
Spis treści

wprowadzenie ........................................................................................ 11

część i 
historia sztuki, architektura  

i współczesne praktyki artystyczne

rozdział 1. historia sztuki jako nauka o obrazach ................. 29
Prolegomena. Projektowanie i organizacja przestrzeni ................ 29
Historia sztuki wobec architektury ................................................ 42
Patrzenie i obchód ............................................................................ 56

rozdział 2. historia sztuki wobec przestrzeni .......................... 63
Historia sztuki wobec ciemności .................................................... 63
Historia sztuki i „zwrot przestrzenny” .......................................... 77
Krytyka architektury wobec krytyki sztuki  .................................. 91

część ii 
architektura i sztuki. nowoczesne powinowactwa i granice 

rozdział 1. powinowactwa i pierwszeństwo sztuk ................... 103
Powinowactwa z wyboru i granice sztuk  ....................................... 103
Architektura i „nurt horacjański” ................................................... 114
Architektura wśród sztuk pięknych ............................................... 120

rozdział 2. architecture parlante. między architekturą, 
 poezją a malarstwem .................................................................. 135

Architecture parlante we współczesnej i nowoczesnej teorii  
architektury ....................................................................................... 135
Ut architectura poesis ........................................................................ 154
Architektura jako sztuka obrazu  .................................................... 160

rozdział 3. transkrypcje gesamtkunstwerk  .............................. 173
Gesamtkunstwerk we współczesnej i nowoczesnej teorii sztuki  173



8 SPIS  TREŚCI

Początki Gesamtkunstwerk  ............................................................. 181
Gesamtkunstwerk i architektura  ..................................................... 187

część iii
architektura i sztuki.  

współczesne integracje i przemieszczenia

rozdział 1. architektura jako sztuka .......................................... 201
Architektura wśród sztuk plastycznych ......................................... 201
Architektura i wystawy sztuk .......................................................... 222
Transgresje praktyk i dyscyplin ...................................................... 247

rozdział 2. między rzeźbą a architekturą .................................. 261
Rzeźba architektoniczna .................................................................. 261
Architektoniczność minimalizmu .................................................. 273
Architektoniczność rzeźby / rzeźbiarskość architektury ............. 289

rozdział 3. przestrzenie sztuki i architektury ......................... 301
Architektoniczność instalacji .......................................................... 301
Sztuka publiczna / sztuka architektoniczna .................................. 338

część iv
sztuki wizualne i architektura.  

w poszukiwaniu wspólnego terenu

rozdział 1. od architektury do sztuki ......................................... 359
Ineinanderspiel. Gry sztuki i architektury z przestrzenią ............ 359
Sztuka jako krytyka architektury .................................................... 365
Architektura i anarchia, czyli o granicach sztuk .......................... 380
Mur, kurtyna i blok  .......................................................................... 388
Terytoria i tereny praktyk artystycznych ....................................... 403

rozdział 2. gry sztuki ze skalą architektury  ........................... 415
Model jako idea architektury .......................................................... 415
Rzeźby-makiety, czyli propozycje dla architektury ...................... 428
Skalowanie architektury................................................................... 446

rozdział 3. od sztuki do architektury  ........................................ 471
Gry sztuki współczesnej z modernizmami ................................... 471
Między instalacją architektoniczną a rzeźbą  ................................ 496



9SPIS  TREŚCI

rozdział 4. obrazowanie architektury ........................................ 519
Modele architektonicznego ciała .................................................... 519
Ożywianie przestrzeni publicznej .................................................. 534

zakończenie ............................................................................................ 553
bibliografia ............................................................................................ 561
wykaz ilustracji ................................................................................... 599
summary  .................................................................................................. 607
indeks osobowy ..................................................................................... 613


