Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Kompozycja przestrzeni. 

Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego

Moja praca byłaby zbliżona do pracy architekta.
Monika Sosnowska, 1:1

Czy istnieje granica oddzielająca funkcjonalizm architektury 
od formalizmu rzeźby?

Kirsty Bell, Time and Space

Gry sztuki współczesnej z modernizmami

W  latach siedemdziesiątych XX wieku Charles Jencks ogłosił 
„śmierć architektury modernistycznej”, jednak kilka lat później – 
w książce Late Modern Architecture and Other Essays (1980) – wyco-
fał się z tej radykalnej pozycji1. W 2004 roku, w magazynie „Frieze”, 
krytyk sztuki Jan Verwoert triumfalnie ogłosił powrót modernizmu 
w  sztuce współczesnej: „Modernism is back”2. Według Verwoerta 
powrót modernizmu można zauważyć we współczesnych prakty-
kach artystycznych czerpiących inspiracje z  malarskiej i  rzeźbiar-

1 Zob. C. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, tłum. B. Gadom-
ska, Warszawa 1989, s. 6. 

2 J. Verwoert, World in Motion, „Frieze” 2004, No. 7–8, s. 90. 
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skiej abstrakcji geometrycznej pierwszych awangard, która „została 
przełożona na społeczną rzeczywistość funkcjonalistycznego pro-
jektowania i architektury”3. Jednocześnie Verwoert podkreśla, że nie 
ma jednego, uniwersalnego modernizmu – istnieje wiele koncepcji 
modernizmów, rozwijanych w różny sposób w państwach wchodzą-
cych niegdyś w skład Związku Radzieckiego czy w postkolonialnych 
państwach Afryki. Poszukując argumentów dla poparcia tezy o po-
wrocie modernizmu w sztukach wizualnych, Verwoert przywołuje 
wystawę „Manifesta 2” zorganizowaną w 1998 roku, której kurator 
Robert Fleck zarysował wyraźnie nową perspektywę sztuki lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Przekroczyła ona bowiem „granice zim-
nej wojny i ustanowiła nowy styl międzynarodowy”, powracając do 
„klasycznego modernizmu lat dwudziestych i trzydziestych XX wie-
ku”4. W kontekście międzynarodowej krytyki artystycznej i współ-
czesnych praktyk kuratorskich Verwoert przypomniał o jednej z naj-
ważniejszych tradycji modernistycznych, wykrystalizowanej wokół 
Muzeum Sztuki w Łodzi w  latach trzydziestych oraz postaci Wła-
dysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i  Henryka Stażewskie-
go, a  także przywołał koncepcje El Lissitzky’ego i artystów grupy 
De Stijl. Za twórców współcześnie reinterpretujących „uniwersalny” 
modernizm Verwoert uznał między innymi szkockiego artystę Toby 
Pattersona, znanego z  aksonometrycznych obrazów architektury, 
abstrakcyjnych reliefów czy fotograficznych brikolaży widoków mo-
dernistycznych budynków z państw dawnego bloku wschodniego5, 
oraz Monikę Sosnowską i jej gry z geometrią modernizmu. Zanim 
jednak w twórczości Sosnowskiej pojawiły się gry z modernizmami, 
artystka tworzyła prace podejmujące gry z przestrzenią malarstwa 
oraz ze skalą architektury. 

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 92. Zob. także: R. Fleck, Art after Communism?, w: Manifesta 2, eds. 

R. Fleck, M. Lind, (kat. wyst.) Casino Luxembourg, Forum d’art contemporaine, 
Luxembourg 1998, s. 195. 

5 Zob. na przykład: Pink Bricolage, Bulgaria, Poland, Russia, Serbia (2009), w: Toby 
Patterson: Consensus and Collapse, ed. F. Bradley, (kat. wyst.) The Fruitmarket 
Gallery, Edinburgh 2010, s. 78–79. 



Il. 71. Monika Sosnowska, Mała Alicja, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, 2001



Il. 72. Monika Sosnowska, Mała Alicja, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, 2001
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„Zainspirowana Alicją z  krainy czarów Carrolla postanowi-
łam zbudować pokoiki dla Alicji w czasie, gdy ona zmienia wymia-
ry” – stwierdza Sosnowska w komentarzu do swojej wystawy „Mała 
Alicja”, zaprezentowanej w  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie (2001). „Biedaczka musiała się gnieździć 
w dziurze myszy i gubiła się w za dużych pokojach. Postanowiłam 
więc pomóc tej fikcyjnej postaci. To kolejna z wypowiedzi, która osa-
dzona jest zarówno w świecie rzeczywistym, jak i  tym z wyobraź-
ni. Dzięki temu możemy mieć wrażenie, że uczestniczymy w niej, 
że jesteśmy jednym z elementów gry”6. Instalacja – doceniona przez 
krytyków za nowatorskie połączenie architektury, instalacji i ma-
larstwa – składała się z  czterech pokoi w  układzie amfiladowym, 
wbudowanych w przestrzeń galerii, pomalowanych w różne wzory 
(il. 71). Poszczególnie pokoje były przeznaczone dla innego rozmia-
ru ciała. W pierwszym mieściliśmy się bez problemu, do drugiego 
mogliśmy wejść zgięci wpół, do trzeciego i  czwartego można było 
tylko zajrzeć (il. 72). Podobną grę z relacjami ludzkiego ciała wobec 
skali architektury Sosnowska podjęła w pracy Półpiętro, pokazanej 
na wystawie w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu (2001). Był 
to pokój sprasowany do wysokości jednego metra, z obniżonym sufi-
tem, w którym nie można było stać, tylko siedzieć: „nie ma tu, o dzi-
wo, tej klaustrofobiczności, której można by się spodziewać. Zamiast 
niej natrafiamy w wydzielonej części galerii na miłą przytulność”7.

Prace Sosnowskiej nazywano „quasi-architekturą” czy instala-
cjami „z pogranicza architektury, rzeźby i malarstwa”8 albo stwier-
dzano, że jej dzieła trudno zakwalifikować jako określoną dziedzinę 

6 Wypowiedź Moniki Sosnowskiej zamieszczona w: Monika Sosnowska. Mała 
Alicja. Instalacja/malarstwo, (nota prasowa) Galeria Laboratorium, Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2001, nlb.

7 A. Woźniak, Kocham cię…, Kocham cię z  daleka, Galeria Miejska „Arsenał”, 
„Gazeta Malarzy i Poetów” 2002, nr 1, s. 45.

8 Ł. Gazur, Polska sztuka w błysku „flashy”, „Gazeta Antykwaryczna” 2007, nr 2,  
s. 55–56; M. Żmijewska, Kreowanie rzeczywistości, „Gazeta Wyborcza – Biały-
stok” 2006, nr 37 (13 lutego), s. 4; M. Piórek, Spadła z nieba, „Gazeta Wyborcza – 
Bydgoszcz” 2002, nr 56 (7 marca), s. 5. 
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sztuki: „nie jest to ani malarstwo, ani instalacja, ani architektura”9. 
W  wielu wypowiedziach artystka podkreśla, że na ostatnich la-
tach studiów w Poznaniu malarstwo „zaczęło uciekać jej z obrazu”, 
a przejście w stronę artystycznych działań w przestrzeni zawdzięcza 
między innymi doświadczeniom wyniesionym z pracowni Jarosła-
wa Kozłowskiego:

Jarosław Kozłowski, artysta konceptualny, u którego studiowałam, za-
wsze mówił o dwóch wymiarach obrazu. […] Z jednej strony, doświad-
czamy fizycznej rzeczywistości obrazu. Jednak z drugiej strony, trak-
tujemy obraz jak okno. Kiedy na niego patrzymy, wchodzimy w obraz 
dzięki naszej wyobraźni. W  instalacji w  De Appel (2004) […] jeste-
śmy we wnętrzu pracy, ale jednocześnie otoczeni jesteśmy przez jej 
fizyczność10.

Ucieczka od obrazu na płótnie w stronę architektonicznych instala-
cji odbywała się stopniowo. Przechodzenie od malarstwa do prze-
strzeni Sosnowska kontynuowała w czasie studiów w Rijksakademie 
w Amsterdamie. W 1999 roku, w ramach wystawy Hans Brinker Ho-
tel w Amsterdamie, zrealizowała pracę Podwójny pokój. W pomiesz-
czeniu pomalowanym na biało zainstalowała kilka elementów, któ-
re przypominały meble. Widzowie wchodzili do pokoju o  białych 
ścianach, które kryły w sobie mobilne struktury. Odchylając jeden 
z  elementów, biały z wierzchu, można było pod spodem zobaczyć 
płaszczyznę pomalowaną w  różowy wzór. W  kącie pomieszczenia 
artystka umieściła płytę na zawiasach przypominającą drzwi do sza-
fy wnękowej, które nie kryły jednak żadnego schowka, lecz wzory 
zaczerpnięte z japońskich dekoracji. W 2000 roku w Rijksakademie 
w Amsterdamie Sosnowska zrealizowała pracę Przestrzeń częściowo 

9 A. Kowalska, Malarstwo uciekło z obrazu, „Gazeta Wyborcza – Gazeta Stołeczna” 
2001, nr 41 (17–18 lutego), s. 7. 

10 Interview, Transitional Spaces: Monika Sosnowska by Jan Verwoert, w: Contribu-
tions to a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, ed. S. Bos, Amster-
dam 2004, s. 40. Zob. także: Doświetlanie nieba. Rozmowa Piotra Sarzyńskiego 
z Moniką Sosnowską, laureatką Paszportu „Polityki”, „Polityka” 2004, nr 6 (7 lu-
tego), s. 58–59.
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nie istniejąca, którą opisała jako „zatopienie części pokoju w czar-
nym kolorze”11.

W  wywiadzie Jana Verwoerta z  Sosnowską, nawiązującym do 
dwóch instalacji architektonicznych artystki z 2004 roku – w De Appel 
w Amsterdamie oraz w londyńskiej Serpentine Gallery, pracy, w któ-
rej została namalowana lamperia, powszechna w polskich wnętrzach 
użyteczności publicznej i  w  blokach-korytarzowcach lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku – powrócił wątek polskie-
go konstruktywizmu i rzeźb Katarzyny Kobro. Dla Verwoerta pra-
ce Kobro stanowią przykład modernistycznego marzenia o tym, że 
można zdefiniować model architektury w medium rzeźby12. Instala-
cje architektoniczne Sosnowskiej Verwoert interpretuje jako nawią-
zanie do modernistycznego marzenia o stworzeniu przestrzeni total-
nej. Artystka podkreśla jednak, że budowane przez nią przestrzenie 
są pozbawione funkcjonalności. Co więcej, wywołują w widzach po-
czucie przestrzennej dezorientacji. Z jednej strony jej instalacje na-
wiązują do międzynarodowego modernizmu. Z  drugiej strony za-
wierają odniesienia do modernizmu lokalnego, ale i  do dialektyki 
terytorium i terenu jako znajomego otoczenia określonego przez do-
świadczenie zamieszkiwania13. Jak podkreśla artystka: „Nie pracuję 
w próżni. […] Dorastasz w określonym miejscu. Gdybym mieszka-
ła gdzie indziej, moje prace prawdopodobnie wyglądałyby inaczej”14. 

W  eseju opublikowanym w  katalogu towarzyszącym wystawie 
Sosnowskiej w białostockiej Galerii Arsenał (2006) Joanna Mytkow-
ska podejmuje zaznaczony przez Verwoerta wątek dwóch moderni-
zmów – międzynarodowego i lokalnego: 

11 Wypowiedź Moniki Sosnowskiej w: Monika Sosnowska. Mała Alicja. Instalacja / 
/ malarstwo, nlb.

12 Interview, Transitional Spaces: Monika Sosnowska by Jan Verwoert, w: Contribu-
tions to a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, s. 40. 

13 Zob. A. J. Steinbock, Home and Beyond: Generative Phenomenology after Hus-
serl, Evanston IL 1995, s. 163–169. 

14 Interview, Transitional Spaces: Monika Sosnowska by Jan Verwoert, w: Contribu-
tions to a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, s. 41.
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W praktyce artystycznej Moniki Sosnowskiej dominują monumentalne 
instalacje architektoniczne, które często przekształcają percepcję zaj-
mowanej przestrzeni. […] Ale w tych architektonicznych strukturach 
odnajdujemy też elementy konkretne i  znajome, choć coraz bardziej 
odchodzące w przeszłość: pokryte olejną lamperią korytarze, odwoła-
nia do ciasnych przestrzeni zestandaryzowanych mieszkań w blokach 
oraz wernakularnej architektury sklepów, budek, kiosków, która uroz-
maica osiedla z wielkiej płyty. […] Z jednej strony zostaje użyty język 
plastyczny wywodzący się ze źródeł nowoczesności, międzynarodowy 
kod estetyczny. Z drugiej strony eksplorowana jest jego rodzima wersja, 
styl socjalistycznego budownictwa – utopia upadła przy próbach reali-
zacji realnego modernizmu, czy raczej modernizacji15. 

Instalacje architektoniczne Sosnowskiej – tworzone z seryjnie pro-
dukowanych materiałów (sklejki, kartonowo-gipsowych ścianek, 
stalowych szkieletów), z  lamperiami malowanymi farbami z wzor-
ników przemysłowych, z lampami, klamkami i drzwiami, typowymi 
dla architektury doby PRL-u – Mytkowska określa jako „gry z języ-
kiem modernizmu”, gry z „niechcianym betonowym dziedzictwem”, 
czy też jako „budowanie na ruinach modernizmu”16. Teksty Toma-
sza Fudali i Sebastiana Cichockiego, zamieszczone w katalogu wy-
stawy Sosnowskiej „1:1” w  Pawilonie Polonia w  ramach 52. Mię-
dzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji (2007), rozbudowują tezę 
o lokalnym i międzynarodowym wymiarze modernizmu, przywołu-
jąc – podobnie jak Verwoert – koncepcję „architektonizacji rzeźby” 
Katarzyny Kobro i  Władysława Strzemińskiego17. Podkreślają jed-
nak wyraźniej kontekst architektoniczny prac Sosnowskiej – kon-
frontując je z  modernistycznym postulatem typizacji, fabrykami 

15 J. Mytkowska, Pustostany, po nowoczesności, w: Monika Sosnowska. Instalacja, 
red. M. Szewczyk, (kat. wyst.) Galeria Arsenał, Białystok 2006, s. 3.

16 Ibidem, s. 4–5 i 8.
17 S. Cichocki, Rytmy czasoprzestrzenne i  propagandowe zaplecze architektury,  

w: Monika Sosnowska. 1:1, red. S. Cichocki, M. Jurkiewicz, (kat. wyst.) Pawilon 
Polski, 52. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji, Warszawa 2007, s. 34– 
–41. Porównania prac Sosnowskiej do rzeźb Katarzyny Kobro dokonuje rów-
nież Anke Kempkes. Zob. A. Kempkes, Cubus and Rebus, w: Monika Sosnowska, 
ed. R. Steiner, (kat. wyst.) Serpentine Gallery, London 2004, nlb.



479ROZDZIAŁ 3

domów, technologią wielkiej płyty, blokowiskami i problemem „bu-
downictwa mieszkaniowego”, określeniem zastępującym pojęcie ar-
chitektury18.

„Twórczość Moniki Sosnowskiej to sztuka wyrosła z  doświad-
czenia estetyki polskiego modernizmu, a więc modernizmu wypa-
czonego, wprzęgniętego w ideologię totalitarnego państwa, innymi 
słowy: modernizmu z przedrostkiem »soc«” – dowodzi Jakub Bana-
siak, odkrywając w tej rzeczywistości kolorystyczną monotonię, pu-
dełkowatą architekturę i  tandetne materiały19. Powrót „socmoder-
nizmu” w sztukach wizualnych wyznaczyła między innymi gorąca 
debata wokół zburzenia warszawskiego Supersamu projektu Jerzego 
Hryniewieckiego z 1962 roku, rozebranego w 2006 roku, oraz wy-
stawa w warszawskiej Kordegardzie, „Tu zaszła zmiana” (2007), gro-
madząca prace artystów zainspirowanych tą historią współczesnej 
destrukcji architektonicznej ikony. „Socmodernizm” polskiej archi-
tektury jest również tłem dla wielu praktyk artystycznych Sosnow-
skiej, nie tylko jej instalacji architektonicznych. W 2006 roku artyst-
ka filmowała dla celów dokumentacyjnych wyburzanie Supersamu, 
fotografowała rozbiórkę budynku przy ulicy Grzybowskiej w War-
szawie (dawną siedzibę PSL) i  opuszczone budynki przemysło-
we na Żeraniu20. Jednak obrazowanie „socmodernizmu” we współ-
czesnych sztukach wizualnych nie jest wyłącznie polską specyfiką. 
W 2007 roku, na 52. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wene-
cji, nagrodzono Złotym Lwem wideoinstalację Andreasa Fogarasie-
go (Kultur und Freizeit) pokazaną w  pawilonie węgierskim. Arty-
sta zaprezentował sześć filmów z lat 2006–2007 o ośrodkach kultury 
i pałacach młodzieży (między innymi o budapesztańskich Centrach 
Kultury Óbuda, 1973–1975, Pataky, 1975, Ikarus, 1952–1954), któ-
re utraciły swą funkcję, zarówno architektoniczną, jak i propagan-

18 T. Fudala, Sen o fabrykach domów, w: Monika Sosnowska. 1:1, red. S. Cichocki, 
M. Jurkiewicz, s. 27–33. 

19 J. Banasiak, Bez dydaktyzmu, „Odra” 2008, nr 10, s. 93–94.
20 Zob. Monika Sosnowska. Fotografien und Skizzen / Photographs and Sketches, 

ed. T. Vischer, (kat. wyst.) Schaulager Basel, Basel–Göttingen 2008. 



Il. 73. Monika Sosnowska, instalacja, Manifesta 4, Frankfurt nad Menem, 2002



Il. 74. Monika Sosnowska, instalacja, Manifesta 4, Frankfurt nad Menem, 2002
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dową21. Nawiązał tym samym do węgierskiej odmiany socmoderni-
zmu w architekturze domów kultury, pałaców młodzieży i klubów 
robotniczych.

Jednym z  pierwszych projektów Moniki Sosnowskiej, określa-
nych przez krytyków jako „synteza socrealistycznego budownictwa” – 
czy też kojarzona z  publiczną architekturą późnego socjalizmu,  
korytarzami z lamperią w szkołach, biurach i w blokach22 – była in-
stalacja architektoniczna zrealizowana w ramach wystawy „Manife-
sta 4” we Frankfurcie nad Menem (2002, il. 73, 74). Instalacja skła-
dała się z dziewięciu jednakowych, kwadratowych pokoi, do których 
wchodziło się przez kolejne pary drzwi. „Bezpośrednią inspiracją 
do pracy nad tą instalacją były doświadczenia z naszych spółdzielni 
mieszkaniowych” – tłumaczy artystka. „Cokolwiek i jakkolwiek dłu-
go by się w nich załatwiało, to i tak sprawy stoją w miejscu, wszel-
ki ruch jest pozorny, a każdy cel praktycznie nieosiągalny. Zrobiłam 
nawet identyczne lamperie i wykorzystałam identyczne klamki, jak 
w biurze mojej spółdzielni na warszawskim Bródnie. A przecież tej 
pracy trudno odmówić uniwersalności”23.

W 2003 roku Sosnowska została zaproszona do udziału w wy-
stawie „Clandestini” w ramach 50. Międzynarodowej Wystawy Sztu-
ki w  Wenecji. Zbudowała wówczas korytarz wywołujący optyczną 
iluzję perspektywy zbieżnej, potęgowaną przez linię wyznaczającą 
granicę zielonkawej lamperii. Zestawienie fotografii korytarza So-
snowskiej (bez postaci we wnętrzu, które umożliwiłyby ocenę skali 
architektonicznej) z korytarzem organizującym przestrzeń moder-
nistycznego bloku (il. 75, 76) pozwala na odnalezienie analogii, lecz 

21 Zob. Andreas Fogarasi. Kultur und Freizeit, ed. K. Timár, (kat. wyst.) Hungarian 
Pavilion, 52. International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Köln 2007, 
s. 80–91. Zob. także: M. Branicka, Piekło w Wenecji, „Gazeta Antykwaryczna” 
2007, nr 7–8, s. 16.

22 A. Szymczyk, Aperto Poland, „Flash Art” 2004, No. 7–9, s. 71. 
23 Doświetlanie nieba. Rozmowa Piotra Sarzyńskiego z Moniką Sosnowską, laureat-

ką Paszportu „Polityki”, s. 59. Na temat związków sztuki Sosnowskiej z rzeczy-
wistością PRL-u oraz z ówczesną tradycją projektowania i architektury zob. tak-
że: Wprowadzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką 
Sosnowską, w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, (ulotka towarzysząca wy-
stawie) Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2005, nlb.
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tylko tych dotyczących oglądu architektury (zatrzymanego w foto-
graficznym obrazie), a  nie doświadczenia przestrzennego24. Ko-
rytarz z pomalowaną lamperią, przypominający wnętrza moderni-
stycznych bloków-korytarzowców, wyglądał na bardzo długi. Jednak 
wchodząc do niego, już po kilku krokach widzowie mogli przekonać 
się o klaustrofobiczności tej, w rzeczywistości krótkiej i niewielkiej, 
przestrzeni: „Każdy, kto stał w drzwiach wejściowych do tego kory-
tarza o białych ścianach i zielonej lamperii, miał całkowitą iluzję głę-
bi. […] Już po kilku krokach sufit, ściany i podłoga zaczynały nie-
bezpiecznie zbliżać się do siebie i przygniatać tego, kto tam próbował 
wchodzić”25. Zwężający się korytarz działał podobnie jak amfilado-
wy układ czterech pomieszczeń w instalacji Mała Alicja – nie można 
było dojść do jego końca (il. 77). 

Sosnowska niejednokrotnie prowadziła grę z  przestrzenią ko-
rytarzy projektowanych w  blokach-korytarzowcach czy moderni-
stycznych budynkach użyteczności publicznej. Warto jednak zwró-
cić uwagę, że podjęła też grę z historią architektonicznego korytarza, 
którego forma – jak uznaje wielu badaczy architektury – wywodzi 
się z amfiladowego układu pomieszczeń. Korytarz nie jest przestrze-
nią architektoniczną typową jedynie dla modernizmu XX wieku. Jak 
przypomina historyk architektury Mark Jarzombek, korytarze orga-
nizujące szybkie poruszanie się wewnątrz budynków publicznych są 
przestrzenią wyodrębnioną w drugiej połowie XVIII wieku26. For-
ma korytarza rozpowszechniła się nie tyle dzięki architekturze re-

24 Zob. podrozdział Patrzenie i obchód w rozdziale 1 części 1.
25 D. Jarecka, Korytarz, „Gazeta Wyborcza – Wysokie Obcasy” 2004, nr 272 (20–21 

listopada), s. 41. Zob. także: S. Moisdon Trembley, J. Lindgaard, Biennale 2003. 
Le Spleen de Venice, „Beaux Arts Magazine” 2003 (sierpień), s. 48.

26 Jak argumentuje Jarzombek, słowo „korytarz” (corridor) pojawia się w XIV wie-
ku w kręgu kultury włoskiej i hiszpańskiej jako określenie pierwotnie nieod-
noszące się do architektury, lecz do szybko poruszającego się posłańca, kuriera 
przenoszącego pieniądze czy też zwiadowcy przekazującego meldunki na polu 
bitwy. W XVII wieku, wraz z rosnącym wpływem kultury francuskiej, corridor 
został zastąpiony słowem courier, jednak „korytarz” zachował się w termino-
logii wojskowej, określając przestrzenie fortyfikacji, w których konieczne było 
szybkie przemieszczanie się wojska. Zob. M. Jarzombek, Corridor Spaces, „Crit-
ical Inquiry” 2010, Vol. 36, No. 4 (lato), s. 731–732. 



Il. 75. Monika Sosnowska, Korytarz, 50. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w We-
necji, 2003



Il. 76. Korytarz w Corbusierhaus, Berlin, 1956–1958
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zydencjonalnej, w  której dominowały amfilady i  galerie, ale dzię-
ki architekturze militarnej, kiedy w  latach sześćdziesiątych XVIII 
wieku zaczęto budować baraki dla wojska. „Pierwszymi czysto ko-
rytarzowymi budynkami w  historii architektury” i  „prototypami 
nowoczesnego budynku korytarzowego” Jarzombek nazywa francu-
skie baraki wojskowe we francuskim mieście Saumur (1763–1765) 
z  ciemnymi i  niewentylowanymi korytarzami umożliwiającymi 
szybkie przemieszczanie się wewnątrz budynku27. W przedstawionej 
przez Jarzombka historii architektonicznego korytarza – uwzględnia-
jącej również zastosowanie tej formy w budynkach publicznych XIX 
wieku, takich jak gmach brytyjskiego parlamentu, projektu Charlesa 
Barry’ego i Augustusa Welby Pugina, czy w londyńskich gmachach 
sądów George’a Edmunda Streeta – brakuje jednak wątku istotne-
go dla architektury modernizmu. Nie odnajdziemy (co zaskakujące) 
wzmianki o blokach-korytarzowcach, których znanym przykładem 
jest marsylska i  berlińska jednostka mieszkaniowa Le Corbusiera.

Choć sama artystka i krytycy jej twórczości podkreślają znacze-
nie inspiracji modernistycznym budynkiem-korytarzowcem, to na-
leży pamiętać, że korytarzowe przestrzenie Sosnowskiej nie służą 
do szybkiego przemieszczania się do wyjścia. Korytarz zbudowany 
w 2003 roku na wystawie „Clandestini” był przestrzenią bez wyjścia, 
a pracę zrealizowaną w De Appel w Amsterdamie (2004) artystka 
określa jako zorganizowaną według sekwencji filmowych: „najpierw 
odczuwasz ciekawość, następnie pojawia się dramat i punkt kulmi-
nacyjny, aż wreszcie następuje koniec – wychodzisz z tej struktury 
i może jeszcze raz do niej powrócisz”28. Dramaturgię niektórych re-
alizacji Sosnowskiej, podobną filmowej narracji, można też porów-
nać do modernistycznej promenade architecturale, stosowanej przez 
Le Corbusiera w jego realizacjach. Jeżeli już korytarze Sosnowskiej 
przyjmują formę pasaży, to przechodzi się przez nie powoli, po-
dobnie jak powoli przechodziło się przez pałacowe galleries. Jednak 
w odróżnieniu od galleries – przestrzeni, z których otwierał się z jed-

27 Ibidem, s. 750. 
28 Interview, Transitional Spaces: Monika Sosnowska by Jan Verwoert, w: Contribu-

tions to a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, s. 40. 



Il. 77. Monika Sosnowska, Korytarz, 50. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w We-
necji, 2003
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nej strony widok na ogród, a z drugiej na ścianę obrazów albo luster, 
przeznaczonych do kontemplacji przyrody i sztuki czy do konwer-
sacji29 – korytarze Sosnowskiej nie są otwartą przestrzenią spokoj-
nej kontemplacji, lecz często wzbudzają poczucie przestrzennej dez-
orientacji. Korytarz zbudowany w  Galerii Arsenał w  Białymstoku 
(2006), powtarzający pracę zrealizowaną w De Appel w Amsterda-
mie (2004), umożliwiał wejście i wyjście z innej strony, ale przybrał 
formę klaustrofobicznego zygzaka: 

Zaczyna się niewinnie. Wchodzisz […] do – wydawałoby się, zwyczaj-
nego – otworu, sugerującego jakieś przejście. I wpadłeś. Bo oto znajdu-
jesz się wewnątrz dziwacznej konstrukcji; cofnąć się trudno, bo wszędzie 
wąsko; lepiej iść przed siebie, a przed sobą masz korytarz (a właściwie 
kilka), pełen załamań, prześwitów, skrętów, ze sklepieniem wysokim raz 
na dwa metry, raz na ciut więcej niż metr. […] I czujesz się chwilami 
jak dziecko (tu chcesz zajrzeć, tam dotknąć); a chwilami – jak osaczo-
ny klaustrofobicznym wnętrzem Józef K… […] Frapujące pół godziny30.

W  Galerii Arsenał konstrukcja z  płyt wiórowych, pomalowana 
bladoróżową farbą, wypełniła całe piętro galerii, nie uwzględnia-
jąc podziałów architektonicznych wnętrza. Artystka opisała ją jako 
„abstrakcyjną formę, która jest jakby pasożytem wdzierającym się 
w istniejącą przestrzeń i narzucającą swoje prawa”31. W instalacjach 
architektonicznych Sosnowskiej korytarze stają się elementem au-
tonomicznym – wyjętym, wyabstrahowanym z funkcjonalnej prze-
strzeni. W podobny sposób Jarzombek określa korytarze w barakach 
wojskowych w Saumur, jako jedyny w pełni autonomiczny element 
projektu, definiujący całą przestrzeń budowli, który tworzy nowy 
porządek społeczny32. Korytarze pojawiające się wewnątrz budowli 
publicznych, sądów, szpitali czy szkół (notabene w języku niemiec-
kim pojawiło się w XIX wieku określenie Barackenstil) były elemen-

29 M. Jarzombek, Corridor Spaces, s. 748. 
30 M. Żmijewska, Kreowanie rzeczywistości, s. 4.
31 Co ja tu robię? Rozmowa z Moniką Sosnowską, laureatką Paszportu „Polityki” za 

2003 r., „Polityka” 2006, nr 6 (11 lutego), s. 57. 
32 M. Jarzombek, Corridor Spaces, s. 749. 
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tem porządkującym i ujednolicającym przestrzeń społeczną, a także 
instrumentem nadzoru33. Korytarze Sosnowskiej to przestrzenie in-
dywidualnych eksploracji, wywołujące poczucie dezorientacji, nie-
podlegające żadnemu kontrolującemu nas z  zewnątrz spojrzeniu. 
Nie są to dzieła sztuki publicznej, zakładające interakcję z  innymi 
uczestnikami tej sytuacji. „Wewnętrzne korytarze […] apartamen-
towców wykluczają obserwację” – argumentuje socjolog Erving Gof-
fman. Pozbawione okien wewnętrzne korytarze nie wykazują pod-
stawowych cech przestrzeni publicznej; nie spotykamy tam tłumu, 
nie jesteśmy stale obserwowani przez innych, a  „władze nie mogą 
ich z łatwością patrolować”34. Podobne uwagi, krytyczne wobec ar-
chitektonicznej kompozycji modernistycznego bloku-korytarzowca, 
odnajdziemy u Oskara Hansena; zaprojektowanie osiedla Przyczó-
łek Grochowski w formie galeriowca miało być próbą wskrzeszenia 
bezpiecznej przestrzeni publicznej: wewnętrzny korytarz nie podle-
ga obserwacji, podczas gdy zewnętrzna galeria jest wystawiona na 
publiczny ogląd35. 

W  historii architektury korytarze nierzadko były porównywa-
ne do wewnętrznych ulic; przykładem jest teoria włoskiego archi-
tekta Alda Rossiego z  lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX 
wieku, podkreślająca analogie między korytarzem a ulicą czy dzie-
dzińcem wewnętrznym a  placem miejskim36. W  działaniach Sos- 
nowskiej korytarze, choć inspirowane architekturą modernistycz-
ną i blokami-korytarzowcami (tak jak w przypadku projektu M 10 
z 2003 roku, pokazywanym w ramach Art Statements, działu targów 

33 Ibidem, s. 751. 
34 Goffman odwołuje się do publikacji Oscara Newmana z 1971 roku (Design for 

the Improvement of Security in Urban Residential Areas. Questionnaire, Colum-
bia University Project for Security Design, New York 1971). Zob. E. Goffman, 
Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, red. naukowa i przedmowa do 
wydania polskiego G. Woroniecka, Warszawa 2011, s. 352. 

35 Zob. podrozdział Mur, kurtyna i blok w rozdziale 1 części 4.
36 Zob. na przykład: A. Rossi, The Architecture of the City (1966), w: Architectural 

Theory. Volume II. An Anthology from 1871 to 2005, eds. H. F. Mallgrave, C. Con-
tandriopoulos, Malden–Oxford–Carlton 2008, s. 386–388; A. Rossi, An Analog-
ical Architecture (1976), w: Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthol-
ogy for Architectural Theory 1965–1995, ed. K. Nesbitt, New York 1996, s. 345–352.
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sztuki Art Basel – białego korytarza podzielonego pięcioma para-
mi drzwi), nie przypominają zazwyczaj prostych i wprowadzających 
ład ulic. W  korytarzach Sosnowskiej odkrywamy nie tylko prostą 
przestrzeń architektonicznego „kręgosłupa” nowoczesnego budyn-
ku, ale i ekspresyjnie załamywane pasaże, przypominające zygzako-
wate przestrzenie architektury dekonstrukcji37. Jedną ze strategii de-
konstrukcji w architekturze jest wydobywanie ze struktury budowli 
poszczególnych elementów, rozczłonowanie i  rozbijanie spójności 
funkcjonalnej, obecne również w działaniach Sosnowskiej: 

Mam do czynienia ze zbiorem elementów, takich jak ściany, podłogi, 
drzwi, klamki etc. i układam je w odpowiednich kombinacjach. Oczy-
wiście w każdej pracy te konstrukcje spiętrzają się na różne sposoby. 
Czasami jest to bardzo formalne, kiedy indziej bawię się kontekstem 
i odwracaniem znaczeń. Podoba mi się precyzja oraz pojemność geo-
metrii. Bardzo prostymi środkami można wyznaczyć terytoria, zbudo-
wać przestrzeń, podzielić płaszczyznę, a  jednocześnie formy te mogą 
mieć wiele znaczeń38.

W  2005 roku Monika Sosnowska przedstawiła projekt instalacji 
w ramach konkursu na wystawę w Pawilonie Polonia. Jak czytamy 
w opisie tego projektu:

Instalacja Bez tytułu (2004) – […] jest abstrakcyjną formą architek-
toniczną wbudowaną w przestrzeń wystawienniczą pawilonu Polonia. 
[…] Składa się ona z  nieregularnych pomieszczeń, długich szczelin, 
wąskich korytarzy […], połamanych harmonijkowo ścianek, zaułków, 
przerw i  szpar, poprzez które możemy oglądać poszczególne wyab-
strahowane fragmenty konstrukcji. Znajdujący się wewnątrz widz ma 
trudności z  oceną rzeczywistych rozmiarów tej instalacji. Orientację 
utrudniają dodatkowe źródła oświetlenia – światło załamuje się wśród 
ustawionych pod niecodziennym kątem ścian. Niemal labiryntowy 

37 Na ten aspekt zwraca również uwagę Jarosław Lubiak. Zob. J. Lubiak, Architek-
tura i różnica. Ku gramatologii architektury, w: Historia sztuki po Derridzie. Ma-
teriały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004, red.  
Ł. Kiepuszewski, Poznań 2006, s. 18. 

38 Wprowadzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką So-
snowską, w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, nlb. 
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charakter tej instalacji (skomplikowany system kątów i załamań) dez-
orientuje oglądającego, sugeruje istnienie niedostępnych pomieszczeń 
ukrytych za ścianami39.

Połamane korytarze i  ściany, kąty i  załamania, niefunkcjonalne 
szczeliny, do których nie można się wcisnąć, przestrzenie ukryte za 
ścianami – to opis zbieżny z aspektami charakterystycznymi dla re-
alizacji architektonicznych Daniela Libeskinda z  zygzakowatymi 
przestrzeniami, diagonalami, załamanymi ścianami czy niedostęp-
nymi pustkami pozostawianymi w obrębie budowli.

W architekturze dekonstrukcji niejednokrotnie można odnaleźć 
nawiązania do ekspresjonizmu. Po załamane, niemal krystaliczne 
formy sięga również Sosnowska. Zmęczony pokój zbudowany w pu-
stostanie przy placu Konstytucji 4, w ramach piątej edycji wystawy 
„W  samym centrum uwagi” organizowanej przez Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2006) – określanej 
jako „flirt sztuki z architekturą” – można było oglądać jedynie przez 
witrynę40. Instalacja nawiązująca do scenografii filmu Gabinet Dok-
tora Caligari Roberta Wienego powstała na zamówienie wiedeńskie-
go Freud Museum (2005) i  tam była pierwotnie pokazywana. We 
wnętrzu pustostanu było widać ściany pochylone pod różnymi kąta-
mi, załamującą się podłogę, drzwi w kształcie rombu, sufit o ostrych 
kształtach. Zgnieciony papierowy model Zmęczonego pokoju z 2005 
roku był pokazywany również na wystawie „Depresja” w białostoc-
kiej Galerii Arsenał (2007) i w krakowskim Bunkrze Sztuki (2008). 
Sosnowska podkreślała, że chciała stworzyć pracę, która „odnosiłaby 
się do stanu umysłu kogoś, kto traci zmysły”; pokój miał być „prze-
strzenią mentalną oddającą określone emocje i  pewien stan umy-
słu”41. Kompresja przestrzeni architektonicznej i załamywanie form 

39 S. Cichocki, opis projektu złożonego na konkurs na wystawę w Pawilonie Po-
lonia w  ramach Biennale w Wenecji, 2005, Ale to już było: „Untitled” Moniki 
Sosnowskiej, „Obieg” 2005, nr 1, s. 78. 

40 M. Małkowska, Budowle ze snu szaleńca, „Rzeczpospolita” 2006, nr 69 (22 mar-
ca), s. 12; P. Sarzyński, Flirt z architekturą, „Polityka” 2006, nr 12 (25 marca), s. 59.

41 M. Sosnowska, folder wystawy w  Freud Museum w  Wiedniu, 2005. Cyt. za:  
I. Kopania, Obrazy „melancholii pozbawionej czaru”, w: Depresja, red. M. Godlew-
ska, (kat. wyst.) Galeria Arsenał, Białystok 2007, s. 22. 
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to strategia zastosowana również w  Nieregularnym pokoju (2007), 
zrealizowanym na wystawie „Porządki urojone” w  Muzeum Sztuki 
w Łodzi (2007–2008). Do nieregularnego pokoju nie można było 
wejść; przestrzeń budowały wnęki, „cofająca się bądź też występu-
jąca do przodu ściana, pomalowana zieloną lamperią i przypomi-
nająca kartkę papieru zgniecioną na kształt harmonijki”42.

„Klaustrofobiczny labirynt” i „kafkowska” przestrzeń – to okreś- 
lenia przypisywane przez krytyków pracy zrealizowanej w Hambur-
ger Kunsthalle (2004)43. Instalację zbudowaną w  Galerii Continua 
w San Gimignano (2004), choć kojarzoną z „ikonografią” architek-
tury „typową dla Europy Wschodniej”, opisywano też jako labirynt 
z dwoma zakamuflowanymi wyjściami44. Labiryntem, w którym „po-
ruszamy się jak Tezeusz”, nazwano instalację zbudowaną w londyń-
skiej Serpentine Gallery (2004–2005)45 (il. 78, 79). Korytarze i po-
mieszczenia o różnej wielkości, ściany pochylające się pod różnymi 
kątami są niekiedy budowane jak architektoniczne pułapki, wywo-
łujące poczucie zaskoczenia, niesamowitego powtórzenia, a  nawet 
klaustrofobii. Przywołując prace Sosnowskiej pokazane na wysta-
wie „Oikos” (Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
2002), w  MUSAC (León, 2006), czy wspomniane już instalacje 
z De Appel i Serpentine Gallery (2004), Joanna Mytkowska wiąże 
je z doświadczeniem przestrzennej niesamowitości (używając nota-
bene pojęcia uncanny, spopularyzowanego we współczesnej kryty-
ce artystycznej dzięki książce Anthony’ego Vidlera The Architectural  
Uncanny): 

Zdarzają się przejścia ze zwielokrotnioną ilością drzwi (12 par), któ-
re otwieramy z  coraz większym niepokojem, co nas za nimi czeka. 
Są pomieszczenia, w  których wszystkie płaszczyzny, zarówno ściany, 

42 K. Kościuczuk, Monika Sosnowska, w: Porządki urojone, red. J. Suchan, (kat. wyst.) 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2007, s. 48–49. 

43 J. Asthoff, Monika Sosnowska, „Kunstforum” 2004, No. 173 (listopad–grudzień), 
s. 313.

44 F. Pasim, Monika Sosnowska, „Artforum” 2004, No. 9, s. 280. 
45 Zob. na przykład: K. Wielebska, Zabawy z przestrzenią, „Odra” 2005, nr 6 (czer-

wiec), s. 77–79; T. Morton, Monika Sosnowska, „Frieze” 2005, No. 89 (marzec), 
s. 116.



Il. 78. Monika Sosnowska, instalacja, Serpentine Gallery, Londyn 2004



Il. 79. Monika Sosnowska, instalacja, Serpentine Gallery, Londyn 2004
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jak i  sufit i podłoga, wyglądają tak samo, zaopatrzone w drzwi, lam-
pę i  lamperię. W przestrzeniach tych można na chwilę stracić orien-
tację, poczucie zadomowienia, a  czasem wręcz poczucie równowagi. 
Inne korytarze pęcznieją i mutują, zmieniając się w skomplikowane, la-
biryntowe struktury46. 

Archetypiczny labirynt jako określenie instalacji budowanych przez 
Sosnowską jest przywoływany w znaczeniu przestrzeni, w której tra-
cimy orientację. Realizacje Sosnowskiej nie są odzwierciedleniem 
mitycznej budowli Dedala, którego korytarzową strukturę porów-
nywano do meandrycznego ornamentu, o  ścianach spotykających 
się pod kątem prostym47. Dla współczesnych interpretacji istot-
ne jest jednak to, że zawiłe korytarze labiryntu Dedala były okreś- 
lane mianem apeiros, czyli przestrzenią i  sytuacją zawiłą, nieswojską, 
niekiedy bez wyjścia48. Doświadczenie nieswojskiej przestrzeni, 
przestrzennej dezorientacji, Vidler wiąże z Freudowskim pojęciem 
unheimlich („niesamowite”), przenosząc je na grunt rozważań o ar-
chitekturze49. Dla określenia labiryntowych instalacji architektonicz-
nych projektowanych przez Sosnowską proponuję jednak pojęcie 
„przestrzeni aporetycznej”, wyprowadzone z greckiego apeiros i ściś- 
lej powiązane z mitycznymi początkami architektury.

W  świetle przywołanych powyżej opinii krytyków zakres pola 
gier z architektonicznymi modernizmami, obecny w twórczości So-
snowskiej, wymaga doprecyzowania. Szczególną uwagę poświęca 
ona niewątpliwie jednej z wielu przestrzeni architektury moderni-
zmu – korytarzowi wyabstrahowanemu z  budynków-korytarzow-
ców, jednak „modernizm” czy „socmodernizm” nie jest jedynym 

46 J. Mytkowska, Pustostany, po nowoczesności, w: Monika Sosnowska. Instalacja,  
s. 5–6.

47 Zob. K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania, Kra-
ków 1997, s. 81–114. 

48 Zob. Diodorus Siculus, Diodorus of Sicily. Books II (continued), 35–IV 58, trans. 
C. H. Oldfather, Cambridge MA 1952, s. 61. Zob. także: G. Świtek, Monstrum 
i narodziny architektury, w: eadem, Aporie architektury, Warszawa 2012, s. 8–23.

49 Zob. S. Freud, Niesamowite, w: idem, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, 
Warszawa 1997, s. 233–262; A. Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in the 
Modern Unhomely, Cambridge MA–London 1999.
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kontekstem dla interpretacji jej działań. Intrygująca jest także jej 
gra z tradycją architektoniczną, działania przypominające strategie 
architektonicznej dekonstrukcji, pewne odniesienia do ekspresjo-
nizmu, a przede wszystkim aporetyczny charakter projektowanych 
przez nią przestrzeni. Sosnowska określa swoją postawę jako opozy-
cję do funkcjonalności architektury: „moja sztuka jest zupełnie inną 
dyscypliną, mimo że skupiam się na tym samym zagadnieniu co ar-
chitektura: formowaniu przestrzeni. […] Architektura porządkuje, 
wprowadza ład, odzwierciedla systemy polityczne i społeczne. Moje 
prace wprowadzają raczej chaos i  niepewność”50. W  powyższym 
stwierdzeniu przykuwa uwagę niewinne, wydawałoby się, określe-
nie „formowanie przestrzeni”, świadczące jednak o niezwykłej aktu-
alności definicji architektury jako Raumgestalterin, przedstawionej 
przez Augusta Schmarsowa pod koniec XIX wieku, która (niebez-
pośrednio) przeniknęła do dyskursu architektonicznego od lat dwu-
dziestych XX wieku51. Nie tylko dwudziestowieczne „modernizmy”, 
lecz także tradycja myślenia o architekturze jako sztuce kształtowa-
nia przestrzeni, w  tym przestrzeni aporetycznej, wyznaczają kon-
tekst dla prac Sosnowskiej.

Między instalacją architektoniczną a rzeźbą

Monika Sosnowska niejednokrotnie podkreśla, że jej prace żyją 
w  „symbiozie” z  architekturą; nazywa swoje instalacje „pasożyta-
mi”, które rozrastają się wewnątrz galerii, zakłócając logikę prze-
strzeni52. Warto podkreślić, że tym samym pojęciem Tadashi Kawa-

50 Wprowadzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką So-
snowską, w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, nlb.

51 Zob. podrozdział Historia sztuki i „zwrot przestrzenny” w rozdziale 2 części 1. 
O aktualności i ponownym odkrywaniu definicji Schmarsowa świadczy tekst 
Adama Budaka, poświęcony twórczości Moniki Sosnowskiej. Zob. A. Budak, 
Endless Unfolding of (Spatial) Duree, w: Monika Sosnowska. Loop, Hrsg. A. Budak, 
K. Schmidt, (kat. wyst.) Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz–Köln 2007, s. 34.

52 Zob. Interview, Transitional Spaces: Monika Sosnowska by Jan Verwoert, w: Con-
tributions to a Topical Artistic Discourse: De Appel Reader No. 2, s. 39; Wprowa- 
dzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką Sosnowską, 
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mata określa swoje prace – drewniane rusztowania wirujące wokół 
budowli53. Sztuka Sosnowskiej czerpie inspirację ze sztuki instala-
cji, przestrzennych aranżacji implikujących uczestnictwo widza. Po-
dobieństwo zawiera się również w ich efemeryczności. Jak zaznacza 
artystka, jej dzieła „powstają i  znikają”: „efemeryczność pozbawia 
prace fizyczności, sprawia, że w  mniejszym stopniu są obiektem, 
a  w  większym – konceptem”54. Sosnowska dostrzega różnice mię-
dzy jej realizacjami a  architekturą; projektowane przez nią prze-
strzenie są nie tylko efemeryczne, ale i „niefunkcjonalne”. Jednak to, 
co zbliża prace Sosnowskiej do architektury, to współpraca artystki 
z architektami, inżynierami i  specjalistami od różnych konstrukcji 
i technik: „Większość [z moich prac – G. Ś.] nie jest zrobiona prze-
ze mnie. Powstają w zakładach stolarskich, ślusarskich, są wyprodu-
kowane przez grupy wyspecjalizowanych osób. […] Nie ma w mo-
ich pracach śladu »ręki artysty«”55. Przy konstruowaniu pracy 1:1 
pokazanej w Pawilonie Polonia w Wenecji (2007) niezbędna była 
współpraca z  inżynierami pracującymi w  latach siedemdziesią-
tych w Fabryce Domów w Warszawie, w której produkowano żel-
betowe moduły budowlane56. 

W 2007 roku na łamach „Piktogramu” Michał Woliński popro-
wadził rozmowę Moniki Sosnowskiej z Christianem Kerezem, któ-
rą można porównać do rozmów artystów z architektami w ramach 
serii wydawniczej „Kunst und Architektur im Gespräch”. Rozmowa 
dotyczyła przede wszystkim współpracy artystki z architektem przy 

w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, nlb.; Załamana ściana. Czym wła-
ściwie jest sztuczna przestrzeń i jakiego rodzaju życie się w niej toczy? Z Moni-
ką Sosnowską i Christianem Kerezem rozmawia Michał Woliński, „Piktogram” 
2007, nr 7, s. 154.

53 T. Kawamata, Book in Progress. Tadashi Kawamata Daily News, Tokyo 2001,  
s. 40–41.

54 Doświetlanie nieba. Rozmowa Piotra Sarzyńskiego z Moniką Sosnowską, laureat-
ką Paszportu „Polityki”, s. 59.

55 Wprowadzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką So-
snowską, w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, nlb.

56 Załamana ściana. Czym właściwie jest sztuczna przestrzeń i jakiego rodzaju ży-
cie się w niej toczy? Z Moniką Sosnowską i Christianem Kerezem rozmawia Mi-
chał Woliński, s. 160.
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instalacji Loop (2007) w Kunstmuseum Liechtenstein w Vaduz (bu-
dynku zaprojektowanym przez Meinrada Morgera, Heinricha Dege-
la i Christiana Kereza), a jednym z powracających wątków w tej dys-
kusji było badanie granic – „w którym miejscu architektura staje się 
sztuką, a sztuka architekturą”57. Punktem wyjścia tej debaty było po-
jęcie „abstrakcyjnej przestrzeni”. Podczas gdy Kerez podkreślał, że 
bardziej interesuje go „abstrakcyjna definicja przestrzeni niż jej uży-
teczność”, Sosnowska zauważała, że celem realizacji architektonicz-
nych nie jest jedynie abstrakcja: 

Ja tworzę przestrzeń, w której na przykład abstrakcja lub forma są ce-
lem samym w sobie, podczas gdy w twoich pracach celem jest nie tylko 
abstrakcja, bo gdybyś robił po prostu abstrakcyjną przestrzeń, to ona 
stałaby się sztuką. Tworząc pracę, nie mam całkowitej wolności. Oczy-
wiście mam swobodę w wyborze tematu, przedmiotu zainteresowania, 
ale już rozwój projektu jest oparty na niemal matematycznych zasa-
dach. To proces analizowania konkretnej logiki miejsca58. 

Tworzenie „abstrakcyjnej przestrzeni” – którą, w kontekście dialo-
gu artystki z architektem, należałoby rozumieć jako przestrzeń po-
zbawioną architektonicznej funkcji – niejednokrotnie oznacza abs-
trahowanie określonych elementów architektury. W  przypadku 
realizacji Loop w Vaduz był to znów korytarz, pomalowany na bia-
ło, wpisany we wnętrze czarnego prostopadłościanu budynku mu-
zeum. Jak zaznacza Sosnowska, projektując korytarz, architekt myśli 
o tym, jak ludzie będą poruszać się w tej przestrzeni, ale nie traktuje 
go jako autonomicznej formy. Kerez zauważa zaś, że jej instalacja to 
przestrzeń, która wydobywa ruch: „Przedtem ten ruch też tam był, 
zawarty w koncepcji architektonicznej. Był jednak ukryty bądź był 
jednym z wielu aspektów”59. Kerez zwrócił również uwagę, że pra-
ca Sosnowskiej zrealizowana w  Vaduz, podobnie jak wiele innych 
instalacji, jest dziełem sztuki, do którego można wejść, ale jego ma-

57 Ibidem, s. 152–153. 
58 Ibidem, s. 153.
59 Ibidem, s. 154.
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terialność nie jest „konstrukcją z ciężkich materiałów”60. O ile prze-
mieszczanie się przez korytarze jest elementem wspólnym instala-
cji i architektury, to w przeciwieństwie do większości budowli prace 
Sosnowskiej zazwyczaj nie mają okien; „są niemal bezczasowe i in-
trowertyczne”61. Uwaga o „introwertyczności” prac artystki pozba-
wionych okien doprowadza nas do sedna różnicy między projekto-
waniem budynku a  instalacją architektoniczną we wnętrzu galerii. 
Prace Sosnowskiej inicjują grę z architekturą wnętrza galerii, jednak 
nie podejmują – fundamentalnego w praktyce architekta – dialogu 
z  przestrzenią „zewnętrzną” wyznaczaną przez grunt i  horyzont62. 

Głównym punktem odniesienia dla architektonicznych instala-
cji Sosnowskiej, wyznaczanym przez krytykę artystyczną, pozosta-
je jednak teren sztuki. Praca Sosnowskiej 1:1, pokazywana w Wene-
cji (2007), była porównywana do działań Doris Salcedo, a zwłaszcza 
jej realizacji w Hali Turbin Tate Modern czy do walących się ścian 
domów Felixa Schramma, artysty czerpiącego inspiracje z anarchi-
tektury Gordona Matty-Clarka. Określana była również jako „feno-
menalna forma, zmiażdżona i bardzo witalna, coś między Pajęczy-
cą Louise Bourgeois a Piranesim”63. Pojawiały się także porównania 
do Merzbau Kurta Schwittersa, instalacji Tadashiego Kawamaty 
czy do Totes Haus Ur (1985–2001) Gregora Schneidera – labiryn-
tu pomieszczeń budowanego wewnątrz prywatnego, dwupiętrowego 
domu z zamurowanymi oknami, w miasteczku Rheydt (wersję tego 
domu Schneider zbudował w niemieckim pawilonie na 50. Między-
narodowej Wystawie Sztuki w Wenecji). Odnosząc się do tego ostat-
niego porównania, Sebastian Cichocki, poniekąd słusznie, argumen-
tował, że prace Schneidera i  Sosnowskiej wyrastają ze wspólnego 

60 Ibidem, s. 158.
61 Ibidem, s. 154.
62 Na temat znaczenia „gruntu” i „horyzontu” w praktyce architektonicznej (po-

jęć ukonstytuowanych w  odniesieniu do hermeneutyki Hansa-Georga Gada-
mera, ontologii Martina Heideggera i fenomenologii percepcji Maurice’a Mer-
leau-Ponty’ego) oraz przestrzeni „wewnętrznej” i  „zewnętrznej” architektury 
zob. D. Leatherbarrow, Uncommon Ground: Architecture, Technology, and Topo-
graphy, Cambridge MA–London 2000. 

63 A. Markowska, Żyzne delty, „Odra” 2007, nr 10, s. 111.
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terytorium sztuki i architektury, jednak odnoszą się do skrajnie od-
miennych terenów doświadczeń:

Trudno jest porównywać projekt 1:1 zwłaszcza do prac Schneidera […]. 
Prace Moniki Sosnowskiej są oparte na zupełnie odmiennych moty-
wacjach niż psychoanalityczne, […] anty-mieszczańskie w duchu, re-
alizacje Schneidera. Sosnowska to artystka precyzyjna […]. Może i jest 
tu miejsce na lęk przed nieznanym za ścianą, ale z pewnością nie ma 
tu miejsca na trupa w piwnicy. Sztuka Moniki […] jest bardzo chłod-
na, precyzyjna, ma rebusową naturę. […] tam gdzie Schneider grzebie 
we wnętrznościach prywatnej posesji, Sosnowska sampluje materiały, 
faktury, rozwiązania architektoniczne, które były przecież doświadcze-
niem masowym64. 

Pewne pokrewieństwo zainteresowań artystycznych, niezależnych 
od lokalnych uwarunkowań, odnajdziemy w instalacjach Kawamaty, 
który, podobnie jak Sosnowska, rozpoczął od przekraczania malar-
stwa, dochodząc do instalacji architektonicznych, nierzadko paso-
żytujących na zastanej architekturze. Krytyczną postawę wobec ar-
chitektonicznego modernizmu, ale i nieustannie podkreślany wątek 
współczesnych ruin oraz przekraczanie granic architektury, rzeźby 
i  innych sztuk wizualnych odnajdziemy u  Gordona Matty-Clarka. 
Jednak działania Sosnowskiej, nawet jeśli projektuje ona przestrzeń, 
która „wpada w anarchię”65, trudno określić mianem anarchistycz-
nych czy skierowanych przeciwko porządkowi modernistycznej ar-
chitektury. Jej przejście od malarstwa do instalacji architektonicz-
nych nie jest wyrazem buntu wobec architektury modernizmu, lecz 
chłodnych i racjonalnych kalkulacji, które prowadzą do budowania 
aporetycznych przestrzeni. Należy jednak zauważyć, że w ciągu kil-
ku ostatnich lat w twórczości Sosnowskiej można zaobserwować już 
nie zwrot ku architekturze, lecz zwrot ku rzeźbie – obiektom wyab-
strahowanym z architektury.

64 Jeden do jednego. Z Moniką Sosnowską i Sebastianem Cichockim o polskim pawi-
lonie na 52. Biennale Sztuki w Wenecji, rozmawia Krzysztof Pijarski, http://www.
obieg.pl/roz05/07041901.php (dostęp: 15.11.2007).

65 J. Mytkowska, Pustostany, po nowoczesności, w: Monika Sosnowska. Instalacja, s. 5.
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W recenzji z 52. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji 
(2007) architekt i kurator Grzegorz Piątek wydobył jeden z domi-
nujących wątków w twórczości artystów wkraczających w obszar ar-
chitektury: „Weneckie Biennale Sztuki przypomina wyjazdową se-
sję ONZ. Zawartości poszczególnych wystaw nikt nie koordynuje ze 
sobą, a  jednak nastrój i  tematyka są przerażająco spójne: dystopia, 
strach przed przyszłością, poczucie zagrożenia i  izolacji, ruiny, ru-
iny, ruiny”66. Jak przypomina Piątek, ruiny obrazowane za pomo-
cą wszelkich możliwych mediów owładnęły wyobraźnią zwiedza-
jących wystawę: w budynku Corderie można było zobaczyć zdjęcia 
ze zniszczonego Bejrutu autorstwa Gabriele Basilico (z  cyklu Bej-
rut 1991), a w ogrodach Palazzo Zenobio Callum Morton wzniósł 
rozlatujący się budynek, pomniejszony model domu zbudowane-
go przez jego ojca, architekta (Valhalla, 2007, il. 80)67. „Podobnymi 
śladami”, zauważa krytyk, „podąża Monika Sosnowska, autorka wy-
stawianej w polskim pawilonie monumentalnej pracy 1:1. To także 
sztuczna ruina, ale fikcyjnego budynku; stalowy szkielet typowego 
późnomodernistycznego obiektu usługowego – odkształcony, po-
gięty, zgnieciony”68. 

Wystawa w Wenecji w 2007 roku nie była pierwszą okazją do 
zaprezentowania przez Sosnowską zainteresowania współczesny-
mi ruinami. W  2005 roku, na wystawie „LUNA PARK. Arte Fan-
tastica” (Villa Manin, Centro d’Arte Contemporanea, Passariano), 
artystka pokazała „kawałki muru jakiegoś marnego domku, resztki 
baraku z charakterystyczną zieloną lamperią”69, rozrzucone w par-
ku włoskiej willi. Trudno je było wpisać w tradycję malowniczych 
ruin w ogrodach drugiej połowy XVIII wieku; wyglądały raczej jak 
zgeometryzowane fragmenty współczesnej budowli. Współczesne 
ruiny stały się motywem przewodnim projektu złożonego na kon-
kurs ekspozycji w Pawilonie Polonia w ramach 10. Międzynarodo-

66 G. Piątek, Czy lubisz słuchać ciszy, „Architektura-Murator” 2007, nr 9, s. 12. 
67 Zob. R. Hawker, Callum Morton’s Architecture of Disguised Difference, w: Archi-

tecture, Disciplinarity, and the Arts, eds. A. Leach, J. Macarthur, Ghent 2009,  
s. 161. 

68 G. Piątek, Czy lubisz słuchać ciszy, s. 12.
69 J. Mytkowska, Pustostany, po nowoczesności, w: Monika Sosnowska. Instalacja, s. 9. 



Il. 80. Callum Morton, Valhalla, 2007
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wej Wystawy Architektury w Wenecji (2006). Kurator tego projek-
tu, Sebastian Cichocki, zestawił prace Sosnowskiej z  działalnością 
architektonicznego studia medusa group z Gliwic: „Wspólne wątki 
[…] to zainteresowanie ruinami, rozpadem, destrukcją w architek-
turze. […] Ich projekty są konsekwencją pracy niejako na gruzach 
wcześniej istniejących struktur”70. Projekt ostatecznie nie został zre-
alizowany w Wenecji, jednak w 2006 roku Sosnowska zaprezentowa-
ła w nowojorskim Museum of Modern Art pracę Dziura (il. 81). Ta 
architektoniczna instalacja powstała w ramach Projects 83, jednego 
z ponad dwustu projektów zrealizowanych od 1971 roku71. Dziurę 
wybito w podwieszonym specjalnie dla potrzeb tej instalacji suficie 
niewielkiej sali na drugim piętrze muzeum. Przez otwór przedosta-
wało się do wnętrza ostre światło, zaś na podłodze leżało gruzowi-
sko, składające się z białych, precyzyjnie wykonanych wielościanów 
o różnej wielkości. Sosnowska odcinała się od niektórych nadinter-
pretacji tej pracy w  prasie amerykańskiej sugerujących, że Dziura 
jest „nawiązaniem do ataku terrorystycznego na wieże World Tra-
de Center”72. Nie była to praca przypominająca na przykład spekta-
kularne, anarchistyczne gesty Gordona Matty-Clarka, lecz niewielka 
instalacja wewnątrz muzeum sztuki. Do geometrycznego gruzo-
wiska Dziury była podobna praca pokazana na zbiorowej wysta-
wie „Stay forever and ever and ever” (South London Gallery, 2007), 
którą krytycy uznali za „tajemnicze czarne fragmenty zaśmiecające 
podłogę”73. Ruina jest typem struktury pozbawionej funkcjonalno-
ści, sytuującej się na pograniczu rzeźby i architektury – argumento-
wał Robert Morris74. Ruiny Sosnowskiej, zaprezentowane na wysta-
wie w ogrodzie willi Manin w Passariano i w noworskim Museum of 

70 S. Cichocki, „Ruiny” – medusa group & Monika Sosnowska, „Architektura & Biz-
nes” 2006, No. 12, s. 68. 

71 Zob. J. H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of Installation Art, Cambrid-
ge MA–London 1999, s. 102.

72 Zob. A. Chwastek, Sosnowska wystawia w  nowojorskim MoMie, „Gazeta 
Wyborcza – Bydgoszcz” 2006, nr 208 (6 września), s. 6.

73 D. Barrett, Stay forever and ever and ever, „Art Monthly” 2007, No. 307 
(listopad), s. 29–31. 

74 R. Morris, Czas teraźniejszy przestrzeni (1978), tłum. K. Bojarska, w: idem, Uwa-
gi o rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010, s. 76–77. 



Il. 81. Monika Sosnowska, Dziura, Museum of Modern Art, Nowy Jork, 2006
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Modern Art, wyznaczają nowy kierunek w jej twórczości, przejście 
od instalacji architektonicznej do rzeźby, choć nie są jedynymi wy-
znacznikami tego zwrotu.

W jednym z wywiadów Monika Sosnowska wspomina o wysta-
wie architekta Christiana Kereza w Muzeum Architektury w Bazylei: 
„Umieszczone na niej modele budynków, a właściwie ich fragmen-
tów, wykonane były w dużej skali, może 1 : 10, tak że przypominały 
abstrakcyjne rzeźby”75. W 2005 roku w warszawskiej Fundacji Gale-
rii Foksal zaprezentowano indywidualną „Wystawę” Sosnowskiej – 
pokazywaną następnie w galerii Kronika w Bytomiu (2006) i w Tal-
bot Rice Gallery w Edynburgu (2007)76. „Wystawa” miała charakter 
quasi-retrospektywnego pokazu, a  sposób ekspozycji przypominał 
tradycyjne wystawy rzeźb na cokołach – niewielkie modele zostały 
umieszczone na białych postumentach (il. 82). Przedstawiały odpo-
wiednio przeskalowane instalacje, zrealizowane już w  określonych 
miejscach i w odniesieniu do ich rzeczywistej skali architektonicz-
nej. Krytycy zwracali uwagę na fakt, że realizacje artystki, „tworzone 
w różnych miastach całej Europy, poznajemy raczej z dokumenta-
cji niż z własnego doświadczenia”77, a jedynym sposobem na prze-
strzenny przegląd tych instalacji była ich miniaturyzacja i prezen-
tacja w  jednym miejscu. Aby „zrobić retrospektywę Sosnowskiej”, 
trzeba by mieć do dyspozycji fabryczną halę – argumentował Ja-
kub Banasiak, porównując modele z „Wystawy” do Kompozycji prze-
strzennych Katarzyny Kobro: „piękne obiekty służą już tylko kon-
templacji”78. Zminiaturyzowane projekty Sosnowskiej skojarzono 
także z  makietami „tworzonymi przez architektów dla niepotra-
fiących czytać planów zleceniodawców”79. Należy jednak przypo-

75 Jeden do jednego. Z Moniką Sosnowską i Sebastianem Cichockim o polskim pawi-
lonie na 52. Biennale Sztuki w Wenecji, rozmawia Krzysztof Pijarski.

76 Zob. T. Woźniak, Czarna guma i oczekiwanie na manifest, „Czas Kultury” 2007, 
nr 6, s. 116–120.

77 K. Sienkiewicz, Zmiana skali. „Wystawa” Moniki Sosnowskiej w Fundacji Galerii 
Foksal, „Sekcja” 2006, nr 1, nlb. 

78 J. Banasiak, Bez dydaktyzmu, „Odra” 2008, nr 10, s. 96.
79 K. Sienkiewicz, Zmiana skali. „Wystawa” Moniki Sosnowskiej w Fundacji Galerii 

Foksal, nlb.



Il. 82. Monika Sosnowska, „Wystawa”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa, 2005
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mnieć, że architektoniczne modele i makiety nie powstają jedynie 
w celach komercyjnych. Budowanie modeli było i  jest nadal istot-
nym etapem kształcenia architekta; ułatwiają przetestowanie moż-
liwości konstrukcyjnych, wycyzelowanie proporcji budynku i  jego 
detali. Jak już zaznaczyłam w poprzednich rozdziałach książki, wpi-
sują się również w nowoczesną i współczesną tendencję do „muze-
ifikacji” jako obiekty tworzone przez architektów specjalnie na wy-
stawy architektury i  sztuki. „Wystawa” Sosnowskiej była, z  jednej 
strony, świadomą strategią kuratorską, „muzeifikującą” instalacje ar-
chitektoniczne. Umożliwiła całościowy ogląd realizacji, których do-
tychczas doświadczaliśmy od środka, wchodząc w zaprojektowane 
przestrzenie. Z drugiej zaś – „Wystawa” wydobyła istotny etap pro-
jektowania instalacji przez artystkę. Sosnowska buduje modele, aby 
sprawdzić, w jaki sposób projektowana struktura wpasuje się w ist-
niejącą architekturę: 

Skala jest dostosowana do konkretnych zamierzeń. Prace są duże albo 
małe, albo duże i małe jednocześnie, wtedy gdy wymaga tego koncep-
cja. Niektóre z nich symulują prawdziwą architekturę i muszą być w wy-
miarze 1:1. Kiedy chcę pokazać, że architektura zamienia się w model, 
zmniejszam też skalę. Skalę wyznacza też miejsce, w którym praca ma 
zostać pokazana. To moje instalacje wpasowują się w przestrzeń, a nie 
odwrotnie80. 

Na wystawie 1:1 w Wenecji (2007) Sosnowska wbudowała we wnę-
trze Pawilonu Polonia, zaprojektowanego w latach trzydziestych XX 
wieku, szkielet modernistycznego pawilonu przypominającego ty-
powe budynki usługowe z  lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Konstrukcja pawilonu powstała na terenie nieczynnej warszawskiej 
Fabryki Domów Mieszkalnych81, co wyznacza szczególny dialog 
między budownictwem z  wielkiej płyty doby PRL, modernizmem 
lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych oraz architekturą pawilo-

80 Wprowadzić chaos i niepewność. Rozmowa Sebastiana Cichockiego z Moniką So-
snowską, w: Monika Sosnowska, Wystawa / Display, nlb.

81 S. Cichocki, Rytmy czasoprzestrzenne i  propagandowe zaplecze architektury. 
O sztuce Moniki Sosnowskiej, w: Monika Sosnowska 1:1, s. 37.
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nu wystawowego z lat trzydziestych. Tytuł projektu – 1:1 – sugeru-
je rzeczywistą skalę tej konfrontacji. Przewrotność tej pracy pole-
gała jednak na tym, że szkielet pawilonu wyglądał jakby był na siłę 
wciśnięty we wnętrze pawilonu, miażdżony przez sufit, zdeformo-
wany przez geometrię wnętrza. Istotnym etapem pracy nad projek-
tem 1:1 było stworzenie makiety żelaznego szkieletu budynku, który 
został wciśnięty w przestrzeń Pawilonu Polskiego. Najpierw powstał 
model w skali 1:10, a następnie przeprowadzono na nim próby gię-
cia konstrukcji: 

Na początku, razem z inżynierem zaprojektowaliśmy konstrukcję. [...] 
Gdy projekt był gotowy, wykonaliśmy model w skali 1 : 10 i przepro-
wadziliśmy na nim próby gięcia. [...] Inżynier skonstruował specjalną 
maszynę do gniecenia, która umożliwiła nam osiągnięcie właściwego 
kształtu konstrukcji.  [...] Przed nami jest najtrudniejsze zadanie, czyli 
powtórzenie w dużej skali tego, co wykonaliśmy na modelu82.

Wykonywanie modeli w praktyce artystycznej Sosnowskiej nie jest 
jedynie czysto estetyczną grą ze skalą; pozwala również na testowa-
nie możliwości konstrukcyjnych i technologicznych. 

W 2008 roku, w bazylejskiej galerii Schaulager, odbyła się wy-
stawa „1:1” –pokaz prac Moniki Sosnowskiej i Andrei Zittel, artystki 
podejmującej w swoich pracach modernistyczny temat „mieszkania 
najmniejszego”83. Jak zauważyła polska krytyczka: „Obie części wy-
stawy »1:1«, pokazywane w Schaulagerze na dwóch osobnych kon-
dygnacjach, łączy idea architektury […]. W przypadku Sosnowskiej 

82 Jeden do jednego. Z Moniką Sosnowską i Sebastianem Cichockim o polskim pawi-
lonie na 52. Biennale Sztuki w Wenecji, rozmawia Krzysztof Pijarski.

83 Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Andrea Zittel projektuje „jed-
nostki mieszkalne”, A–Z  Living Units. „A–Z” to gra z  inicjałami artystki, ale 
także gra z  uniwersalnym charakterem jej projektów, obejmujących nie tyl-
ko mieszkania, ale i ubrania czy jedzenie. W latach 1996–1997 Zittel tworzyła 
również Escape Vehicles, rodzaj nomadycznej architektury, pojazdy, w których 
można zamieszkać, ale też przenieść się w inne miejsce. W 2001 roku powsta-
ły Cellular Compartment Units – architektoniczne moduły dziesięciu niskich 
celi, które można ustawiać w różnych kombinacjach. Zob. Andrea Zittel: Criti-
cal Space, eds. P. Morsiani, T. Smith, New York 2005.
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są to pozbawione funkcji rzeźby, w przypadku Zittel – funkcjonal-
ne wnętrza”84. W ramach tej wystawy – uznanej za jedną z najlep-
szych ekspozycji 2008 roku85 – Sosnowska zaprezentowała dziewięć 
prac; od największej, czyli stalowego szkieletu budowli 1:1 z Pawilo-
nu Polonia, do najmniejszej, czyli aluminiowej Klamki (2008) z od-
ciśniętym śladem palców artystki. Ogromna przestrzeń ekspozy-
cyjna sprawiła, że prace Sosnowskiej, nawet te o architektonicznej 
skali, zaczęto postrzegać w  kategoriach rzeźby. W  Schaulager „ła-
twiej 1:1 nazwać rzeźbą – w odróżnieniu od weneckiej wersji wy-
gięta na nowo i dostosowana do wymiarów Schaulageru, ograniczo-
na jest tylko przez sufit i podłogę, można ją obejść wokół, podczas 
gdy w Wenecji, wchodząc do pawilonu, wchodziło się zarazem do 
wypełniającego cały budynek stalowego szkieletu”86. Krytycy pod-
kreślali, że prace Sosnowskiej przypominają raczej rzeźby niż archi-
tektoniczne instalacje. Nie pozostaje bez znaczenia fakt, że była to 
pierwsza wystawa prezentująca kilka prac Sosnowskiej w pełnej skali 
i w jednej przestrzeni: „Dzięki temu zabiegowi udało się zaprezen-
tować nie tyle reprezentatywny przekrój twórczości artystki, ile jej 
nowe oblicze. Nie autorkę klaustrofobicznych instalacji przestrzen-
nych, a wytrawną rzeźbiarkę”87. Korytarz stał się „precyzyjnym, czy-
stym obiektem”, a stalowa konstrukcja 1:1 – „efektowną kompozycją 
plastyczną”. Wielki, zmięty sześcian, przeniesiony z  Sprengel Mu-
seum w Hanowerze (2006) i wyprodukowany w warszawskiej Fabry-
ce Domów, „tu wciśnięty jest w najgłębszy kąt – i świetnie radzi sobie 
jako abstrakcyjna rzeźba”88, podczas gdy w Hanowerze był umiesz-
czony na zewnątrz budynku i wyglądał, jakby na niego spadł i zo-
stał zgnieciony siłą ciążenia. Dwie rzeźby przygotowane specjalnie 
na wystawę w Schaulager – Betonowa kula z powtykanymi prętami 

84 D. Kołacka, 1:1. Sztuka i rzeczywistość, „Artluk” 2008, nr 2, s. 15.
85 Zob. ranking wystaw Best of 2008, Christine Macel, „Artforum” 2008 (gru-

dzień), s. 268.
86 D. Kołacka, 1:1. Sztuka i rzeczywistość, s. 15. 
87 J. Banasiak, Polka w szwajcarskim bunkrze sztuki, „Dziennik. Polska, Europa, 

Świat” 2008, nr 212 (10 września), s. 20.
88 Ibidem. 
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zbrojeniowymi i wygięta Barierka – podkreślały dodatkowo zwrot 
w stronę rzeźby w twórczości Sosnowskiej.

Wyeksponowany w Schaulagerze zwrot ku rzeźbie nie oznacza 
jednak zerwania z architekturą. Wspomniana już aluminiowa Klam-
ka z  odciskiem palców, najmniejszy obiekt pokazany w  wielkiej 
przestrzeni ekspozycyjnej, to detal wyabstrahowany z  licznych in-
stalacji-korytarzy. Na pytanie krytyka: „cóż swojskiego może być na 
przykład w korytarzu z  ciągiem drzwi?”, Sosnowska odpowiedzia-
ła: „Na przykład klamki. Inaczej otwiera się drzwi, sięgając do naj-
bardziej normalnej, banalnej klamki, inaczej, gdy jest ona dziwna, 
obca, nietypowa”89. Klamka jako rzeźba – pozbawiona swej funkcji, 
a jednak przez zastygnięte ślady palców przypominająca o dotyko-
wym, architektonicznym użytkowaniu – odsyła nas do omawiane-
go już Heideggerowskiego „obchodzenia się z narzędziem”, którego 
funkcja ujawnia się w przestrzennej sytuacji. Klamka to – dosłow-
nie – „rzecz pod ręką”90. Klamki używamy, otwierając drzwi, przy-
pomina filozof w Byciu i czasie, a architekt Juhani Pallasmaa określa 
ją jako „dłoń, którą podaje nam budynek”91.

„Czy istnieje granica oddzielająca funkcjonalizm architektury 
od formalizmu rzeźby?”92. To pytanie, zasadnicze w kontekście roz-
ważań o wspólnym terenie  rzeźby i architektury, zadano w recenzji 
wystawy Sosnowskiej w Schaulager. Próbując zmierzyć się z dylema-
tem, czy prace Sosnowskiej powinny być zaliczone do kategorii rzeź-
by, czy raczej do architektury, Kirsty Bell przywołuje zarówno Poetykę 
przestrzeni (1958) Gastona Bachelarda, jak i Uwagi o rzeźbie (1966–
–1967) Roberta Morrisa, w których zawarł swoje rozważania o skali 
rzeźby minimalizmu. „Architektoniczność” rzeźby minimalizmu po-
legała na monumentalizacji jej skali wobec przestrzeni galerii; tym sa-

89 Doświetlanie nieba. Rozmowa Piotra Sarzyńskiego z Moniką Sosnowską, laureat-
ką Paszportu „Polityki”, s. 59. 

90 Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomeno-
logii przestrzeni, Kraków 2006, s. 26.

91 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 95; J. Palla-
smaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Chichester 2005, s. 56. 

92 K. Bell, Time and Space, „Frieze” 2008, No. 116, s. 214.
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mym rozmiary przestrzeni galerii stanowiły część struktury rzeźby93. 
„Rzeźbiarskość” instalacji architektonicznych (weneckiej pracy 1:1 czy 
Korytarza pokazanego w MUSAC w Léon w 2006 roku) ujawniła się 
w momencie, kiedy zostały zaprezentowane razem w monumentalnej 
przestrzeni galerii. W przestrzeni Schaulageru wyglądały jak powięk-
szone wersje modeli z „Wystawy” w Fundacji Galerii Foksal w War-
szawie. Nie były już instalacjami site-specific, ale modelami w pełnej 
skali, wyjętymi z miejsc, do których zostały pierwotnie przeznaczone. 

Wystawa w  Schaulager wyznaczyła kolejny zwrot w  twórczo-
ści Sosnowskiej; od malarstwa, które „uciekło z  obrazu”, wkracza-
jąc na ściany, przez instalacje architektoniczne, do rzeźby odkształ-
cającej architektoniczne elementy. Przejście w  stronę rzeźby, choć 
umieszczonej nie we wnętrzu galerii, a w otwartej przestrzeni pu-
blicznej, sygnalizuje również Krata (2009) – ażurowa kula z metalu 
ustawiona w Parku Rzeźby na warszawskim osiedlu Bródno (stwo-
rzonym w Parku Bródnowskim powstałym w latach siedemdziesią-
tych XX wieku wewnątrz osiedli robotniczych pracowników Fabry-
ki Samochodów Osobowych)94. Ażurowa kula ustawiona w  Parku 
Rzeźby przypomina kuliste konstrukcje z  dawnych placów zabaw, 
które obok trzepaków stanowiły główną atrakcję dla dzieci. Jed-
nak Krata Sosnowskiej nie spełnia żadnej funkcji; obowiązuje za-
kaz wchodzenia na nią, o czym informuje przytwierdzona do rzeźby 
metalowa tabliczka. Inna Krata (2008), rzeźbiarska brama stanowią-
ca stały element holu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w  Warszawie, 
otwierała wystawę kolekcji muzeum w 2009 roku. Jak zaznacza je-
den z krytyków: „artystka rozegrała w charakterystyczny dla siebie 
sposób przestrzeń galerii, która w  tym wypadku wygląda przecież 
jak klatka schodowa w bloku. Brama czy raczej krata to majstersz-
tyk site-specific i pokaz możliwości krajowego rzemiosła i metalopla-

93 Zob. podrozdział Architektoniczność minimalizmu w rozdziale 2 części 3. 
94 Praca Sosnowskiej (obok dzieł Olafura Eliassona, Rirkrita Tiravaniji i  Pawła 

Althamera) stała się częścią plenerowej ekspozycji dzieł sztuki współczesnej, 
jednej z najciekawszych propozycji artystycznych dla Warszawy ostatnich lat, 
zrealizowanej w  wyniku współpracy Pawła Althamera, Muzeum Sztuki No-
woczesnej i  władz dzielnicy Targówek, a  nawiązującej do tradycji plenerów 
w Osiekach czy Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965–1973).
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styki”95. W 2010 roku na wystawie indywidualnej w galerii Hauser 
& Wirth w Nowym Jorku artystka zaprezentowała siedem nowych 
rzeźb stworzonych specjalnie na tę okazję (il. 83). Ławka, Płot, Dra-
bina, Schody, Spirala, Balustrada i Poręcz to powyginane konstrukcje 
ze stali, elementy małej architektury pozbawionej funkcjonalności 
(Sosnowska nazywa takie przekształcenia „gimnastyką materiału”)96. 
Został zachowany materiał, struktura i  skala konstrukcji, ale frag-
ment funkcjonalnej architektury przekształcono w plastyczną rzeźbę – 
poskręcaną ławkę, na której nie można usiąść, powyginane schody, 
na które nie można wejść. W tym samym roku Sosnowska zrealizo-
wała spektakularną pracę Schody (il. 84) w atrium przestrzeni wy-
stawowej K21 w Düsseldorfie, która wpisuje się w serię prac artystki 
przekształcających ten element architektoniczny. Spiralna, metalo-
wa klatka schodowa, o powyginanych stopniach i poręczy, wyglądała 
jak „więdnąca roślina”97, pnącze zwisające ze ściany atrium. Mierzą-
ce dwadzieścia jeden metrów wysokości Schody wstawione w prze-
strzeń galerii były niemal dosłownym (i zrealizowanym w podobnej 
skali) zapożyczeniem z  istniejącej architektury, powtórzeniem spi-
ralnej formy schodów awaryjnych na ścianie bloku przy ulicy Bro-
niewskiego 21 na warszawskim osiedlu WSM Zatrasie zbudowanym 
w  pierwszej połowie lat sześćdziesiątych98 (il. 85). Przetworzony 

95 A. Mazur, Sztuka cenniejsza niż budynek, „Obieg” 2009 (13 stycznia), http://
www.obieg.pl/recenzje/6409 (dostęp: 12.02.2011).

96 Zob. zapis spotkania z  artystką (10 maja 2012 roku), towarzyszącemu wystawie 
„Nowa rzeźba?” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (prowadzenie: Gabriela Świ-
tek), zdeponowany w archiwum Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa.

97 Zob. A. Przywara, The Staircase, w: Monika Sosnowska. The Staircase 2010, ed. 
S. Jansen, (kat. wyst.) Lichthof/Lighthouse, Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen, K21 Ständehaus, Düsseldorf 2010, s. 12. 

98 Fotografia schodów awaryjnych przy ulicy Broniewskiego 21 została zamiesz-
czona w katalogu wystawy Sosnowskiej w Düsseldorfie. Zob. ibidem, s. 29. No-
tabene zdjęcie tych samych schodów opublikowałam w katalogu Alina Ślesiń-
ska 1922–1994, red. E. Toniak, Warszawa 2007, s. 29. W uwagach o twórczości 
Ślesińskiej sugeruję, że jej modele gipsowe mogły być „rzeźbiarskimi impresja-
mi na temat istniejących budowli”, jednak trudno odnaleźć bezpośrednie źró-
dła inspiracji (zob. podrozdział Rzeźby-makiety, czyli propozycje dla architek-
tury w rozdziale 2 części 4). W przypadku Schodów Sosnowska podaje źródło 
zapożyczenia architektonicznego motywu. 



Il. 83. Monika Sosnowka, wystawa w galerii Hauser & Wirth, Nowy Jork, 2010
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element bloku, schody zaprojektowane w  latach sześćdziesiątych – 
w czasie, kiedy szczególnie podkreślano „rzeźbiarskość” architektu-
ry – został wyjęty z funkcjonalnej sytuacji i przeniesiony do galerii.

W praktyce artystycznej Sosnowskiej pojawiła się w ostatnich la-
tach jeszcze inna formuła – instalacja jako architektoniczna oprawa 
wystawy. W 2010 roku, w Centrum Pompidou, zorganizowano wy-
stawę „Les Promesses du passé”, podkreślającą dialog między arty-
stami dawnego bloku wschodniego i artystami z  tak zwanej Euro-
py Zachodniej99. Zaprojektowanie architektury wystawy powierzono 
Monice Sosnowskiej i słoweńskiemu artyście Tobiasowi Purithowi. 
W Galerii Południowej Centrum Pompidou Sosnowska zbudowała 
konstrukcję ze ścianek w kształcie rozgałęziającego się zygzaka, na-
rzucającą linearną narrację wystawy, która miała przypominać oglą-
danie filmowych kadrów: 

Zasugerowałam stworzenie linearnej wystawy, która umożliwiłaby ku-
ratorkom wprowadzenie narracji, ale oczywiście linearna nie ozna-
cza koniecznie linii prostej. Na pierwszym rysunku pokazałam zygzak. 
[…] Na mojej wystawie w  Schaulager w  Bazylei prace były rozrzuco-
ne w przestrzeni i mogły być oglądane w różnych sekwencjach, z róż-
nych odległości […]. W Centrum Pompidou sposób recepcji jest zdefi-
niowany, jak w filmie, w którym oglądasz kolejne sceny. […] instalacja 
stoi w pomieszczeniu, nie jest powiązana z architekturą Centrum Pompi-
dou. […] konstrukcja jest nie tyle architekturą co wolno stojącą rzeźbą100. 

Christine Macel, jedna z kuratorek wystawy, podkreślała, że realiza-
cja Sosnowskiej jest jednocześnie scenografią wystawy i samodziel-

99 Wystawa, obejmująca lata 1950–2010, zgromadziła prace kilkudziesięciu arty-
stów, między innymi Edwarda Krasińskiego, Aliny Szapocznikow, Pawła Al-
thamera, Cezarego Bodzianowskiego, Ewy Partum, Dimitrija Prigowa, Júliu-
sa Kollera, Marii Bartuszovej, Anri Saly, Iona Grigorescu. Zob. Les Promesses 
du passé, éd. C. Macel, N. Petrešin-Bachelez, (kat. wyst.) Centre Pompidou, Pa-
ris 2010. Zob. także recenzje z wystawy: M. Szymanowska, Paryż patrzy w świe-
tlaną przyszłość, „Gazeta Wyborcza – Kultura” 2010, nr 91 (19 kwietnia), s. 23;  
J. Sitkowska-Bayle, W labiryncie przeszłości, „Art & Business” 2010, nr 6, s. 44–47.

100 Zob. Monika Sosnowska talks about her exhibition design for „The Promises of the 
Past”, „Artforum” 2010, No. 5, s. 226–227. 
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nym dziełem, obiektem niezależnym od architektury Galerii Połu-
dniowej101. Podobnego zadania – stworzenia instalacji, która jest 
jednocześnie architekturą wystawy – Sosnowska podjęła się w 2011 
roku, w ramach 54. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji102. 
Antechamber Sosnowskiej – jeden z  „parapawilonów” w  Pawilo-
nie Centralnym – przyjął formę architektonicznej instalacji na pla-
nie gwiazdy, dzielącej przestrzeń wystawy na kilka mniejszych sal, 
w których pokazano pracę brytyjskiego artysty Haroona Mirzy i fo-
tografie Davida Goldblatta103. Instalacje artystki jako architektonicz-
ne oprawy ekspozycji sztuki są wpisywane niekiedy przez współ-
czesnych krytyków w historię polskiego wystawiennictwa z drugiej 
połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Do świetności polskiej sztuki 
wystawiennictwa przyczynili się wówczas architekci: Oskar Hansen, 
Jerzy Sołtan czy Stanisław Zamecznik, współpracujący z  Wojcie-
chem Fangorem104. W przypadku instalacji Sosnowskiej w Centrum 
Pompidou i w ramach 54. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w We-
necji można zaobserwować jednak pewną modyfikację tej tradycji. 
To nie architekci we współpracy z artystami, ale artyści wkraczający 
w obszar architektury, są odpowiedzialni za architektoniczną oprawę 
ekspozycji, która niejednokrotnie stanowi osobne dzieło105.

101 E. I. Nowak, Obietnice przyszłości. Rozmowa z  Christine Macel, „Gazeta Anty- 
kwaryczna” 2010, nr 4 (1969), s. 48.

102 Bice Curiger – szwajcarska kuratorka z Kunsthaus w Zurychu i redaktorka pi-
sma „Parkett”, odpowiedzialna za tematyczną wystawę „ILLUMInazioni” pre-
zentowaną w Pawilonie Centralnym i w Arsenale – zaprosiła do zaprojektowa-
nia struktur ekspozycyjnych czworo artystów: Oscara Tuazona, Song Donga, 
Franza Westa oraz Monikę Sosnowską. Mieli oni za zadanie stworzyć „para-
pawilony”, funkcjonujące poza podziałami narodowymi, ale umożliwiające po-
działy przestrzeni wystawowych.

103 Zob. na przykład: K. Stanisławski, Montaż iluzji w  układzie alfabetycznym, 
„Format” 2011, nr 61, s. 32.

104 Wątek ten porusza również Michał Woliński w recenzji z wystawy „Le Promes-
ses du passé” w  Centrum Pompidou. Zob. M. Woliński, Monika Sosnowska, 
„Artforum” 2010, No. 5, s. 222–225. 

105 Przykładem jest nie tylko działalność Sosnowskiej, ale także projekty Jarosła-
wa Kozakiewicza: architektura wystawy „Panoptykon. Architektura i teatr wię-
zienia” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2005) czy wystawy „Obok. Polska – 
Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (Martin Gropius Bau, Berlin 2011).



Il. 84. Monika Sosnowska, Schody, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2010



Il. 85. Schody awaryjne, ul. Broniewskiego 21, Osiedle WSM Zatrasie, Warszawa, 
projekt Jacek Nowicki, 1960–1962, realizacja 1962–1964





rozdział 4
Obrazowanie architektury

I tak jak ciało ludzkie da się ująć w figurę koła,  
podobnie da się ono ująć w kwadrat. 

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć

Moim zamiarem było wykreślenie diagramu,  
który opierając się na związku pomiędzy istotą ludzką a geometrią,  

pomijałby zagadnienie proporcji ciała i problem grawitacji.
Jarosław Kozakiewicz, Enneagram

Modele architektonicznego ciała

„Odczuwam potrzebę działania w miejscach zaniedbanych i nieprzy-
jaznych, tam gdzie szeroko pojęty kontekst skłania mnie do inter-
wencji” – w taki sposób Jarosław Kozakiewicz, w wywiadzie z 2010 
roku, określa swoje działania na pograniczu architektury i  sztuki1. 
Kozakiewicz przedstawia się jako rzeźbiarz zajmujący się projekta-
mi architektonicznymi2, nie zawsze przeznaczonymi do realizacji, 
choć niektóre z nich stały się przedmiotem zaciekłych debat doty-
czących rewitalizacji przestrzeni publicznej. Większość z  jego pro-
jektów architektonicznych istnieje jedynie w formie komputerowych 
wizualizacji, filmów i modeli, co prowadzi nas do pytania (impliko-
wanego już przy omawianiu prac Alicji Karskiej i Aleksandry Went 
w  pierwszym rozdziale książki) o  to, jak możliwa jest aktywizacja 

1 Zob. Przygody z  architekturą. Z  Jarosławem Kozakiewiczem rozmawia Marek 
Wasilewski, „Czas Kultury” 2010, nr 3, s. 49. 

2 Przykładem jest współpraca Kozakiewicza z  polskimi i  fińskimi architekta-
mi (Grupa 5 i  ALA Architects) przy projekcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie (2007) czy projekt Pawilonu zimowego (2008) zamówiony przez 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
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doświadczenia przestrzeni w przypadku prac artystów, którzy „my-
śląc architekturą”, obrazują swoje koncepcje w innych niż architekto-
niczne formach reprezentacji. Powracamy również do omawianego 
już zjawiska nowoczesnej i współczesnej muzeifikacji architektury. 
Zjawisko to, obserwowane od końca XVIII wieku wraz z pierwszy-
mi projektami muzeum architektonicznego, przyczyniło się zarów-
no do zbliżenia sztuk wizualnych i architektury, jak i do sprowadze-
nia architektury do problemu reprezentacji (jako obraz, jako model), 
do oglądu, a nie bezpośredniego doświadczenia przestrzeni. W roz-
ważaniach o integracjach sztuk wizualnych i architektury w polskiej 
sztuce współczesnej prace Kozakiewicza obrazujące architekturę nie 
mogą zostać pominięte. W jego twórczości, zwróconej ku architek-
turze, wyróżniam trzy zasadnicze nurty. Do pierwszego należy zali-
czyć rzeźby oraz instalacje site-specific, w których artysta posługuje 
się zapożyczeniami z architektury, wybranymi elementami architek-
tonicznymi, takimi jak kolumna czy drzwi, „samplując” – podobnie 
jak wielu innych artystów sięgających po architektoniczne inspira-
cje – wybrane detale lub elementy małej architektury. Drugi, najbar-
dziej nowatorski, wiąże się z przewartościowaniem fundamentalnej 
dla teorii i  praktyki architektonicznej tradycji „figury witruwiań-
skiej”; Kozakiewicz proponuje oryginalny model „architektoniczne-
go” ciała, dzięki któremu tworzy formy rzeźbiarskie i modele archi-
tektury. Wiele jego projektów stanowi przykład nowego podejścia 
do paradygmatu figury witruwiańskiej i  architektonicznego mo-
dułu oraz do związków między architekturą, naukami przyrodni-
czymi i  technologią. Trzeci nurt łączy się z  postulatem ożywiania 
przestrzeni publicznej. Wizualizacje niezrealizowanych projektów 
architektonicznych bądź też koncepcji nieprzeznaczonych do reali-
zacji postrzegam jako przykłady myślenia o architekturze jako sztu-
ce publicznej, której zadaniem jest kształtowanie przestrzeni na-
szej codzienności. Twórczość Kozakiewicza można interpretować 
w  kontekście współczesnych przewartościowań sztuki publicznej, 
choć sam artysta nie określa swoich projektów tym mianem. „Sztu-
ka przeciwko architekturze publicznej” to określenie, które oddaje 
charakter na przykład krytycznej sztuki publicznej Krzysztofa Wo-
diczki. Sztuka architektury jako sztuka publiczna to definicja bliższa 
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postawie artystycznej Kozakiewicza, a jednym z głównych jej aspek-
tów jest podkreślanie funkcji architektury jako ożywiania miejsc za-
niedbanych i zapomnianych. 

Jednym z pierwszych wtargnięć Kozakiewicza w pole architek-
tury była instalacja rzeźbiarsko-architektoniczna Więcej światła!, za-
prezentowana w  Małym Salonie warszawskiej Zachęty Narodowej 
Galerii Sztuki w 1998 roku (il. 86). Kozakiewicz odtworzył w galerii 
fragment cokołu jednej z kolumn konfesji św. Piotra (1624) Giovan-
niego Lorenza Berniniego. Makieta kolumny z płyty gipsowo-kar-
tonowej i  stali została przekształcona w  obserwatorium astrolo-
giczne. Na wysokości trzech metrów artysta umieścił wizjer lunety, 
przez którą można było zobaczyć projekcję rozgwieżdżonego nie-
ba oraz plamy i  wybuchy na Słońcu. Do makiety kolumny Berni-
niego przystawiono drabinę, aby widzowie mogli wspiąć się na wy-
sokość otworu lunety i obejrzeć projekcję nieba3. Instalacja Więcej 
światła! nie tylko zasygnalizowała szczególne kierunki zaintereso-
wań Kozakiewicza – rzeźbą i architekturą jako reprezentacją antro-
pokosmicznych wizji – lecz także przywołała tradycję powinowac-
twa sztuk. Barokowe powinowactwo rzeźby i  architektury, obecne 
w twórczości Berniniego, było niejednokrotnie wspomniane w kon-
tekście współczesnych prób integracji sztuk wizualnych i architektu-
ry; przykładem jest refleksja Roberta Morrisa dotycząca Berniniego, 
który „zmienia architekturę w rzeźbę”4. Wyabstrahowanie jednego 
elementu architektury i  jego przemieszczenie charakteryzuje także 
dwie późniejsze instalacje Kozakiewicza. Puk-puk (2007) to insta-
lacja site-specific powstała w ramach wystawy „Ulica Próżna 2007” 
w  zrujnowanej kamienicy (obecnie poddawanej gruntownej prze-

3 Zob. G. Świtek, Więcej światła! (1998), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer, red.  
G. Świtek, (kat. wyst.) Pawilon Polonia, 10. Międzynarodowa Wystawa Archi-
tektury w Wenecji, Warszawa 2006, s. 179. 

4 Zob. R. Morris, Czas teraźniejszy przestrzeni (1978), tłum. K. Bojarska, w: idem, 
Uwagi o  rzeźbie. Teksty, red. S. Titz, C. Krümmel, K. Słoboda, Łódź 2010,  
s. 80. Zob. także: S. C. Larsen, Contemporary Sculpture and Architecture: Re- 
vival Without Revivalism, w: Architectural Sculpture, eds. B. Johnson, H. Sin- 
german, (kat. wyst.) Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles 
 1980, s. 11–12. 



Il. 86. Jarosław Kozakiewicz, Więcej światła!, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa, 1998
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budowie) w Warszawie, jednego z ostańców dziewiętnastowiecznej 
zabudowy, ale i  budynku, który w  czasie drugiej wojny światowej 
znalazł się w  obrębie getta5. Ściany jednego ze zrujnowanych po-
mieszczeń kamienicy Kozakiewicz obstawił kilkudziesięcioma para-
mi drzwi, które przeznaczono do wywiezienia na śmietnik (il. 87). 
Prowadzące donikąd drzwi zostały pomalowane na żółto, co nawią-
zywało do nakazu okupanta oznaczania mieszkań ludności żydow-
skiej. Drzwi do muzeum (2008) powstały na zamówienie Muzeum 
Sztuki w Łodzi w związku z otwarciem nowej przestrzeni – ms² na 
terenie centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura6. Podwójne 
drzwi wykonane ze rdzewiejącej stali powtarzają kształt ślepych ar-
kad w elewacji budynku dawnej tkalni, przebudowanej na potrze-
by muzeum. Rzeźba nawiązująca do zastanej architektury, oparta na 
elewacji, pełni funkcję znaku wskazującego drogę wejścia do mu-
zeum, wyróżniającego je spośród innych wejść, prowadzących do 
obiektów komercyjnych.

To jednak nie instalacje rzeźbiarsko-architektoniczne zaprojek-
towane specjalnie na wystawy sztuki czy dla budynku muzeum, lecz 
niewielki rzeźbiarski model wykonany w  pracowni, zapis refleksji 
o  kosmologicznych analogiach między architekturą i  ciałem ludz-
kim, należałoby uznać za moment zwrotny w myśleniu o architektu-
rze Kozakiewicza. W 2001 roku artysta stworzył Enneagram – model 
ludzkiego ciała wpisany w koło i trójkąty, który łączy w sobie (i jed-
nocześnie przekształca) dwie tradycje obrazowania ludzkiego cia-
ła: enneagramu jako mapy typów osobowości7 oraz tak zwanego 
człowieka witruwiańskiego8. Jak zaznacza Kozakiewicz: „Moim za-
miarem było wykreślenie diagramu, który opierając się na związku 
między istotą ludzką a geometrią, pomijałby zagadnienie proporcji 

5 J. Kozakiewicz, Puk-puk (2007), http://www.kozakiewicz.art.pl/wpis.php?id=45 
(dostęp: 11.08.2011).

6 Idem, Drzwi do muzeum (2008), http://www.kozakiewicz.art.pl/wpis.php?id=47 
(dostęp: 11.08.2011).

7 Zob. R. Rohr, A. Ebert, Enneagram. Dziewięć typów osobowości, tłum. A. Kleszcz, 
Kraków 2004, s. 21. 

8 Enneagram Kozakiewicza w kontekście pojęcia figury i ciała w teorii architektu-
ry omawiam szerzej w książce Aporie architektury, Warszawa 2012, s. 24–37.



Il. 87. Jarosław Kozakiewicz, Puk-puk, wystawa „Ulica Próżna”, Warszawa, 2007
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ciała i problem grawitacji. Enneagram nie stawia sobie za cel znale-
zienia w ciele ludzkim wzorców symetrii i piękna [...], które mogłyby 
mieć zastosowanie w budowaniu jakiegokolwiek fizycznego obiek-
tu”9. Należy jednak dodać, wbrew cytowanemu powyżej komenta-
rzowi artysty, że zasada wykreślania „diagramu” przekształciła się 
w jego twórczości w ogólną zasadę wykreślania brył i modułów, któ-
re stanowią trzon kompozycji architektonicznych. Enneagram to 
drewniany manekin rysunkowy, używany często przez artystów do 
studiowania proporcji i  układu kostnego ciała ludzkiego, którego 
członki zostały ustawione w sposób sugerujący pozycję swobodnej 
lewitacji w przestrzeni (il. 88). Z dziewięciu otworów ulokowanych 
w  ciele ludzkim artysta wyprowadza pręty wyznaczające krawę-
dzie geometrycznych figur: trójkątów i rombów, a całość tej geome-
trycznej kompozycji jest wpisana w okrąg. Podobne myślenie o ciele 
ludzkim, mikrokosmosie, który komunikuje się ze światem-makro-
kosmosem przez otwory ciała, pojawiło się już w instalacji rzeźbiar-
skiej Kozakiewicza O granicach ciał (1997), inspirowanej traktatem 
Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich – dziewięciu otwo-
rom ciała ludzkiego przypisano dziewięć planet naszego Układu Sło-
necznego, a  także w Humanistycznym Modelu Układu Słonecznego 
(1998) – z  dziewięciu otworów modelu ciała ludzkiego wychodzą 
metalowe pręty wytyczające połączenia z planetami10. W Pejzażach. 
Koncepcji Humanistycznej Teorii Układu Słonecznego (1998–1999) 
otwory ciała symbolizujące planety zostały przedstawione jako ar-
chitektoniczne modele opracowane w konkretnej skali11. 

Enneagram Kozakiewicza nie ilustruje kanonu proporcji, choć 
w komentarzu do tej pracy artysta odwołuje się do dwóch słynnych 

9 J. Kozakiewicz, Enneagram (2001), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer, s. 174. 
10 Zob. Jarosław Kozakiewicz. Zmysłowe / pozazmysłowe / rozumowe, red. E. Go-

rządek, (kat. wyst.) Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsza-
wa 1997; M. Bartelik, O granicach ciał (1997), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer,  
s. 185; G. Świtek, HMUS – Humanistyczny Model Układu Słonecznego (1998),  
w: ibidem, s. 182–183.

11 Jarosław Kozakiewicz. Pejzaże, red. M. Godlewska-Siwerska, (kat. wyst.) Ga-
leria Arsenał, Białystok 1999; S. Szabłowski, Pejzaże. Koncepcja Humanistycz-
nej Teorii Układu Słonecznego (1998–1999), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer,  
s. 180–181.



Il. 88. Jarosław Kozakiewicz, Enneagram, 2001
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przedstawień figury ludzkiej: do opisu Witruwiusza homo ad circu-
lum i homo ad quadratum (zawartym w księdze trzeciej dzieła O ar-
chitekturze ksiąg dziesięć)12 oraz do słynnego rysunku człowieka 
witruwiańskiego Leonarda da Vinci (zachowanego w Gallerie del-
l’Accademia w Wenecji)13. Jednak w przeciwieństwie do opisu Wi-
truwiusza, w którym ciało mężczyzny (corpus) jest pasywne (conlo-
catus)14, rozciągnięte na wznak, płasko na ziemi (a w jego pępek – na 
potrzeby tego geometrycznego eksperymentu – wbijany jest cyrkiel), 
trójwymiarowy, abstrakcyjny model ciała ujęty w Enneagramie jest 
ustawiony pionowo (jak na rysunku Leonarda), ale jego ręce i nogi 
są ugięte. Jako przedstawienie modelu ciała wpisanego w figury geo-
metryczne Enneagram nie wykazuje cech wspólnych z innym słyn-
nym wzorcem architektonicznym – czyli Modulorem Le Corbusie-
ra. Modulor, którego nazwa stanowi połączenie terminów „moduł” 
i „złoty podział” (section d’or), polegał na wpisaniu ciała w arytme-
tyczną skalę; był inspirowany nie tyle opisem i ilustracją „człowieka 
witruwiańskiego”, co ciągiem Fibonacciego i słynną publikacją Matili C. 
Ghyki Złota liczba15. Modulor umożliwił Le Corbusierowi standary-
zację miary, istotną w  dobie modernistycznej prefabrykacji. Enne-
agram otworzył dla Kozakiewicza możliwość wyprowadzania brył 
geometrycznych z proporcji ciał ludzkich (wyznaczanych przez po-
łączenia linii z dziewięciu otworów ciała, a nie z układu kostno-mię-
śniowego). 

12 „Jeśli bowiem położy się człowieka na wznak z wyciągniętymi rękami i nogami 
i ustawiwszy jedno ramię cyrkla w miejscu, gdzie jest pępek, zakreśli się koło, to 
obwód tego koła dotknie końca palców u rąk i nóg. I tak jak ciało ludzkie da się 
ująć w figurę koła, podobnie da się ono ująć w kwadrat”. Witruwiusz, O archi-
tekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999, s. 73.

13 Na temat znaczenia rysunku Leonarda dla teorii architektury zob. na przykład: 
J. Rykwert, The Dancing Column: On Order in Architecture, Cambridge MA– 
–London 1996, s. 86–89 i 421. 

14 Na temat pasywności ciała w opisie Witruwiusza zob. I. K. McEwen, Vitruvius: 
Writing the Body of Architecture, Cambridge MA–London 2003, s. 157.

15 Zob. Le Corbusier. Œuvre complète 1938–1946, éd. W. Bœsinger, Zurich 1950,  
s. 170; S. von Moos, Le Corbusier: Elements of a Synthesis, Cambridge MA–Lon-
don 1979, s. 309–313; M. C. Ghyka, Złota liczba. Rytuały i  rytmy pitagorejskie 
w rozwoju cywilizacji zachodniej, tłum. I. Kania, Kraków 2006. 
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Niezależnie od możliwości realizacji projektów w  skali archi-
tektonicznej, Kozakiewicz od lat tworzy w  pracowni modele brył, 
które można wykorzystać jako moduły budynków. Jednym z pierw-
szych projektów tego typu była Absentia (2002), czyli cykl rysun-
ków, w których otwory ciała mężczyzny, kobiety i dziecka połączono 
liniami prostymi wyznaczającymi krawędzie brył geometrycznych. 
W modelu przestrzennym bryły wyprowadzone z ludzkich ciał uka-
zano jako negatyw formy16. W  tak pojmowanym problemie bry-
ły uzewnętrzniającej „geometrię wnętrza” ciał ludzkich istnieje nie-
skończona liczba możliwych permutacji – nieskończona, gdyż każde 
ciało odznacza się indywidualnymi stosunkami liczbowymi, odle-
głościami między dziewięcioma otworami ciała: oczodołami, usza-
mi, nozdrzami, ustami, odbytem i  genitaliami. Przykładem takiej 
permutacji jest projekt Wieży miłości (2004), zbudowanej z dwóch 
stykających się dwunastościanów, których forma została wyprowa-
dzona z  ciał kobiety i  mężczyzny17. W  Geometrii wnętrza (2005), 
projekcie budynku kina planowanego dla warszawskiego placu Pił-
sudskiego, otwory ciała dziewczyny poruszającej się we śnie określo-
no jako punkty, a zmiany ich położenia rejestrował komputer pod-
czas ponad ośmiogodzinnego nagrania18. W  ten sposób uzyskano 
obraz atraktora, opisujący ruch postaci we śnie, czyli siatkę krzy-
wizn, którą można przetworzyć w nieregularną, rzeźbiarsko-archi-
tektoniczną bryłę. W  nowszych pracach Kozakiewicza zasada wy-
prowadzania zarysu brył geometrycznych z  otworów ciała polega 
jednak przede wszystkim na łączeniu odległości między nimi linia-
mi prostymi, a nie krzywiznami. W projekcie Domu nieustającej pro-
jekcji (2007), dedykowanemu Ingmarowi Bergmanowi, linie nało-
żone na fotografie głowy reżysera en face i z profilu łączą oczy, uszy, 
nozdrza i usta, wyznaczając krawędzie trójkątnych i trapezoidalnych 
brył. Jedna ze ścian budynku jest jednocześnie ekranem projekcyj-
nym kina i oknem na świat zewnętrzny19 (il. 89). Przykładem do-

16 Zob. G. Świtek, Absentia (2002), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer, s. 156.
17 L. Klein, Wieża miłości (2004), w: ibidem, s. 154–155.
18 Eadem, Geometria wnętrza (2005), w: ibidem, s. 148–149.
19 J. Kozakiewicz, Dom nieustającej projekcji (2007), http://www.kozakiewicz.art.pl/

wpis.php?id=44 (dostęp: 11.08.2011).



Il. 89. Jarosław Kozakiewicz, Dom nieustającej projekcji, 2007



Il. 90. Jarosław Kozakiewicz, IGO – Identified Geometrical Objects (Zidentyfiko-
wane Obiekty Geometryczne), 2012
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brze ilustrującym ogólną zasadę rysowania brył (obecną w twórczo-
ści Kozakiewicza od kilkunastu lat) w  przejrzysty sposób ilustruje 
wizualizacja komputerowa z  2012 roku (il. 90), którą artysta wpi-
suje w serię tak zwanych IGO – Identified Geometrical Objects (Zi-
dentyfikowane Obiekty Geometryczne, 2004)20. Z oczu, nozdrzy, uszu 
i  ust mężczyzny wyprowadzono linie stanowiące krawędzie ostro-
słupa, który może stać się zarówno formą rzeźbiarską, jak i modu-
łem architektonicznym. 

Anthony Vidler zauważa, że antropomorficzna analogia, figura-
tywne znaczenie architektonicznej reprezentacji, zostały zarzucone 
wraz ze schyłkiem tradycji antycznej i narodzinami architektury uza-
leżnionej od technologii21. Kres analogii między architekturą a tra-
dycją witruwiańską wyznacza, między innymi, prześmiewczy opis 
figury witruwiańskiej zamieszczony w Dociekaniach filozoficznych o po-
chodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna Edmunda Burke’a (1757)22. 
Jednak wbrew współczesnym rozważaniom o utracie ciała jako fun-
damentalnej architektonicznej analogii, projekty Kozakiewicza nie-
ustannie powracają do ciała, a właściwie do ciał, z których w wyniku 
geometrycznych przekształceń i przeskalowania powstają bryły-mo-
duły. „Nauczyli nas najwybitniejsi starożytni, [...] że budynek jest 
jakby stworzeniem żyjącym i  przy nadawaniu mu ostatecznej for-

20 Idem, IGO – Identified Geometrical Objects (Zidentyfikowane Obiekty Geome-
tryczne 2004), w: Jarosław Kozakiewicz. Transfer, s. 157. Dziękuję artyście za wy-
konanie tej wizualizacji specjalnie w celu zilustrowania jego zasady rysowania 
brył w rozdziale tej książki.

21 A. Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, Cam-
bridge MA–London 1999, s. 69. Na temat przedefiniowania analogii między 
ciałem a architekturą zob. także: Body and Building: Essays on the Changing Re-
lation of Body and Architecture, eds. G. Dodds, R. Tavernor, Cambridge MA– 
–London 2002.

22 „Wiem, że już dawno powiedziano, a potem jeden autor wtórował w tym dru-
giemu po tysiąc razy, że proporcje budowli pochodzą z proporcji ludzkiego cia-
ła. Aby uczynić tę wymuszoną analogię pełną, przedstawiają człowieka z rękami 
wniesionymi i rozpostartymi, a następnie opisują rodzaj kwadratu, przeprowa-
dzając linie łączące skrajne punkty tej dziwacznej figury. Ja jednak widzę to cał-
kiem jasno, że postać ludzka zgoła nie dostarczyła budowniczemu żadnej z jego 
idei”. Zob. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wznio-
słości i piękna, tłum. P. Graff, Warszawa 1968, s. 111–112.
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my należy naśladować naturę” – stwierdza Leon Battista Alberti23. 
Jednak tak wytyczona analogia może dotyczyć wszelkich żywych or-
ganizmów, nie tylko ludzkiego ciała. Niektóre projekty Kozakiewi-
cza kwestionują silnie zakorzeniony w teorii architektury antropo-
centryczny pogląd, że jedynie proporcje ciała ludzkiego są źródłem 
geometrii architektury. Artysta niejednokrotnie podkreśla swoje fa-
scynacje „architekturą” innych żywych organizmów, na przykład 
budowlami skupisk szerszeni, które w celu zapewnienia przetrwania 
gatunku budują regularne, sześcioboczne, wielokomórkowe struk-
tury24. W 2009 roku, na wystawie „Lucim żyje” w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu oraz na wystawie indywidualnej w Gale-
rii Białej w Lublinie, Kozakiewicz zaprezentował projekt Tardigrada 
botanica (il. 91)25. To łacińska nazwa niesporczaka, mikroskopijne-
go bezkręgowca niezwykle odpornego na zmiany warunków oto-
czenia. Z proporcji ciała tego zwierzęcia (o długości od 0,05 do 1,2 
milimetra) Kozakiewicz wyprowadził kształt budynku – ogromnej 
kopuły-cieplarni (o  wysokości 40 metrów i  długości 140 metrów) 
zasilanej biogazem. Budynek składa się z foliowych modułów prze-
puszczających powietrze i wilgoć. Projekt, postrzegany przez kryty-
ków jako rozwiązanie ekologiczne, został przeznaczony dla konkret-
nego miejsca, wysypiska śmieci we wsi Tumanek koło Wyszkowa, 
czynnego do lat sześćdziesiątych XX wieku do 2005 roku. Projekt 
Kozakiewicza zakłada ożywienie tego porzuconego miejsca. Budy-
nek naśladujący organizm niesporczaka mógł być częścią parku tro-
pikalnego, miejsca badań naukowych, a  także rekreacji i  edukacji 
w  dziedzinie botaniki, przeznaczonego dla okolicznych mieszkań-
ców. Jak podkreśla artysta, niesporczak jako wzorzec dla budynku 
projektowanego na dawnym wysypisku śmieci ma znaczenie szcze-

23 L. B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, tłum. I. Biegańska, Warszawa 
1960, s. 251.

24 Na temat architektury zwierząt jako przykładu „zwierzęcych źródeł sztuki” zob. 
M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i  estetyka posthumanizmu, Poznań 2010,  
s. 215–217. 

25 Zob. na przykład: S. Czajkowska, Wsi spokojna, wsi wesoła…, „Arteon” 2009 
(czerwiec), s. 35; M. Pieczyński, Lucim ledwie żyje?, „Art & Business” 2009 
(maj), s. 58.



Il. 91. Jarosław Kozakiewicz, Tardigrada botanica, 2009
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gólne; jest przykładem organizmu, który przetrwa wszelkie działania 
człowieka prowadzące do degradacji środowiska, gdyż może przeżyć 
w bardzo niskich lub wysokich temperaturach, w warunkach silne-
go promieniowania radioaktywnego, ponad dziesięć lat bez wody26.

Innym przykładem fascynacji Kozakiewicza naukami przyrod-
niczymi oraz poszukiwaniem wzorca niekoniecznie związanego 
z proporcjami ciała ludzkiego jest Akwaporyna (2010), projekt reali-
zowany na zlecenie warszawskiego Centrum Nauki „Kopernik”. In-
stalacja, umieszczona przy wejściu do Centrum, przyjmuje kształt 
spirali inspirowanej strukturą białek błonowych w  komórkach ży-
wych organizmów, umożliwiających transport cząsteczek wody27. 
Kozakiewicz podjął w tym projekcie próbę rzeźbiarsko-architekto-
nicznej wizualizacji – w monumentalnej skali – odkryć z dziedzi-
ny nauk przyrodniczych. W przypadku tego projektu należy zwrócić 
uwagę nie tylko na dialog sztuki z nauką, ale również na grę ze skalą: 
struktury białek błonowych widoczne jedynie za pomocą mikrosko-
pów o dużej mocy zostały przekształcone w monumentalną formę, 
której wykonanie zostało poprzedzone wieloma eksperymenta-
mi technologicznymi w  tunelu aerodynamicznym. Kilkumetrowa 
rzeźba będzie poddana zmiennym warunkom atmosferycznym; jej 
struktura i materiał są odporne na duże odchylenia, związane z in-
tensywnością i  kierunkiem wiatrów, oraz na procesy korozji. Na-
śladowanie natury w  tej rzeźbiarsko-architektonicznej instalacji 
dotyczy nie tyle całego organizmu, co jego struktury na poziomie 
komórkowym.

Ożywianie przestrzeni publicznej

Kozakiewicz nie tworzy monumentalnych rzeźb wstawionych na 
miejskie place, nie oglądając nawet miejsca, dla którego praca ma 
być przeznaczona, jak rozumiano niekiedy sztukę publiczną w  la-

26 Zob. J. Kozakiewicz, Tardigrada botanica (2009), http://www.kozakiewicz.art.
pl/wpis.php?id=50 (dostęp: 11.08.2011).

27  Zob. na przykład: A. Kowalska, Kopernik ceni sztukę, „Gazeta Wyborcza – Sto-
łeczna” 2010, nr 178 (2 sierpnia), s. 6. 
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tach sześćdziesiątych XX wieku (można tu wskazać między inny-
mi wspominaną już rzeźbę Alexandra Caldera La Grande Vitesse 
z 1969 roku ustawioną w Grand Rapids)28. Kozakiewicz nie uprawia 
„krytycznej” sztuki publicznej, postulowanej przez Rosalyn Deut-
sche w latach osiemdziesiątych XX wieku29. Jednak w swoich działa-
niach niejednokrotnie wkracza na terytorium architektury i urbani-
styki. W Transferze (2006), projekcie zaprezentowanym w Pawilonie 
Polonia w  ramach 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury 
w  Wenecji, artysta podjął krytykę nowoczesnego kultu motoryza-
cji, współczesnych problemów komunikacji i transportu w mieście 
oraz zjawiska kurczenia się terenów zielonych30. Jak zauważa arty-
sta, Transfer miał pełnić funkcję „wybudzenia”, zwrócenia uwagi na 
problem, jakim jest dominująca rola samochodu we współczesnym 
mieście: „samochody zajmują nawet chodniki, a ludzie, którzy chcą 
przejść na drugą stronę ulicy, spychani są pod ziemię”31. Kozakie-
wicz zaproponował zmianę w  funkcjonowaniu sieci komunikacyj-
nych Warszawy, nakładając na już istniejące sieci „organizmu mia-
sta” (elektryczną, gazową, wodociągową, transportu miejskiego) 
schemat wiaduktów przeznaczonych dla ruchu pieszego i dla rowe-
rzystów32. Transfer – ukazany w formie komputerowej wizualizacji 
całościowego schematu sieci, filmowej wizualizacji wiaduktów na tle 
kilkunastu wybranych miejsc w Warszawie oraz drewnianego mode-
lu w skali 1 : 50, przedstawiającego fragment struktury wiaduktu – jest 

28 Zob. podrozdział Sztuka publiczna / sztuka architektoniczna w rozdziale 3 części 3.
29 Problem sztuki publicznej w twórczości Kozakiewicza omawiam w tekście Re-

witalizacja przestrzeni. O  projektach Jarosława Kozakiewicza, „2+3D” 2010,  
nr 36, s. 46–53.

30 Zob. G. Świtek, Transfer, czyli spacer w wielkim mieście, w: Jarosław Kozakie-
wicz. Transfer, s. 14–23.

31 L. Klein, Rozmowa z Jarosławem Kozakiewiczem, w: Jarosław Kozakiewicz. Geo-
metria wnętrza, red. M. Godlewska, (kat. wyst.) Galeria Arsenał, Polnisches In-
stitut, Białystok–Düsseldorf 2007, s. 36. 

32 Wirtualna sieć Transferu w  formie wiaduktów zamkniętych, otwartych oraz 
ścieżek naziemnych miałaby spełniać kilka różnych funkcji: jako ścieżki rekre-
acyjne łączące warszawskie parki miejskie i lasy podmiejskie, jako ścieżki pa-
mięci prowadzące przez miejsca o znaczeniu historycznym i jako ścieżki sztuki 
łączące warszawskie muzea, galerie i teatry.
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koncepcją urbanistyczną, a nie projektem realizacyjnym. Wizualiza-
cja ukazywała jedynie część założenia – sieć przeszklonych wiaduk-
tów unoszących się około siedmiu metrów nad ziemią, ponad trak-
cjami tramwajowymi, umożliwiających bezkolizyjną komunikację 
pieszą i rowerową. Takie rozwiązanie spotkało się z krytyką ze strony 
niektórych architektów, którzy zwrócili uwagę na radykalne rozdzie-
lenie komunikacji pieszej i transportu samochodowego, zamykające 
pieszych w szklanych „tubach”. Jednak przez to rozdzielenie Trans-
fer podejmuje krytykę współczesnej „kultury zatłoczenia” miasta. 
Zmarginalizowanie ruchu pieszych i rowerzystów w mieście już się 
dokonało; projekt Kozakiewicza można traktować jako próbę jego 
wyeksponowania w przestrzeni miasta. W tym znaczeniu Transfer 
jest nie tylko przewrotnym projektem konceptualno-urbanistycz-
nym, lecz stanowi również metaforę współczesnego miasta – meta-
forę, czyli (dosłownie) przenośnię, przeniesienie i podkreślenie za-
niedbanej funkcji miasta. Mottem dla tego projektu stała się uwaga 
Michela de Certeau: „We współczesnych Atenach pojazdy komuni-
kacji miejskiej są nazywane metaphorai. Aby udać się do pracy albo 
wrócić do domu, wsiada się do »metafory« – autobusu lub tramwa-
ju”33. Transfer jako metafora – czyli alternatywna forma transportu – 
umożliwia stworzenie nowych i nieoczekiwanych powiązań.

Kozakiewicz nie zajmuje się krytyką instytucji, choć wychodzi 
ze swoimi projektami poza przestrzeń galerii. Tak stało się w przy-
padku realizacji Projektu Mars w Boxbergu na Pojezierzu Łużyckim 
(projekt z 2003 roku, ukończony w 2007 roku) – ogromnego ucha 
pełniącego funkcję amfiteatru i punktu widokowego. Projekt Mars 
powstał w ramach planu zagospodarowania i promocji regionu wo-
kół Jeziora Barwälde niedaleko miejscowości Boxberg, jednak ar-
tystę najbardziej interesowała praca na „ziemi jałowej”, w  miejscu 
zdegradowanym przez górnictwo węgla brunatnego, nieatrakcyj-
nym turystycznie, które wymagało całościowej rewitalizacji34. Pro-
jekt Mars w formie ogromnego ludzkiego ucha (o długości około 350 

33 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, 
Kraków 2008, s. 113. 

34 Zob. G. Świtek, Ziemia jałowa i nadmiar pamięci. O dwóch projektach Jarosła-
wa Kozakiewicza, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 2006, nr 2, s. 26–31; eadem, 
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metrów i szerokości 250 metrów) jest zmodyfikowaną i zmonumen-
talizowaną wersją jednego z elementów wspomnianych już Pejzaży. 
Koncepcji Humanistycznej Teorii Układu Słonecznego (1998–1999), 
które składały się z dziesięciu modeli architektonicznych otworów 
ludzkiego ciała symbolizujących planety naszego Układu Słoneczne-
go. Jako reprezentacja części ludzkiego ciała Projekt Mars jest przy-
kładem rzeźbiarsko-architektonicznego działania w  poszukiwaniu 
antropomorficznej analogii, choć odcina się od tradycyjnego kano-
nu geometrycznych proporcji człowieka witruwiańskiego. Jak za-
uważa Waldemar Baraniewski: 

W polskiej sztuce ostatniej dekady ciało widziane jest przede wszyst-
kim w perspektywie sztuki krytycznej. Uwikłane jest w dyskursy poli-
tyki, poddawane opresji, wykluczeniu, napiętnowane. Prace Kozakie-
wicza pokazują nam niezwykłą wagę odwiecznego, antropologicznego 
wymiaru cielesności, który jest swego rodzaju projektem, czy próbą ca-
łości. Ta wielowątkowa twórczość, osadzona w  kręgu doświadczenia 
rzeźbiarskiego i architektonicznego, penetruje granicę pomiędzy świa-
tem zewnętrznym i wewnętrznym, między anatomią i astronomią35. 

Jednym z najbardziej intrygujących wątków w twórczości Kozakiewi-
cza, wyeksponowanym również w interpretacji Baraniewskiego, jest 
problem antropomorfizmu naturalnego pejzażu. Do tej tradycji na-
leży zaliczyć nie tylko Witruwiański opis góry Atos, ukształtowanej 
jako ciało Aleksandra Wielkiego przez architekta Dinokratesa36 oraz 
liczne jej przedstawienia graficzne i malarskie w późniejszych wie-
kach (na przykład rycina w Entwurff einer historischen Architektur 
Johanna Bernharda Fischera von Erlach, 1721), lecz także malarski 
pejzaż antropomorficzny, który można odnaleźć w twórczości Joosa 
van Mompera z lat trzydziestych czy w przedstawieniach przypisy-

Project Mars: The Nature of Macroanthropos, „The Journal of Architecture” 2006, 
Vol. 11, No. 4, s. 485–496.

35 W. Baraniewski, Duchowy pielgrzym. Wobec twórczości Jarosława Kozakiewicza, 
w: Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego? Wybór wykładów wygłoszonych w Ga-
lerii Arsenał w Białymstoku w latach 2002–2010, red. M. Godlewska, Białystok 
2010, s. 9.

36 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, s. 45.
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wanych Wenceslausowi Hollarowi z  lat dwudziestych XVII wieku37. 
Innym aspektem Projektu Mars jest utożsamienie formy artystycznej 
z formą naturalną. Projekt Mars był nie tyle budowaniem, co kształ-
towaniem „naturalnej formy” pagórka w kształcie ucha z 130 000 m³ 
ziemi i żwiru. Do działań Kozakiewicza w Boxbergu można odnieść 
słynny komentarz Roberta Smithsona dotyczący Roberta Morrisa, 
który „używa buldożera zamiast pędzla do tworzenia swojej sztuki”38. 
Paradoks Projektu Mars polega na tym, że to, co zazwyczaj nazy-
wamy naturalnym środowiskiem czy otoczeniem, zawsze obecnym 
i dostępnym, w  tym przypadku jest budowane na nowo. Wspólną 
cechą Projektu Mars i  land artu jest również monumentalna skala 
zakładająca ogląd z  lotu ptaka – kształtu ucha nie można dostrzec 
z powierzchni ziemi. Cechą łączącą działania Kozakiewicza i arty-
stów z  nurtu land i  environmental art okazuje się także działanie 
w  miejscach porzuconych, wyjałowionych przez industrializację. 
W  1979 roku Robert Morris zbudował rodzaj amfiteatru złożone-
go z koncentrycznych tarasów ziemi w miejscu dawnego kamienio-
łomu (Kent Valley, King County, Washington)39. W Projekcie Mars 
ogromne ucho zawiera amfiteatr, miejsce przeznaczone dla kon-
certów, przedstawień teatralnych, spotkań mieszkańców z  okolicy 
i  turystów. Rewitalizacja nie dotyczy jedynie przywrócenia w  tym 
miejscu wegetacji; amfiteatr otwiera możliwość ponownego, rekre-
acyjnego użytkowania miejsca wyniszczonego przez przemysł. 

W 2005 roku projekt Kozakiewicza i zespołu (Ewa Kosiacka, Ka-
rolina Tunajek, Piotr Twardo) otrzymał pierwszą nagrodę w otwar-
tym konkursie na zagospodarowanie terenu na prawym brzegu Soły, 
naprzeciwko Muzeum Auschwitz-Birkenau, wpisanego kilkanaście 
lat temu do Programu Oświęcimskiego jako Park Pojednania Naro-
dów. Plan parku zaproponowanego przez Kozakiewicza – o nieregu-

37 Zob. M. Warnke, Political Landscape: The Art History of Nature, Cambridge MA 
1995, s. 89–99; A. Bentkowska, Antropomorphic Landscape in 16th- and 17th-cen-
tury Western Art. A Question of Atribution and Interpretation, „Biuletyn Histo-
rii Sztuki” 1997, R. 59, nr 1–2, s. 69–91. 

38 R. Smithson, Towards the Development of an Air Terminal Site (1967). Cyt. za: 
Land and Environmental Art, eds. J. Kastner, B. Wallis, London 2001, s. 19. 

39 Land and Environmental Art, s. 148. 
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larnych ścieżkach inspirowanych żyłkowaniem liścia topoli (populus 
tremula), występującej nad Sołą – radykalnie odciął się od geometrii 
prostych linii; to zabieg symboliczny, który miał na celu zanegowa-
nie przerażającego w  swej przejrzystości geometrycznego systemu 
dawnego obozu koncentracyjnego. Zgodnie z warunkami konkursu 
projekt zakładał stworzenie parku uwzględniającego istniejący eko-
system (topolowy las łęgowy), przeznaczonego nie tylko dla zwie-
dzających muzeum, lecz także dla mieszkańców Oświęcimia40. Most 
duchów, Naziemny labirynt, Świetlisty gaj i Studnia – źródło życia to 
cztery symboliczne elementy projektu41. Wyznaczony dla pieszych 
Most duchów nad Sołą łączy muzeum – miejsce upamiętniające 
śmierć i męczeństwo więźniów obozu zagłady – z parkiem, przestrze-
nią życia, refleksji i wytchnienia. Jak zaznacza artysta, Most duchów 
odwołuje się do archetypicznego rytuału przejścia od śmierci do ży-
cia. Przypominający rozciągniętą wstęgę Möbiusa most (o konstruk-
cji stalowej obłożonej okładziną z modrzewia syberyjskiego, długo-
ści około 190 metrów, wysokości i  szerokości 7,90 metrów) został 
wyprowadzony z płaszczyzny odpowiadającej szerokości ulicy Ka-
mieniec przebiegającej obok Muzeum, skręconej o 180 stopni wo-
kół swej osi. Naziemny labirynt usytuowany nad brzegiem Soły to 
sieć drewnianych pomostów naśladująca żyłkowanie liścia topoli. 
W tej części parku spacerowicze będą poruszać się po pomostach, 
nie dotykając stopami ziemi, tak aby nie zakłócać wzrostu zaplano-
wanej biocenozy. W interpretacji artysty jest to działanie wyrażające 

40 „Praca wyróżnia się trafnością wyboru czytelnej, a zarazem bogatej symboliki 
form architektonicznych, odwołujących się do uniwersalnych wartości. Dzię-
ki oryginalności kształtu tych form uwydatniona została wyjątkowość miej-
sca. Zaletą pracy jest umiejętne posłużenie się wielką przestrzenią otwartą, 
która stanowi zasadniczy kontrast dla zamkniętej przestrzeni obozu, a  tak-
że dla drobnoziarnistej struktury terenów nadbrzeżnych i kameralnych ogro-
dów (określanych jako »gaj«). Na uwagę zasługuje dbałość o równoczesne za-
spokojenie potrzeb i  zainteresowań odwiedzających Muzeum i  mieszkańców 
Oświęcimia”. Zob. Konkurs na koncepcję Parku Pojednania Narodów – Ogrody 
Europy w Oświęcimiu, (kat. projektów konkursowych) Fundacja Park Pojednania – 
Ogrody Europy w Oświęcimiu, Warszawa 2006, s. 7.

41 J. Kozakiewicz, Most duchów, Warszawa 2011, s. 6–8; G. Świtek, Ziemia jałowa 
i miejsce pamięci. O dwóch projektach Jarosława Kozakiewicza, s. 30–31.
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poszanowanie wszelkiego życia. W  Świetlistym gaju zaprojektowa-
no zbiornik wodny otoczony schodami-stopniami i  ziemnymi na-
sypami, a przy wejściu zaplanowano budynek mieszczący recepcję, 
punkt informacyjny, kiosk, miejsce zabaw dla dzieci, restaurację, ka-
wiarnię i herbaciarnię. Studnia – źródło życia umieszczona na nie-
wielkim wzgórzu, naprzeciwko Muzeum Auschwitz-Birkenau, bę-
dzie ujęciem wody dla mieszkańców miasta.

Współczesna architektura coraz częściej oznacza ingerencję 
w miejscach porzuconych, na ziemi jałowej, w nieczynnych kopal-
niach, kamieniołomach, fabrykach. Projekt Mars wpisuje się w nurt 
tak zwanej ekokrytyki, która uwidoczniła się ostatnio zarówno 
w działaniach współczesnych architektów i artystów, jak i w akade-
mickim dyskursie42. W projekcie Parku Pojednania Narodów Koza-
kiewicz zmierzył się z terenem w pobliżu obozu, w którym dokona-
no ludobójstwa, a jednocześnie z miejscem o bogatym ekosystemie. 
Artysta podjął się zadania ożywienia przestrzeni parku położonego 
nieopodal dawnego obozu śmierci, przełamując schematy w projek-
towaniu miejsc pamięci. W 1958 roku powstał projekt Pomnika-Dro-
gi (autorstwa zespołu: Oskar i Zofia Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, 
Edmund Kupiecki, Julian Pałka, Lechosław Rosiński) przedstawio-
nego w konkursie na Pomnik Oświęcimski. Pomnik nie był bryłą, 
lecz drogą, czasoprzestrzenną formą umożliwiającą doświadcze-
nie pamięci zapośredniczonej. Zgodnie z założeniami konkursowy-
mi Parku Pojednania Narodów, w których podkreślano symbolicz-
ne znaczenie parku jako potencjalnego miejsca pojednania pamięci 
i życia codziennego, muzeum i miasta, Kozakiewicz zaprojektował 
przestrzeń spaceru, która kontrastuje z geometrią „idealnego mia-
sta śmierci”. Projekt Kozakiewicza wpisał się jednocześnie we współ-
czesne wysiłki zarówno projektowania miejsc pamięci o  Holo-
cauście, jak i  zagospodarowania terenów przy dawnych obozach 

42 Zob. na przykład: G. Garrard, Ecocriticism, London–New York 2004; N. Kir-
kwood, Manufactured Sites: Rethinking the Post-Industrial Landscape, London– 
–New York 2001; The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism, 
ed. L. Coupe, London–New York 2000.
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koncentracyjnych43, próbując przywrócić do życia teren nieopodal 
obozu Auschwitz-Birkenau mieszkańcom Oświęcimia. 

Kozakiewicz nie uprawia w bezkrytyczny sposób „sztuki archi-
tektonicznej” (w  znaczeniu określonym w  krytyce amerykańskiej 
sztuki publicznej lat osiemdziesiątych, kiedy sztuka „architektonicz-
na” była utożsamiana z  funkcjonalnością)44; nie projektuje „uży-
tecznych mebli” stawianych na miejskich placach, lecz podejmuje 
zadania rewitalizacji całej sytuacji przestrzennej. Jednak w przypad-
ku dwóch projektów Kozakiewicza dla Poznania wkroczenie arty-
sty na terytorium architektury stało się tematem debaty dotyczącej 
zarówno odbudowy zabytku, jak i znaczenia przestrzeni publicznej. 
Punctum (2007) to projekt rozbudowy Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, który powstał na zlecenie Piotra Voelkela, prezesa Wielko-
polskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (il. 92). Projekt bu-
dynku na Wzgórzu Przemysła rozbudził na nowo dyskusję wokół 
odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. W 2003 roku rozstrzy-
gnięto konkurs na odbudowę zamku45. Zwycięski, historyzujący pro-
jekt poznańskiego architekta Witolda Milewskiego oprotestowali za-
równo poznańscy historycy sztuki, jak i  część mieszkańców46. Jak 
zaznaczył zleceniodawca projektu Punctum, „chcemy pokazać alter-
natywne rozwiązanie dla obowiązującego, kontrowersyjnego projek-

43 Zob. Architektur der Erinnerung. NS-Verbrehen in der europäischen 
Gedenkkultur, Hrsg. G. Schlusche, C. Schönemann, C. Schneegass, Berlin 2006. 

44 Powracam w  tym miejscu do rozróżnienia pomiędzy „krytyczną sztuką pu-
bliczną” a „architektoniczną sztuką publiczną”, zarysowanego w rozdziale 3 czę-
ści 3 tej książki na podstawie argumentacji Rosalyn Deutsche. Jednak, w przeci-
wieństwie do Deutsche, nie deprecjonuję całkowicie krytykowanego przez nią 
amerykańskiego nurtu „sztuki architektonicznej” w latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Zob. R. Deutsche, Public Art and Its Uses, w: Critical Issues in Public Art: 
Content, Context, and Controversy, eds. H. F. Senie, S. Webster, Washington– 
–London 1998, s. 158–170. 

45 Zob. dzieje odbudowy zamku oraz prezentację prac konkursowych z 2003 roku 
w: Zamek Królewski w Poznaniu. Zarys historii, badania archeologiczne, działa-
nia na rzecz restytucji, red. H. Kondziela, Poznań 2004.

46 Zob. Czytelnicy do „Gazety”. O projekcie Kozakiewicza, „Gazeta Wyborcza – Po-
znań” 2007, nr 120 (24 maja), s. 2.



Il. 92. Jarosław Kozakiewicz, Punctum, 2007
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tu, na nowo wywołać dyskusję”47. Po prezentacji projektu Kozakie-
wicza w Poznaniu w maju 2007 roku lokalna społeczność zawrzała, 
a gorące polemiki śledziła prasa. Jedni opowiadali się za alternatyw-
nym rozwiązaniem (poznańscy artyści i ludzie kultury podpisali list 
popierający Punctum). Innych cieszyło wznowienie dyskusji o odbu-
dowie zamku48, choć ironizowano, co by było, „gdyby proponowany 
przez pana Kozakiewicza budynek postawić w miejscu Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie czy Wawelu w Krakowie”49. Architekt Woj-
ciech Hildebrandt zarzucił artyście, że „świetnie zrobiona wizuali-
zacja obnaża też jego [projektu] słabe strony. [...] na wizualizacji ani 
śladu konstrukcji nośnej nadwieszonej części. Zdziwią się wszyscy 
podziwiający lekkość tej formy, jak zmieniłaby się ona po przejściu 
przez ręce konstruktora”50. Należy jednak przypomnieć, że projekt 
Kozakiewicza nie brał udziału w konkursie architektonicznym; zo-
stał specjalnie zamówiony jako wizualizacja poza konkursem (a nie 
projekt realizacyjny), która miała skierować debatę wokół zamku 
Przemysła na inne tory. 

„Punctum opiera się na pełnym szacunku dla tego miejsca” – za-
znacza Kozakiewicz, określając swój projekt na Wzgórzu Przemysła 
jako „usunięcie się”: „zaprojektowana przeze mnie bryła jest wypeł-
niona powietrzem, a powstały plac staje się publiczną przestrzenią, 
w którą na wiele sposobów można wpisać historię”51. Projekt zakła-
dał wzniesienie dwukondygnacyjnego budynku z tarasem widoko-
wym i dachem porośniętym trawą. Artysta starał się odnaleźć formę, 
która wpisywałaby się w istniejącą zabudowę. Z wyjątkiem małego 
przesmyku z miasta prawie nie widać zaprojektowanej budowli, któ-
ra staje się doskonałą platformą widokową do podziwiania miejskiej 

47 Cyt. za: A. Przybylska, S. Wilczak, Przemysł ze szkła i  stali, „Gazeta Wyborcza – 
Poznań” 2007, nr 119 (23 maja), s. 1. 

48 Czytelnicy do „Gazety”. „Punctum” dla Poznania, „Gazeta Wyborcza – Poznań” 
2007, nr 122 (26–27 maja), s. 2.

49 Cyt. za: S. Wilczak, Miejsce otwarte dla ludzi, „Gazeta Wyborcza – Poznań” 
2007, nr 120 (24 maja), s. 2. 

50 Czytelnicy do „Gazety”. Wizualizacja Kozakiewicza z błędami, „Gazeta Wybor-
cza – Poznań” 2007, nr 122 (26–27 maja), s. 2.

51 Nie jestem barbarzyńcą. Wywiad Justyny Kowalskiej z Jarosławem Kozakiewiczem, 
„Voxdesign” 2006, nr 6, s. 33.
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panoramy. Nowy budynek, połączony z gmachem Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu, stanowiłby dodatkową powierzchnię ekspozycyj-
ną (1500–2000 m2) dla zbiorów sztuki użytkowej. Zgodnie z założe-
niami konkursu z 2003 roku projekt Kozakiewicza nie przewidywał 
rekonstrukcji zamku, którego dokumentacja ikonograficzna jest 
szczątkowa, a  z  materii zabytkowej zachowały się głównie funda-
menty z XIII i XV wieku oraz fragmenty murów52. Artysta wyznaczył 
jednak miejsce spotkania z historią wzgórza. Zaplanował przykrycie 
fundamentów zamku kamiennymi płytami, a w miejscu dawnej wie-
ży zaprojektował posadzkę ze zbrojonego szkła, przez którą można 
by oglądać zachowane fragmenty średniowiecznych murów. Decyzja 
o nieodbudowaniu wieży była nowatorska wobec założeń konkursu 
z 2003 roku, głoszących, że należy ją „odbudować na rzucie odkry-
tych zachowanych murów, które winny być wyeksponowane”. No-
watorska była też bryła – dwukondygnacyjna platforma widokowa, 
a nie postulowany w założeniach konkursowych „budynek trzykon-
dygnacyjny zwieńczony trzema szczytami”53.

Punctum nie jest pierwszym projektem, w  którym Kozakie-
wicz zmierzył się z problemem rekonstrukcji zabytkowej materii za-
chowanej w  szczątkowym stopniu. Wcześniej powstał projekt wy-
różniony w  konkursie na budynek Muzeum Sztuki Współczesnej 
w  Toruniu (2004), którego trójkątny obrys budynku został wpisa-
ny w  zachowane fundamenty dawnego bastionu54. Podobnie jak 
w  przypadku poznańskiego Punctum, Kozakiewicz uniknął agre-
sywnej ingerencji w historyczne miejsce. Dach muzeum został po-
kryty trawą, stając się naturalnym przedłużeniem parku; miał słu-
żyć jako taras widokowy, z którego można by obserwować toruńskie 
Stare Miasto. Inny projekt to Centrum Kultury w Broku (2002), pla-

52 Zob. Z. Karolczak, Badania archeologiczne Zamku Królewskiego w  Poznaniu,  
w: Zamek Królewski w Poznaniu. Zarys historii, badania archeologiczne, dzia-
łania na rzecz restytucji, s. 29–43. Zob. także założenia konkursu z 2003 roku:  
A. Grygorowicz, H. Kondziela, Omówienie prac konkursowych, w: ibidem, s. 54.

53 A. Grygorowicz, H. Kondziela, Omówienie prac konkursowych, s. 54.
54 Zob. L. Klein, Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu (2004), w: Jarosław Ko-

zakiewicz. Transfer, s. 158–159.
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nowane w miejscu nieistniejącego już pałacu biskupów płockich55. 
Projekt ten nie zakładał odbudowy pałacu, jedynie utrzymanie za-
chowanych ruin wieży oraz wpisanie nowej, szkieletowej struktury 
w  fundamenty dawnej budowli. W  jednym z  wywiadów Kozakie-
wicz stawia pytanie o reprezentację historii: „Co zrobić, żeby nie za-
pomnieć o danym miejscu? […] Myślę, że tworzenie imitacji czegoś, 
co było – choć nie wiemy, jak wyglądało – jest najbardziej konwen-
cjonalną praktyką, jaką można sobie wyobrazić”56. Tradycyjna defi-
nicja rekonstrukcji historycznych budowli, podobnie jak tradycyj-
ny pomnik w przestrzeni miasta (jako figuralno-alegoryczna bryła 
na cokole, której znaczenie ma pozostać niezmienione, niezależnie 
od nowych interpretacji historii)57, zostały poddane krytyce zarów-
no przez niektóre strategie sztuki publicznej, jak i  praktyki archi-
tektoniczne. Niekonwencjonalnym, omawianym już w  tej książce, 
przykładem rekonstrukcji, a jednocześnie dziełem usytuowanym na 
pograniczu architektury, rzeźby i sztuki publicznej, które nie przy-
brało ani formy tradycyjnego pomnika, ani formy odbudowane-
go zabytku, jest Franklin Court w Filadelfii (1976) zaprojektowany 
przez Roberta Venturiego i Denise Scott Brown58. Architekci nie od-
budowali domu Benjamina Franklina; nad ziemią wznieśli jedynie 
metalową konstrukcję naśladującą zarys bryły wyprowadzony z za-
chowanych fundamentów. W podobny sposób „negatywem” histo-
rycznej formy posługuje się Kozakiewicz w projektach dla Poznania, 
Broku i Torunia. 

Inny projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej autorstwa Ko-
zakiewicza zlecony przez Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, który również wywołał gorącą dyskusję publiczną, to Kur-

55 Zob. eadem, Centrum Kultury Brok (2002), w: ibidem, s. 170–171. 
56 Nie jestem barbarzyńcą. Wywiad Justyny Kowalskiej z  Jarosławem Kozakiewi-

czem, s. 35. 
57 Zob. M. Miles, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures, London 

2000, s. 58.
58 Zob. Interviews: Denise Scott Brown and Robert Venturi on Art and Architecture, 

w: Dialogues in Public Art: Interviews, ed. T. Finkelpearl, Cambridge MA 2001, 
s. 159; zob. też podrozdział Architektoniczność rzeźby / rzeźbiarskość architektu-
ry w rozdziale 2 części 3.



Il. 93. Jarosław Kozakiewicz, Kurtyna ziemna, 2007
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tyna ziemna (2007) dla Parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich w Po-
znaniu (il. 93). Kurtyna, czyli podwijająca się ku górze zapora z kwa-
soodpornej stali o  wysokości 2,5 metra i  długości 150 metrów, to 
jeden z elementów projektu, którego celem jest ożywienie i ochro-
na przestrzeni parku miejskiego, położonego na skarpie przy ru-
chliwej ulicy Królowej Jadwigi. Kozakiewicz zaplanował stworze-
nie kotliny oddzielonej od hałaśliwej arterii zaporą, która „w jakimś 
stopniu chroniłaby to miejsce akustycznie i  wizualnie”59. Rewita-
lizacja Parku Drwęskich przewidywała również uformowanie ka-
skady wodnej (Źródło) wpisanej w ukształtowanie terenu. Trzecim 
elementem rewitalizacji były schody na zboczu pagórka, które speł-
niałyby również funkcję siedzisk. Nawiązując do ukształtowania re-
witalizowanego terenu, Kozakiewicz wprowadził we wszystkie ele-
menty składowe projektu trójkątną formę jako powtarzający się 
moduł integrujący całość założenia. Kurtyna ziemna, podobnie jak 
Punctum, sprowokowała debatę publiczną, tym razem o rewitaliza-
cji przestrzeni publicznej. Argumentem władz miejskich przeciwko 
realizacji projektu było to, że park (zdegradowany do roli trójkątne-
go fragmentu zieleni przy ruchliwej arterii) podlega „ścisłej ochro-
nie konserwatorskiej”, gdyż jest „integralną częścią Ringu Stübbena” 
(obwodowej alei promenadowej zaprojektowanej na początku XX 
wieku przez niemieckiego urbanistę Josefa Stübbena na wzór ringu 
wiedeńskiego)60. Tymczasem projekt Kozakiewicza miał na celu za-
chowanie tego miejsca jako parku, a nie jako przyulicznego trawni-
ka. Kontrowersje wokół kurtyny ze stali kwasoodpornej można by 
uznać za polską odmianę batalii o Tilted Arc Richarda Serry w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, gdyby nie kilka zasadniczych różnic 
między rodzimym rozumieniem problemów przestrzeni publicznej 
a  długofalową amerykańską polityką, realizowaną w  ramach pro-
gramu „Arts-in-Architecture” czy „Percent for Art”. Tilted Arc zo-
stał zrealizowany i ustawiony na Federal Plaza, podczas gdy Kurtyna 

59 Nie jestem barbarzyńcą. Wywiad Justyny Kowalskiej z  Jarosławem Kozakiewi-
czem, s. 34.

60 I. Torbicka, Trwa zacięta walka o kurtynę Kozakiewicza, „Gazeta Wyborcza – 
Poznań” 2008, nr 177 (30 lipca), s. 3. Zob. także: Atlas architektury Poznania, red. 
J. Pazder, Poznań 2008, s. 65.
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wzbudziła kontrowersje już na etapie wizualizacji projektu. Jej re-
alizacja została wstrzymana przez miejską konserwator zabytków, 
do której decyzji przychyliły się władze miasta, nie uwzględnia-
jąc pozytywnych opinii mieszkańców. Tilted Arc był monumental-
ną, wolnostojącą rzeźbą, której celem nie była bynajmniej rewitali-
zacja placu publicznego w dosłownym, konserwatorskim znaczeniu 
tego słowa. Kurtyna jest częścią większego projektu; nie funkcjonu-
je jedynie jako rzeźba umieszczona w miejskiej przestrzeni, lecz jako 
ogrodzenie parku i zapora akustyczna. Debata wokół Tilted Arc nie 
uratowała projektu, ale zaowocowała radykalnym przewartościowa-
niem definicji sztuki publicznej. Kontrowersje wokół Kurtyny sta-
ły się przyczynkiem do przemyślenia funkcji sztuki i przestrzeni pu-
blicznej w warunkach polskiej polityki miejskiej. W tym kontekście 
należy docenić działania Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”, 
które w batalii o Kurtynę przywoływało argumenty dotyczące zna-
czenia projektu zarówno dla mieszkańców, jak i  dla prestiżu mia-
sta: „Projekt »kurtyny« jest ciekawym pomysłem na ożywienie par-
ku Drwęskich. To szansa na stworzenie jeszcze bardziej przyjaznej 
przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszkańców”61. Projekto-
wanie „krajobrazu miejskiego”, nierzadko uwzględniające współ-
pracę architektów i artystów, jest jednym z najważniejszych współ-
czesnych nurtów w  kształtowaniu przestrzeni publicznych, w  tym 
rewitalizacji zaniedbanych nabrzeży rzek, miejskich parków czy pla-
ców przebudowanych jako „salonów” w plenerze62. W przeciwień-
stwie do warszawskiego Dotleniacza Joanny Rajkowskiej (2007), któ-
ry w  pierwotnym zamierzeniu miał być tymczasowym projektem 
publicznym (oraz, pod wieloma względami, egzemplifikacją „kry-
tycznej sztuki publicznej”), niezrealizowana Kurtyna Kozakiewicza 
zakładała architektoniczną rewitalizację poznańskiego parku, której 
głównym zadaniem nie była jedynie krótkotrwała, artystyczna inter-
wencja w przestrzeni publicznej, lecz także zaprojektowanie miejsc 
do „siedzenia, jedzenia, spacerowania” z  uwzględnieniem urbani-

61 Cyt. za: I. Torbicka, Trwa zacięta walka o kurtynę Kozakiewicza, s. 3. 
62 Zob. na przykład: A. Losantos, D. Santos Quartino, B. Vranckx, Krajobraz miej-

ski, tłum. E. Tomczyk, Warszawa 2008. 
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stycznych, historycznych i społecznych uwarunkowań. Projekty Ko-
zakiewicza dla Poznania pozostały jedynie w  formie wizualizacji 
komputerowych, ale – podobnie jak zbudowany na placu Grzybow-
skim w Warszawie Dotleniacz – ujawniły krytyczny potencjał pol-
skich debat o sztuce publicznej, mieście i jego architekturze. 

Zadanie rewitalizacji miejsca Kozakiewicz podejmuje rów-
nież w  projektach artystycznych, nieprzeznaczonych do realiza-
cji architektonicznej. Film Natura (do) mieszkania (2007), pokaza-
ny w  ramach wystawy „Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusiera 
do blokersów” w  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdow-
ski w Warszawie, to ironiczna próba „rewitalizacji” Osiedla za Żela-
zną Bramą. To ogromne osiedle w centrum Warszawy, zaprojekto-
wane dla 25 tysięcy mieszkańców (19 szesnastopiętrowych bloków) 
przez Jana Furmana, Jerzego Czyża, Jerzego Józefowicza i Andrzeja 
Skopińskiego (projekt z 1961 roku, realizacja w latach 1965–1972), 
można wpisać na listę „niechcianego dziedzictwa” PRL-u, choć we 
wczesnych latach siedemdziesiątych było uważane za symbol socja-
listycznej prosperity i technologicznego postępu63. Tytuł siedmiomi-
nutowego filmu Natura (do) mieszkania stanowi parafrazę moder-
nistycznego hasła „maszyna do mieszkania” (przypomnijmy w tym 
miejscu również o „maszynie nie do mieszkania” Gordona Matty-
-Clarka, parafrazie słynnego wyrażenia Le Corbusiera)64. Artysta 
odniósł się w tym projekcie do problemu osiedla, które w dobie wiel-
kich inwestycji kapitalizmu, pozostawione jest samo sobie, bez rady-
kalnych rozwiązań ze strony architektów. Kozakiewicz zapropono-
wał rozwiązanie futurystyczne, paranaukowe, które przyjdzie samo 
wraz z ociepleniem klimatu. Film, rodzaj parodii dokumentów na-
ukowych, otwiera spektakularne ujęcie z helikoptera, specjalnie wy-
najętego do ukazania ogromu osiedla. Zza kadru narratorka opowia-

63 Historię i urbanistykę Osiedla za Żelazną Bramą omawiam szerzej w: Aporie ar-
chitektury, Warszawa 2012, s. 112–135. 

64 Zob. G. Matta-Clark, komentarz do Vers une architecture Le Corbusiera, w: Gor-
don Matta-Clark: Works and Collected Writings, ed. G. Moure, Barcelona 2006,  
s. 373; Le Corbusier, Towards a New Architecture, trans. F. Etchells, New York 
1986, s. 4 (przekład polski: W stronę architektury, tłum. T. Swoboda, Warszawa 
2012, s. 61).



Il. 94. Jarosław Kozakiewicz, Natura (do) mieszkania, 2007
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da nam rzeczywistą historię tego miejsca, lecz w pewnym momencie 
w jej narracji pojawia się „futurystyczny” zwrot: 

Problem blokowiska [...] byłby zapewne szeroko dyskutowany do dzi-
siaj, gdyby nie gwałtowne efekty globalnego ocieplenia. [...] Okaza-
ło się, że organizmy zamieszkujące od dziesiątków lat w mikroszcze-
linach ścian bloków poważnie przekształciły strukturę ścian, w  ten 
sposób przystosowując ją do nowych warunków klimatycznych. [...] 
Zielone organizmy zużywają znaczne ilości dwutlenku węgla, wzboga-
cają powietrze w tlen, a także w przypadku niektórych gatunków uzu-
pełniają dietę mieszkańców bloków. [...] mieszkania przekształcają się 
w niewielkie ogródki działkowe. Dzięki tej nieoczekiwanej transforma-
cji osiedla, centrum miasta uzyskało ponad 14 hektarów powierzchni 
czynnej biologicznie pochłaniającej rocznie około 650 ton dwutlenku 
węgla65. 

O ironii tego projektu świadczy fakt, że w rewitalizacji Osiedla Za 
Żelazną Bramą pomocni okazali się nie architekci i urbaniści, lecz 
globalne ocieplenie i  zielone organizmy (il. 94). Należy podkreś-
lić, że w  twórczości Kozakiewicza krytyka architektury, zatłoczo-
nego miasta czy megaosiedla, często jest wyprowadzana z tradycyj-
nej opozycji: kultura–natura, a ściślej: architektoniczne–organiczne. 
Jego działania trzeba jednak uznać za próbę podważania i  rozmy-
cia tej opozycji, za zwrot architektury ku naturze, polegający mię-
dzy innymi na projektowaniu struktur architektonicznych według 
form istniejących w naturze. Rewitalizacja miejsc zaniedbanych, wy-
prowadzanie brył rzeźbiarsko-architektonicznych z  geometrii ciał 
ludzkich i nie-ludzkich, gry ze skalą, monumentalizacja mikrosko-
pijnych form organicznych, to wiodące wątki w twórczości Kozakie-
wicza obejmującej wiele współczesnych technik, mediów i materia-
łów. Punktem wyjścia wielu projektów Kozakiewicza nie jest jednak 
problem zacierania się granic między architekturą a sztukami wizu-
alnymi w sytuacji postmedializmu, lecz krytyka zaniedbań urbani-
styczno-architektonicznych podejmowana przez artystę. 

65 J. Kozakiewicz, Natura (do) mieszkania (2007), http://www.kozakiewicz.art.pl/
wpis.php?id=43 (dostęp: 28.01.2011).





Zakończenie

Gry sztuki z architekturą toczą się w obszarze o zmiennych grani-
cach. W książce zarysowałam kilka wątków wpisujących się w no-
woczesne powinowactwa sztuk i w ich współczesne integracje, przy-
wołując we wstępie obraz chmury przesuwającej się w  przestrzeni 
niebios i w przestrzeni malarskiej, której historyk sztuki Hubert Da-
misch poświęcił osobne studium. W Théorie du /nuage/ Damisch za-
jął się przestrzenią malarską wymykającą się zasadom perspectiva 
artificialis1, jednak przywołanie teorii chmury w  kontekście archi-
tektonicznym nie jest interpretacyjnym nadużyciem. Damisch nie-
jednokrotnie pisał o architekturze; wart przypomnienia wydaje się 
jego wstęp do pierwszego francuskiego tłumaczenia (1981) słynnej 
książki Emila Kaufmanna Von Ledoux bis Le Corbusier z 1933 roku. 
Budynek (taki jak Blur Diller + Scofidio), podobnie jak namalowa-
ne obrazy architektury (projekty Claude-Nicolasa Ledoux i Étienne-
-Louis Boulléego, w których budowle są otoczone przez kłęby dy-
mów i  obłoków), może stać się chmurą, bezkarnie przekraczającą 
wszelkie granice2. 

Pisanie o powinowactwach oraz integracjach sztuk wizualnych 
i architektury nie jest próbą stworzenia nowej teorii chmur, lecz ana-
lizą zmieniających się zależności sztuk w nowoczesnych i współczes- 
nych klasyfikacjach. Punktem wyjścia moich rozważań stały się wy-
brane współczesne prace doby postmedializmu. Powróciłam do nich 
w ostatniej części książki, zataczając koło, które objęło swym zasię-
giem niektóre aspekty systemu sztuk pięknych kształtującego się 

1 H. Damisch, A Theory of /Cloud/: Toward a History of Painting, trans. J. Lloyd, 
Stanford CA 2002. 

2 Zob. H. Damisch, Ledoux avec Kant, w: E. Kaufmann, De Ledoux à Le Corbusier. 
Origine et developpement de l’architecture moderne, Paris 1981, s. 11–21. Na temat 
wstępu Damischa do książki Kaufmanna zob. A. Vidler, Damisch avec Architec-
ture, „Oxford Art Journal” 2005, Vol. 28, No. 2, s. 203–211. 
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w drugiej połowie XVIII wieku, teorie architektoniczne doby Oświe-
cenia czy nawet problem statusu makiety architektonicznej w trak-
tacie Witruwiusza lub w Żywotach Giorgia Vasariego – jednak celem 
było podkreślenie miejsca architektury w  nowych i  dawnych teo-
riach oraz w praktykach artystycznych. Wiele napisanych już histo-
rii powinowactw sztuk osnuto wokół Horacjańskiego porównania  
ut pictura poesis. Książka Gry sztuki z architekturą jest próbą przepi-
sania na nowo historii powinowactw. Historię tę należałoby otwo-
rzyć frazą ut architectura… i  pozostawić ją jako początek zdania 
otwartego na dalsze substytucje. 

Powrót do osiemnastowiecznych teorii sztuki i architektury nie 
był zabiegiem przypadkowym. Wiele publikacji z początku XXI wie-
ku analizujących współczesne zależności między sztukami wizu-
alnymi i  architekturą sytuuje je w  kontekście historii najnowszej, 
a  najdalej, na tle teorii i  praktyk artystycznych lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku; przykładem jest Art and Architectu-
re: A Place Between Jane Rendell3. Tymczasem w osiemnastowiecznej 
teorii sztuki nastąpiło wykrystalizowanie nowoczesnych systemów 
sztuk pięknych, w  których architektura zajmowała zazwyczaj miej-
sce „pomiędzy”, stając się zakładniczką postulatów bądź to bezcelo-
wego piękna, bądź to użyteczności. Pod koniec XVIII wieku w Archi-
tecture. Essai sur l’art Étienne-Louis Boullée zarysowuje koncepcję 
„poezji architektury”, przemawiającej własnym językiem brył geome-
trycznych, ale i przez efekty zapożyczone z malarstwa, a w L’Architec-
ture considerée sous le rapport de l’art, des moeurs et de la législation 
Claude-Nicolas Ledoux, rozwijając teorię architektonicznego charak-
teru, stwierdza, że „można by o Architekturze powiedzieć to, co Boi- 
leau powiedział o poezji: wszystko w niej zyskuje ciało, duszę, umysł, 
oblicze…”4. Porównanie architektury do poezji miało zapewnić tej 
pierwszej ostateczne wyzwolenie się z  kręgu sztuk mechanicznych 

3 J. Rendell, Art and Architecture: A Place Between, London–New York 2006.
4 C.-N. Ledoux, Architektura rozpatrzona pod względem sztuki, obyczajów i pra-

wodawstwa, tłum. M. Poprzęcka, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700– 
–1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1989, s. 127.
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i uznanie za „Minerwę sztuk pięknych”5. W kręgu „architektury re-
wolucyjnej” można zaobserwować istotny moment dla ukształtowa-
nia się nowoczesnych powinowactw architektury i sztuk wizualnych. 
W studium Von Ledoux bis Le Corbusier oraz w późniejszych opra-
cowaniach Emil Kaufmann uznał projekty Ledoux i  Boulléego za 
antycypację architektury modernistycznej. W  moich rozważaniach 
uwzględniam krytykę, jakiej była poddana teza Kaufmanna6; do „ar-
chitektury rewolucyjnej” końca XVIII wieku powracam z  innych 
względów niż antycypacja „formalnego puryzmu” architektury mo-
dernistycznej. Dowartościowanie osiemnastowiecznych projektów 
i teorii konfrontujących architekturę z poezją i malarstwem przypa-
da na lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku, czyli na czas, w którym 
podjęto na nowo próbę integracji sztuk plastycznych. Projekty, które 
w XIX wieku były uznawane za utopię i architecture parlante w pejo-
ratywnym znaczeniu, w latach dwudziestych XX wieku okrzyknięto 
pionierskimi wobec dokonań ówczesnej awangardy, a w latach sześć-
dziesiątych XX wieku (między innymi za sprawą podróżującej wysta-
wy „Visionary Architects: Boullée, Ledoux, Lequeu”) wpisano w nurt 
architektury „wizjonerskiej” – projektów miast dla nowych społe-
czeństw w ówcześnie eksplorowanej przestrzeni kosmicznej7. Futury-
styczna architektura lat sześćdziesiątych XX wieku pozostała głównie 
na papierze (podobnie jak projekty Boulléego i Ledoux) lub w formie 
modeli i makiet. Współczesna aprecjacja projektów „papierowej” ar-
chitektury z końca XVIII wieku wiąże się z przedefiniowaniem statu-
su architektury jako sztuki sięgającej po malarskie i rzeźbiarskie środ-
ki reprezentacji przestrzeni. Innymi słowy, obrazowanie architektury 
stało się równie ważne jak jej realizacja.

5 É.-L. Boullée, Architecture. Essai sur l’art, éd. J.-M. Pérouse de Montclos, Paris 
1968, s. 148.

6 Kaufmann był niejednokrotnie krytykowany zarówno za poszukiwanie ciągło-
ści myśli w koncepcjach powstających w odmiennych uwarunkowaniach histo-
rycznych, jak i za określenie „architektura rewolucyjna”; twórcy tej architektu-
ry bynajmniej nie służyli rewolucji francuskiej, wręcz przeciwnie, byli więzieni 
w czasach wielkiego terroru.

7 Zob. na przykład: N. Spiller, Visionary Architecture: Blueprints of the Modern 
Imagination, London 2006, s. 14–15. 
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Pozycja architektury jako sztuki uległa zachwianiu w ciągu XIX 
wieku, wraz z narastającym zjawiskiem specjalizacji sztuk, popular-
nością doktryny Jean-Nicolas-Louis Duranda i  z  wykrystalizowa-
niem się postawy estetyzmu, doktryny l’art pour l’art, która pogłębiła 
rozdźwięk między tym, co piękne, a tym, co użyteczne. Jedną z odpo-
wiedzi na nowoczesną fragmentaryzację obszaru sztuk była koncep-
cja Gesamtkunstwerk zarysowana przez Richarda Wagnera w dwóch 
esejach z 1849 roku, Die Kunst und die Revolution i Das Kunstwerk 
der Zukunft. Wagner odnalazł archetyp Gesamtkunstwerk w  grec-
kiej tragedii, która była wyrazem życia greckiej polis. Jednak trage-
dia rozpadła się w  nowoczesności na wiele fragmentów: muzykę, 
poezję, taniec i sztuki plastyczne (architekturę, rzeźbę, malarstwo)8. 
Sztuką ponownie jednoczącą wszystkie inne dziedziny twórczości 
w XIX wieku miał być, według Wagnera, wielki dramat muzyczny. 
Jednak, wbrew nadziejom Wagnera, nie tyle dramat, co architektu-
ra podjęła to zadanie. Ślady budowania Gesamtkunstwerk pod prze-
wodnictwem architektury można odnaleźć w teoriach i praktykach 
pierwszych awangard, zwłaszcza w działalności Bauhausu i w powo-
jennych postulatach współdziałania sztuk, choć należy zaznaczyć, że 
modernistyczna integracja skupiła się przede wszystkim na „trójgło-
sie rzeźba-architektura-malarstwo”9. Do głosu doszło również szcze-
gólnie podkreślane pokrewieństwo architektury i rzeźby, zaznaczo-
ne na przykład w  koncepcji „architektonizacji rzeźby” Katarzyny 
Kobro i Władysława Strzemińskiego z  lat trzydziestych, w pojęciu 
architecture sculpture (osnutym wokół „przekleństwa dla naśladow-
ców”, czyli kaplicy Notre-Dame-du-Haut w  Ronchamp Le Corbu-
siera z  lat pięćdziesiątych), w  „architektoniczności” minimalizmu, 
uwypuklonej przez Michaela Benedikta czy przez Roberta Morrisa 
w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wybrane przykłady współczes- 
nej sztuki instalacji, działań site-specific czy projekty w przestrzeni 
publicznej interpretuję nie tylko jako przejawy postmedializmu, cał-

8 R. Wagner, Die Kunst und die Revolution, w: idem, Gesammelte Schriften und 
Dichtungen, Bd. 3, Leipzig 1907, s. 12. 

9 Zob. J. Żórawski, Rzeźba-architektura-malarstwo. Problematyczna geneza (1961), 
w: idem, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie D. Ju-
ruś, Kraków 2008, s. 172. 
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kowitego zacierania się granic między sztukami, ale także jako prak-
tyki artystyczne czerpiące z doświadczeń i teorii architektonicznych. 

Poszukiwanie obszaru wspólnego dla sztuk wizualnych i archi-
tektury jest odpowiedzią na postulaty współczesnego „zwrotu prze-
strzennego”, definiowanego jako „zaznaczające się począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku krytyczne zainteresowanie nauk hu-
manistycznych i społecznych kategorią przestrzeni, zapoczątkowane 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracami H. Lefebvre’a 
[…], M. Foucaulta […], M. de Certeau […] i E. W. Soji [Sojy – G. Ś.]”10. 
Powyższa definicja uprawnia do stwierdzenia, że historia sztuki – 
nawet jeśli uległa znaczącym metodologicznym przemianom od 
lat siedemdziesiątych XX wieku – nie osiągnęła statusu dyscypli-
ny-przewodniczki we współczesnym zwrocie przestrzennym. Przy-
wołując definicje zwrotu przestrzennego, nie zamierzam dociekać 
pierwszeństwa dyscyplin w  mierzeniu się z  problemem przestrze-
ni. Należy jednak zwrócić uwagę, że historycy sztuki już pod koniec 
XIX wieku wypracowali w ramach swojej dyscypliny niezwykle ak-
tualne definicje przestrzeni architektonicznej; przypomnijmy słynne 
określenie Architektur als Raumgestalterin Augusta Schmarsowa po-
jawiające się w jego wykładzie z 1893 roku (Das Wesen der architek-
tonischen Schöpfung) i powracające w najnowszych opracowaniach 
poświęconych zwrotowi przestrzennemu11. To, że definicje te zostały 
w pewnych momentach historycznych zapomniane, można tłuma-
czyć nie tylko współczesną hegemonią teorii krytycznych, ale i roz-
dźwiękiem między historią sztuki, coraz bardziej skupioną na poję-
ciu obrazu, a historią architektury, skoncentrowaną na zakreślaniu 
granic swojej autonomii. 

Pojęcie przestrzeni (Raum) w  dyskursie architektonicznym – 
w  przeciwieństwie do filozoficznego – jest stosunkowo nowe; po-
jawiło się dopiero w  latach osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych 
XIX wieku (czego przykładem jest odkrywany na nowo wykład 

10 Zob. Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 684. 
11 A. Schmarsow, Das Wesen der architektonischen Schöpfung, w: Raumtheorie. 

Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Hrsg. J. Dünne, S. Gün-
zel, Frankfurt am Main 2006, s. 470–484.
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Schmarsowa)12. We współczesnym dyskursie sztuk wizualnych poję-
cie „przestrzeń” jest używane powszechnie, co można tłumaczyć po-
nownym przybliżeniem się sztuk do teorii i praktyk architektonicz-
nych. „Czy przestrzeń można przeżywać i  przetwarzać po polsku? 
Czy też jest doświadczeniem uniwersalnym i rozgrywającym się wy-
łącznie w  autonomicznej sferze sztuki?”13 Pytanie to postawiono 
w recenzji z piątej edycji wystawy „W samym centrum uwagi” (2006) 
prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie – pokazu, który zebrał najbliższe architekturze reali-
zacje Moniki Sosnowskiej, Macieja Kuraka i Piotra Wyrzykowskie-
go. Zadając to pytanie, krytyczka sztuki zasugerowała, że w polskiej 
krytyce artystycznej brakuje niekiedy języka, którym można by opi-
sywać przestrzeń architektoniczną, odtwarzaną, przetwarzaną czy 
obrazowaną w działaniach artystycznych. W prezentowanej książce 
przywołuję wiele znanych przykładów refleksji o przestrzeni, które 
już wzbogaciły język krytyki artystyczno-architektonicznej (espace 
conçu i espace vècu Henriego Lefebvre’a, Ineinanderspiel Martina Hei- 
deggera, zapożyczone z  fenomenologii pojęcia gruntu i horyzontu 
czy terytorium i terenu, emboîtement Georges’a Pereca). Proponuję 
również pojęcie wywiedzione z teorii architektury, „przestrzeń apo-
retyczną”, które (podobnie jak uncanny Anthony’ego Vidlera) może 
okazać się pomocne w  określaniu przestrzeni wzbudzającej dez-
orientację14. Problem z wykształceniem języka adekwatnego do mó-
wienia o  przestrzeni architektonicznej nie jest jedynie polską spe-
cjalnością. Jak zasugerowałam w pierwszej części tej książki, jest to 
problem szerszy, związany ze współczesnym metodologicznym sta-
tusem historii sztuki jako dyscypliny humanistycznej, która oddaliła 
się od architektury, jej historii i teorii. Jeśli dzisiaj obserwujemy po-
nowne zbliżenie sztuk wizualnych i architektury, to może ono być 
również zapowiedzią przewartościowania dyscypliny historii sztu-
ki w ramach współczesnego zwrotu przestrzennego. Powróćmy jed-
nak do „polskiej” specyfiki przestrzeni. Omawiając wybrane prace 

12 Zob. argumentację Adriana Forty’ego w rozdziale Space. A. Forty, Words and 
Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, London 2000, s. 256–275.

13 J. Sokołowska, Przestrzeń po polsku?, „Arteon” 2006, nr 5–73, s. 37. 
14 Zob. podrozdział Gry sztuki współczesnej z modernizmami w rozdziale 3 części 4.
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polskich artystów wkraczających w  obszar architektury przez róż-
ne media i sposoby reprezentacji, zwróciłam uwagę – w ślad za in-
nymi badaczami – na uwikłanie w „niechciane dziedzictwo PRL-u”, 
nieustanne odwoływanie się do bloku i blokowiska, do modernizmu 
rozumianego zarówno jako doświadczenia awangardy lat dwudzie-
stych i trzydziestych, jak i praktyki artystyczne oraz architektonicz-
ne lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Z jednej stro-
ny architektoniczne zainteresowania współczesnych artystów łączą 
się z  rodzimym pejzażem architektonicznym. Z  drugiej zaś strony 
wpisują się one nie tylko we współczesne inspiracje modernizmami 
czy poprzemysłowymi ruinami, lecz podejmują bardziej uniwersal-
ne problemy, istotne dla praktyk architektonicznych, takie jak kwe-
stia reprezentacji architektonicznej (przez rysunek, malarstwo, film, 
fotografie czy makiety), gry ze skalą i proporcjami czy kształtowanie 
przestrzeni i wyznaczanie miejsc dla różnorodnych działań. 

Jak zauważono w recenzji z Documenta w Kassel i Międzynaro-
dowej Wystawy Sztuki w Wenecji (2007): „coraz większa liczba arty-
stów porusza się na granicy tego, co już możemy nazywać twórczo-
ścią architektoniczną, a także ze względu na sposób pracy artystów 
(praca w większych grupach, typowa dla twórców – architektów), jak 
i z uwagi na nieostre granice sztuki współczesnej i niektórych obsza-
rów architektury”15. W 2012 roku, w ramach 13. Międzynarodowej 
Wystawy Architektury w Wenecji, w Pawilonie Polonia została wy-
różniona praca artystki Katarzyny Krakowiak. Po raz kolejny w ra-
mach wystawy architektury zrealizowano projekt artystyczny zbie-
rający najciekawsze i  najbardziej aktualne aspekty teorii i  praktyk 
architektonicznych, dotyczących na przykład akustyki jako sztuki 
budowania przestrzeni dźwiękiem. Podobnie jak w przypadku Blur 
Diller + Scofidio, w celu ukształtowania przestrzeni dźwiękiem nie-
zbędne było wsparcie architektoniczno-technologiczne, wykorzy-
stanie systemu otworów i kanałów wentylacyjnych, które wprowa-
dziły dźwięki z  otoczenia Pawilonu Polonia do wnętrza budynku. 
Jednak w projekcie Katarzyny Krakowiak przestrzeń została określo-

15 T. Sawa-Borysławski, Kassel – Wenecja architektonicznie, „Artluk” 2007, nr 3(5), 
s. 63–65. 
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na w bardziej efemeryczny – gdyż pozbawiony wymiaru wizualnego – 
sposób niż w przypadku „budowania” chmury. Jej projekt odnosi się 
co prawda do problemu architektury jako sztuki kształtowania prze-
strzeni, ale jego głównym budulcem jest dźwięk, a nie „plastyczny” 
materiał. Wsłuchiwanie się w architekturę, a nie jej aspekt wizualny, 
jest tutaj motywem wiodącym. Jednocześnie jednak dźwięki były nie 
tylko słyszalne, ale i  wyczuwalne przez dotykanie ścian, wprawia-
nych w drżenia i wibracje.

Zakończenie książki to czas podsumowań, a nie moment na sta-
wianie krytycznych pytań o to, dlaczego sztuka współczesna okazała 
się po raz kolejny wnikliwą interpretatorką architektonicznych pro-
blemów. Być może odpowiedzi należy szukać w powrocie do poli-
sensoryczności doświadczenia przestrzeni. Zakończmy rozważania 
o grach sztuki z architekturą pytaniem o to, jak ułożą się ich wzajem-
ne konfiguracje w najbliższych dekadach. Spójrzmy w przyszłość nie 
tylko przez pryzmat cyfryzacji świata, choć należy zaraz dodać, że 
współczesne elektroniczne instrumenty przemieszczania się w prze-
strzeni wirtualnej „są wbudowane w  architekturę”16, a  język inter-
netowej komunikacji czerpie ze słownika architektonicznych termi-
nów – internetowe forum jako wirtualna przestrzeń publiczna jest 
odpowiednikiem starożytnego forum, miejsca spotkań, działalności 
politycznej i handlu. Rozpocznijmy na nowo od fundamentalnej fra-
zy: ut architectura… 

16 Zob. W. J. Mitchell, Homo Electronicus, w: idem, Placing Words: Symbols, Space, 
and the City, Cambridge MA–London 2005, s. 183. 
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cji Galerii Foksal, Warszawa.
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Summary
The Games Between Art and Architecture:

Modern Affinities and Contemporary Integrations

The book The Games Between Art and Architecture: Modern Affinities 
and Contemporary Integrations addresses the problems of art theory 
with a  particular emphasis on the place of architecture in modern 
systems of the fine arts and contemporary classifications of the visual 
arts. The inspiration to take up these studies stems from contemporary 
artistic practices within which can be distinguished a marked interest in 
architecture and methods of architectural representation. Contemporary 
integrations are shown against a background of old affinities, especially 
against the backgrounds of eighteenth-century criticism of the ut pictura 
poesis doctrine, of modern systems of the fine arts, often marginalising 
architecture, of the nineteenth-century postulate of the synthesis of the 
fine arts and the concept of the integration of the arts from the 1950s 
and 1960s.

In the first part, “The History of Art, Architecture and Contemporary 
Art Practices”, some of the problems associated with the displacement 
of certain methodological paradigms within the discipline of art history 
are outlined. One of the key issues emerging in this part of the book is 
the question of the extent to which the history of art, which in recent 
decades has seemed to be a discipline aimed principally at exploring the 
image in its extended field of significance (for example, as Hans Belting’s 
anthropology of images or visual culture studies), has preserved and 
developed capacities for interpreting the arts of actual space, to which 
architecture, sculpture and its contemporary variants belong. The 
activities of contemporary artists that have drawn inspiration from 
architecture emerge against a  background of a  discord between the 
history of art and the history of architecture, hence a few voices critical 
of the divergence of these research disciplines are recalled. The first part 
of the book also highlights the issue of how experiencing visual arts 
and architecture are dependent on the medium – we look at paintings, 
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but we walk around a  sculpture and enter a  building. In the project 
of the renewal of the history of art as a science of space, the practices 
of looking and “going around” play an important role; in this context 
I return to the promising topics of the image theory presented by the 
art historian and philosopher Georges Didi-Huberman and to Martin 
Heidegger’s concepts of Umgang (“dealing”, or a  “going around”) and 
the “aroundness” of the environment. The history of art as a research 
discipline does not only stand in relation to images and the possibilities 
of their intertextual reading. The proposal for the renewal of the history 
of art as a  science of space is also confronted with the contemporary 
demand for a “spatial turn” – presented in the 1990s by the American 
geographer and urban planner, Edward W. Soja – and taken up by many 
contemporary geographers, sociologists, anthropologists, cultural 
theorists and media researchers. The spatial turn, as was also the case 
for the linguistic and pictorial turns, refers to a  change in research 
perspectives. The renewal of the history of art as a  science of space 
contains a postulate for a balanced proportion in the study of image, 
language and space within our discipline.

In the second part of the work, “Architecture and Art: Modern 
Affinities and Limitations”, I  develop some of the topics outlined in 
the essay Architecture’s Expanded Field by the architectural historian 
Anthony Vidler, dedicated to blurring the boundaries between the 
visual and architectural arts. Vidler’s reflections are also a  criticism 
of the autonomy of architecture, which he considers to be one of the 
consequences of Gotthold Ephraim Lessing’s determination of the 
boundaries between poetry and painting, thereby inflicting a blow to the 
ut pictura poesis doctrine. Following in the footsteps of this reflection, 
I see the contemporary integrations of the visual arts and architecture 
not so much as a  phenomenon of the beginning of the twenty-first 
century, but as a  consequence of a  realignment in the history of the 
affinity of art’s two main currents, defined by the literary scholar Edward 
Balcerzan as “Horatian” and “Lessingian”. The main problem considered 
in this part of the book is the changing position of architecture in the 
systems of the fine arts outlined by Charles Batteux and Immanuel 
Kant in the eighteenth century. Following the path designated by the 
“Horatian stream”, i.e. seeking kinship between the arts, rather than 
their autonomy, I  analyse two concepts: architecture parlante and 
Gesamtkunstwerk, which in a very distinctive way determine the status 
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of architecture in relation to other arts in the eighteenth and nineteenth 
centuries. The idea of architecture parlante, elaborated at the end of the 
eighteenth century among others through the concept of architectural 
character, was born at a time when architecture, oscillating in aesthetic 
systems between the fine arts and the mechanical arts, aspired to the 
status of fine art and thus claimed proximity to the arts of eloquence 
(l’art de parler), poetry and painting. Contemporary scholars and critics 
engaged in closing the gap between the visual arts and architecture 
highlight the importance of the nineteenth-century concept of Gesamt-
kunstwerk for the designation of the paths of synaesthesia and the 
integration of arts, or even for determining the contemporary post-
medium condition. Gesamtkunstwerk, just like the notion of architecture 
parlante, is a concept that undergoes continual transcriptions, i.e. it is 
ascribed to various areas of the arts. This concept, initially functioning 
in relation to Richard Wagner’s musical drama, also came to encompass 
modern concepts of art integration, especially those led by architecture. 
An example is the view of the nineteenth century metropolis as a total 
work of art, as well as the Bauhaus program from 1919, in which Walter 
Gropius stated that “the ultimate aim of all visual arts is the complete 
building”. Examples of the transcription of Gesamtkunstwerk to 
contemporary artistic and architectural practice are Harald Szeemann’s 
exhibition “Der Hang zum Gesamtkunstwerk”, a  criticism of the 
“Wagner effect”, or the excessive monumentalisation of contemporary 
art and museum space as undertaken by the artist Robert Morris, or 
the citing of ideas of Gesamtkunstwerk in contemporary theories of art 
installations.

In the third part of the book, “Architecture and Art: Contemporary 
Integrations and Transformations”, I  take as a  starting point 
contemporary reflection on “the expanded field” of sculpture and 
architecture, drawing again on Anthony Vidler’s essay Architecture’s 
Expanded Field and Rosalind E. Krauss’ article, Sculpture in the Expanded 
Field. In the comparison of these two texts, a striking act of substitution 
emerges when, at the beginning of twenty-first century, it is architecture 
and not sculpture that becomes the reference point for other visual arts. 
Moreover, at the beginning of the twenty-first century, the distinction 
between architecture and the visual arts undergoes a weakening. Both 
architects and artists define architecture as art. In comparison with 
modern classifications of the fine arts, defining architecture as art 
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indicates a  significant revaluation of architectural practice. Moving 
architecture in the direction of art, and particularly its entry into the 
space of galleries and museums, has contributed to the “expansion of 
the field” of architecture. The huge role of exhibitions in shaping the 
contemporary image of the integration of the visual arts and architecture 
is also emphasised by new trends in curatorial practices, such as the art 
of architectural exhibitions in which importance is attached not only to 
the presentation of photographs, models and mock-ups, but also to the 
form of architectural installations, and to virtual and real walks around 
the city. One of the main directions in the contemporary dialogue of the 
arts are sculptural-architectural activities. As an art historian Sigfried 
Giedion states, in the 1960s “architecture approaches sculpture, and 
sculpture approaches architecture”. The problem discussed in the third 
section of the book is that of architectural sculpture, a  term whose 
definition underwent a significant change in the 1960s. In the traditional 
view, the concept of architectural sculpture is defined in the history of 
art as the sculptural decoration of buildings, and is strictly subordinated 
to architectural structures. However, in the twentieth century a radical 
redefinition of the term can be seen. Architectural sculpture comes 
to refer more often to the works of artists, installations, site-specific 
works or works/interventions in the public space. For scholars of the 
modern dialogue between sculpture and architecture, the trend of 
minimalism is particularly interesting. The term “architecturalness” in 
the interpretation of sculptures by the minimalists of the 1960s is, for 
example, introduced by Michael Benedikt in his review of several New 
York exhibitions “Sculpture as Architecture: New York Letter”. At the 
same time, Robert Morris published in Artforum “Notes on Sculpture”, in 
which he determines the relationship between the sculptural object, the 
experiencing subject and space. The monumental scale of the sculptures 
of the 1960s and the 1970s, which could compete with the scale of 
architecture, was also the subject of a reflection by artists such as Claes 
Oldenburg and Coosje van Bruggen who undertook collaboration with 
the architect Frank O. Gehry. Redefining the concept of architectural 
sculpture in the contemporary discourse about the visual arts is not the 
only trace showing a  special proximity of sculpture and architecture. 
Phenomena such as environments, installations, site-specific art and 
art in public spaces also suggest a blurring of the boundaries between 
architecture as the art of real space and other spatial artistic activities. 
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A significant moment of the blurring between these boundaries is site-
specific art and art in public spaces. These are notions whose meaning 
has significantly changed from indicating simply “a  sculpture in the 
open air” inserted in a town square to revive city spaces through artistic 
and architectural interventions. In search of the territory common 
to contemporary visual arts and architecture, promising threads can 
be found in the texts of Tom Finkelpearl and Rosalyn Deutsche who 
present the problems of public art against a background of changes in 
post-war urban planning and architecture. Particularly interesting is 
the moment of crystallisation in the 1980s when public art came to be 
determined as an art of architecture. Architecture, in this context, was 
related to useful projects in the city created by artists. However, Deutsche 
draws a  distinction between architectural art and critical public art. 
Architectural art means the “insertion of useful furniture in the space of 
the city”, while the essence of public art is political intervention. In other 
words, in the context of debates about public art, a drawing together 
of art and architecture was criticised as an example of the reduction 
of art to utilitarian purposes. In this work, the proximity of art and 
architecture is considered primarily from the perspective of the visual 
arts, which, while retaining a critical potential, plays with architecture.

The fourth part of the book, “Visual Arts and Architecture: In 
Search of Common Ground”, is devoted to the interpretation of selected 
examples of contemporary artistic practices in the light of the preceding 
sections on various aspects of the affinity and integration of the arts. In 
the fourth part, I go back to the concept of a play between the visual arts 
and architecture. The concept of a “play” is not used by accident: I refer 
to the term Ineinanderspiel (“interplay”), which appears in Martin 
Heidegger’s essay Kunst und Raum devoted to sculpture, as well as to 
Georges Perec’s book Espèces d’espaces encouraging the idea of playing 
with space in everyday life. This part of the discussion contains an 
analysis of selected works by Gordon Matta-Clark, a celebrated figure of 
New York art scene of the 1970s. The works of this architect, educated 
at the Cornell School of Architecture, not only challenge the boundaries 
between architecture and art, photography and film, performance 
and installation, but also establish a  particular direction of affinities, 
from architecture to art. Matta-Clark’s interventions criticise modern 
functionalism, post-war American urban planning and the autonomy 
of art which is cut off from everyday life. In the fourth part of the book, 
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there is also an attempt to show some of the specificity of the Polish 
inspiration on architecture. On the one hand, the activities of Polish 
artists entering the field of architecture are part of a noted interest in 
contemporary architectural modernism or make reference to traditional 
modes of architectural representation, such as the model or mock-up. 
On the other hand, the specificity of the architectural inspiration in 
Polish art is connected with Poland’s particular architectural landscape, 
defined by block-housing as an unwanted legacy of modernism. The 
making of a  catalogue of works by artists drawing on architectural 
inspiration or the classification of the modern varieties of visual arts 
is not the aim of this work. Rather, the purpose of the descriptions of 
projects realised by Katarzyna Józefowicz, Alicja Karska, Aleksandra 
Went, Jarosław Kozakiewicz, Maciej Kurak, Monika Sosnowska or Julita 
Wójcik is to raise questions about the extent, source and nature of the 
relationships between the contemporary visual arts and architecture. 
These questions are grouped around three major themes: art’s games 
with architectural modernity, art playing with architectural scale and 
games with the depiction of architecture and the revitalisation of public 
spaces.

Translated by Beata Trapnell
Proofreading: Benjamin Cope
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Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
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Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
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Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”. Kościół  

w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek 

polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 



Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski

2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi



2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu

Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego



Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  
w Polsce międzywojennej

Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku



Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm
Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce

Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani. Współczesne 

misteria męki Pańskiej w Polsce
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

W PRZYGOTOWANIU

Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Piotr Feliga, Czas i ortodoksja.  
Hermeneutyka teologii w świetle „Prawdy i metody”  

Hansa-Georga Gadamera
Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  

Obrazy w pamiętającym spojrzeniu
Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 

Filozofia historii Hannah Arendt



Wojciech Musiał, Polska transformacja w świetle teorii 
modernizacyjnych

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Sylwia Urbańska, Przemiany macierzyństwa  

w procesie globalnych migracji kobiet
Łukasz Wróbel, Hyle i noesis.  

Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej
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