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„Ludzkie architektury". Ze studiów nad relacjami
pomiędzy rzeźbą a architekturą w sztuce XX wieku

RELACJE ZACHODZĄCE POMIĘDZY RZEŹBĄ
A ARCHITEKTURĄ

Związki pomiędzy rzeźbą a architekturą postrzegane są zazwyczaj jako
forma symbiozy obu gatunków sztuki. Rzeźba - pełniąca tradycyjną rolę de-
koracji - pozostaje najczęściej w służbie architektury. Podporządkowuje się
strukturze budowli bądź współgra z nią. W ten sposób podkreśla i kontynuuje
styl oraz układ całości (gotyk, barok). Staje się jakby organiczną częścią ar-
chitektury1.

Innym rodzajem dzieł, w których powszechnie dostrzega się przejawy
związków obu tych gatunków sztuki, są pomniki wzniesione dla upamiętnie-
nia osoby lub zdarzenia. Mogą być wynikiem prostego zestawienia rzeźby
z architekturą (statua na cokole, postumencie, kolumnie) bądź przybierają po-
stać dekorowanych rzeźbą elementów architektonicznych (np. łuk triumfalny,
słup, ściana). Niekiedy (szczególnie w pomnikach współczesnych) określają
przestrzeń szeregiem form architektoniczno-rzeźbiarskich („pomniki - prze-
strzeń architektonicznie zorganizowana")2.

Relacje między architekturą a rzeźbą pogłębiają się z chwilą ostatecznego
usytuowania monumentu w jego architektonicznym kontekście. Wkompono-
wany w istniejącą zabudowę może pełnić rolę organizującą otoczenie, to zaś
stwarza mu odpowiednią „scenografię", oprawę architektoniczną, tło.

1 J. Jahn, Wórterbuch der Kunst, Stuttgart 1950, s. 56-57.
~ J. Olkiewicz, Pomniki - przestrzeń architektonicznie zorganizowana, „Architektura"

1967, nr 10, s. 398-400.
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Ta prosta zależność między architekturą a rzeźbą została jednak przekre-
ślona przez pierwszych awangardowych architektów modernistycznych. Po-
dzielając przekonanie Adolfa Loosa (że „ornament to zbrodnia") twórcy ci
uwolnili się bez trudu od tradycyjnie pojmowanej dekoracji rzeźbiarskiej.
Zdaniem Eduarda Triera - autora pracy Bildhauertheorien im 20. Jahrhundert
- „To rozstrzygnięcie na rzecz obustronnej niezależności nie przeszkadzało
ani rzeźbiarzom, ani architektom w konfrontacji swoich prac; kiedy Ludwik
Mies van der Rohe wybudował swój słynny pawilon w Barcelonie, w we-
wnętrznym dziedzińcu postawił statuę Georga Kolbego. W ten sposób został
stworzony model przyszłej współpracy budowniczych i rzeźbiarzy: równo-
prawne przeciwstawienie dzieła architektonicznego i plastycznego"3.

Rozdział między architekturą a rzeźbą spowodowany został pośrednio in-
nowacjami technicznymi. Wprowadzenie ramy stalowej i konstrukcji szkiele-
towej, które pozwoliły przeszklić prawie całe elewacje, praktycznie pozbawi-
ło rzeźbę jej tradycyjnego miejsca. Tym samym materiał i konstrukcja obar-
czone zostały rolą często jedynego nośnika wartości estetycznych w obiekcie
architektonicznym. Decydujące znaczenie miała tu skrupulatna realizacja ry-
gorystycznych zasad funkcjonalizmu („forma wynika z funkcji"), a także nie-
chęć samych rzeźbiarzy do ozdabiania architektury i ich dążenie do autono-
mii w sztuce4.

Szukając w dwudziestoleciu międzywojennym przyczyn oddzielania ar-
chitektury nie tylko od rzeźby, ale i od pozostałych sztuk plastycznych, Piotr
Krakowski wskazuje na pewien stan wyobcowania sztuki wobec gwałtowne-
go rozwoju cywilizacji. Podkreśla brak rozwiniętego na dużą skalę mecenatu
artystycznego, a także skrajny utylitaryzm tamtych lat (tanio, szybko, łatwo)
dyktowany warunkami ekonomicznymi-.

Jednak całkowita izolacja architektury od rzeźby w latach dwudziestych
i trzydziestych jest w istocie pozorna. Nie tylko dlatego, że w wypowiedziach
teoretycznych domagano się zacieśnienia więzi między architekturą a pozo-
stałymi dyscyplinami plastycznymi w ramach na nowo roztrząsanego pro-
blemu syntezy sztuk6. Także dlatego, że odseparowanie to nastąpiło tylko
na płaszczyźnie prostych, łatwo dostrzegalnych, „zewnętrznych" zależności
między architekturą a rzeźbą W istocie - mimo zasady podporządkowania,
„współżycia" bądź zestawienia - zarówno tożsamość elementów architekto-

3 Por. E. Trier, Bildhauertheorien im 20. Jahrhundert, Berlin 1971, s. 200.
4 Tamże, s. 199-203.
5 P. Krakowski, O nowej syntezie sztuk, w: tegoż, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa

1981, s. 99-100.
6 Tamże, s. 99; zob. także Trier (przyp. 3), s. 200-203.
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nicznych, jak i tożsamość rzeźby została zachowana oraz zachowane też zo-
stały ich głębokie, mimo czasem i formalnych różnic, relacje.

Relacje między architekturą a rzeźbą w sztuce XX wieku stają się głębsze,
ponieważ następuje proces ich wzajemnego penetrowania tak na płaszczyźnie
jakościowej, jak i formalnej. Stopniowo przekraczane są tradycyjne granice
gatunku. Często obserwuje się rezygnację z charakterystycznych właściwości
dotychczasowych form na rzecz nowych zasad i reguł właściwych tej drugiej,
odrębnej dziedzinie sztuki. Prowadzi to naturalną koleją rzeczy do zacierania
tożsamości gatunków, ale równocześnie do swoistej syntezy.

Obustronne oddziaływanie architektury i rzeźby wyraziło się w szeregu
nowych zjawisk w sztuce współczesnej. Można podjąć próbę analizy i upo-
rządkowania ich, biorąc pod uwagę stopień i charakter wzajemnych relacji.
Kluczem byłoby tu zjawisko programowego przekraczania granic między
wszystkimi dyscyplinami plastycznymi w sztuce XX wieku7. Należałoby
więc rozważyć, jak daleko architektura i rzeźba „wyszły poza siebie" i jak
bardzo przeniknęły w obszar sąsiedniej sztuki8.

W taki oto sposób w rzeźbie współczesnej, poczynając od form, w któ-
rych ujawniają się śladowe, nieznaczne wpływy architektury, wyróżnilibyśmy
dzieła śmielej przyswajające zasady i cechy tej drugiej sztuki, a tym samym
coraz bardziej oddalające się od „czystej" definicji rzeźby - aż po przykła-
dy pełnej asymilacji „obcych" dotychczas rzeźbie, architektonicznych jako-
ści i zasad.

Podobnie można by rozpatrywać powiązania architektury z rzeźbą, a mia-
nowicie uszeregować je w logiczny ciąg narastających wpływów rzeźby na
architekturę, poczynając od przykładów i form najbliższych tradycyjnej de-
finicji architektury, poprzez przejawy coraz wyraźniejszego przekraczania
wyobrażeń i rygorów własnego gatunku, aż do dzieł, w których architektura
przyswaja sobie coraz więcej cech właściwych rzeźbie.

Punktem kulminacyjnym w relacjach obu tych'dziedzin byłyby takie dzie-
ła XX wieku, w których doszło do całkowitej fuzji architektury i rzeźby. Zani-
kają w nich wyraźne podziały pomiędzy gatunkami. Gatunki nie tyle łączą się,
co raczej pochłaniają wzajemnie. Tożsamość tak jednego, jak i drugiego ule-
ga całkowitemu zatarciu i powstaje zupełnie nowa jakość. Nie jest ona przy
tym zwyczajną sumą dotychczasowych doświadczeń i reguł. Jest wypadkową

Por. M. Rzepińska, Intencje i cechy sztuki współczesnej', „Studia Estetyczne" 9, 1972,
s. 12-13; M. Wallis, Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce, „Studia Filozoficzne" 1972,
nr 10, s. 3-5; H. Brzoza, Wielość sztuki-jedność sztuki, Warszawa 1986, s. 41; J. Ciszewska,
Sztuka czy sztuki, w: Estetyka i sztuki, Kraków 1983, s. 33.

8 Wallis (przyp. 7), s. 4.
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przemieszanych zakresów i skrzyżowanych właściwości (czego przykładem
sąnp. instalacje Petera Sheltona, Mony Hatoum, Andrew Sabina).

Skupienie uwagi na dwudziestowiecznej rzeźbie i jej architektonicznych
implikacjach zmusza jednak do zawężenia pola badań. Przyjmując niezbędne
ograniczenia tego złożonego zjawiska tylko do przemian w pojmowaniu rzeź-
by, nie możemy pominąć przemian, jakie miały miejsce w architekturze.

Punktem wyjścia do rozpoznania związków architektury i rzeźby, jak rów-
nież do rozważań, w jakim stopniu rzeźba współczesna staje się „architekto-
niczna", a architektura „rzeźbiarska", byłyby definicje obu sztuk i wskazanie
charakterystycznych właściwości obu dyscyplin.

Tradycyjne, „podręcznikowe" definicje zarówno architektury jak i rzeźby
są jednoznaczne, co pozwala (na ich podstawie) wyodrębnić bez trudności ce-
chy szczególne - wspólne i odmienne9.

RZEŹBA ARCHITEKTURA
trójwymiarowość, bryła ukształtowana
w przestrzeni; objętość, ciężar

trójwymiarowość, bryla ukształtowana
w przestrzeni; objętość, ciężar

operowanie masą, dodawanie (modelowa-
nie) i odejmowanie masy

sztuka kształtowania przestrzeni poprzez jej
ograniczanie i „używanie"

tektonika masy, głębokość, kontrasty światła
i cienia a sposób opracowania powierzchni

układ płaszczyzn i linii, odległości kontrasty
otworów i ścian, sposób doprowadzenia
światła do wnętrza

sztuka odtwarzania, przedstawiania postaci
i rzeczy; obrazowanie, antropomorfizm

sztuka konstruowania; kreatywna, abstrak-
cyjna, w zasadzie nieprzedstawiająca; obra-
zowanie (rzadko) w sposób abstrakcyjny

ekspresja, aspekt estetyczny, aspekt
techniczny

aspekt techniczny, aspekt estetyczny

nie pełni funkcji użytkowych (na ogół) funkcje użytkowe, celowość
fizyczna trwałość (materializacja idei
artysty)

fizyczna trwałość (realizacja projektu
architekta)

statyka rozwiązywanie problemu statycznego
wrażenia dotykowe (namacalność wypukło-
ści masy), wrażenia optyczne

wrażenia optyczne (postrzeganie przestrze-
ni), wrażenia dotykowe

kontekst miejsca kontekst miejsca

Za podstawę do określenia wymienionych właściwości architektury i rzeźby posłużyły: J.
Adeline, Lexiqne des termes d'art, Paris b.d.; Jahn (przyp.l); Dizionario delie arti, red. G. Sor-
mani, Milano 1953; S. Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1973;
Trier (przyp. 3), s. 193, 195; R. Ingarden. O dziele architektury. Jelenia Góra 1946; Wstęp do
historii sztuki, red. R Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 76-93; R. Wittkower, The Sculptors
Workshop, Glasgow 1974; ED.K. Chmg, Architecture: Form, Space & Order, New York 1979,
s. 12-13; G. Jones, The Object ofSculpture, „Sculpture" 12, 1993, nr 5, s. 30, 31.
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Wspomniany proces przekraczania granic poszczególnych dyscyplin sztu-
ki spowodował jednak, że tradycyjne, „czyste" definicje architektury i rzeźby
już w drugim dziesięcioleciu naszego wieku, zaczęły się stopniowo dezaktu-
alizować.

Poczynając od roku 1912, kiedy Picasso i Braąue przenieśli technikę col-
lage 'u w trzeci wymiar, poprzez assemblage 'owe próby dadaistów ze sztu-
ką przedmiotu, „Merzbauten" Schwittersa lub przypominające environment
wystawy surrealistów, a także poprzez konstruktywistyczne eksperymenty
z nowymi materiałami, kinetyczne kompozycje Caldera i „spacjodynamiczne
rzeźby" Schóffera- obserwujemy stałe przekraczanie tradycyjnych obszarów
rzeźby. Carl Andre próbował ująć ten złożony proces rozróżniając trzy stop-
nie rozwoju rzeźby współczesnej: „rzeźba jako forma", „rzeźba jako struktu-
ra" oraz „rzeźba jako miejsce"10. Kulminacyjnym momentem w procesie roz-
szerzania pojęcia rzeźby na nowe obszary stały się lata sześćdziesiąte, kiedy
to Anthony Caro ogłosił „rzeźbą wszystko"".

Allan Kaprów w swojej książce Assemblages, Environments and Happe-
nings opublikowanej w roku 1965 pisał: „patrząc szerzej na całą, świeżej daty,
współczesną sztukę, różnice, tak wyraźne między grafiką a malarstwem, zo-
stały praktycznie zniesione; podobnie różnice między malarstwem a kolażem,
między kolażem a konstrukcją, między konstrukcją a rzeźbą i między niektó-
rymi konstrukcjami a ąuasi-architekturą"12. Jak zauważa Grzegorz Dziamski:
„W tej sytuacji pytanie o istotę i granice rzeźby zaczęło być odbierane jako
anachronizm. Rzeźba została niejako rozpuszczona w nowych formach ak-
tywności takich jak sztuka ziemi, sztuka procesualna, konceptualna, arte po-
vera itp."13

W roku 1978 Rosalind Krauss poddała rewizji dotychczasową definicję
rzeźby i wprowadziła nowe pojęcie - „rzeźba w rozszerzonym polu" {sculp-
ture in the expandedfie!d)]A. Krytykując przypisywanie rzeźbie całej rozma-
itości nowych trójwymiarowych zjawisk w sztuce proponuje nowe terminy:

U. Loock. Płaces of Sculpture, w: Art and Tectonic, London-New York 1990 (= Art &
Design Profile), s. 77.

" Zob. K. Stanisławski, Rzeźbą - wszystko, czyli aspekty iluzjonizmu rzeźby brytyjskiej lat
osiemdziesiątych, „Rzeźba Polska" 1988, s. 119; A. Caro, The Sculptural Moment, „Sculpture"
14, 1995. nr 1, s. 29-30.

12 A. Kaprówfrom ,, Assemblages, Emńronments andHappenings ", w: Art in Theory 1900-
1990. An Anthology of Changing Ideas, red. Ch. Harrison, P. Wood, Cambridge UK-Oxford
USA 1993, s. 703.'

lj G. Dziamski. Rzeźba lat siedemdziesiątych, „Rzeźba Polska" 1986, s. 31.
R.E. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, w: tejże, The Originality of the Avant-Gar-

de and Others Modernists Myths, Cambridge, Mass.-London 1985, s. 277-290.
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konstrukcja miejsca

pejzaż^_.  architektura .......... kompleks

miejsca oznaczone ss

♦

♦ ♦
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♦

nie-pejzaż * *~    me -architektura

rzeźba

\ struktury
/' aksjomatyczne

..... rodzaj nijaki

R.E. Krauss, Rzeźba w rozszerzonym polu (wg R.E. Krauss, The Originality of theAvant-
Garde...)

site-constriiction (konstrukcja miejsca), marked sites (miejsca oznaczone)
i axiomatic structiires (struktury aksjomatyczne), które wraz z „czystym" po-
jęciem rzeźby (która staje się jedną z wielu możliwości) tworzą „rozszerzone
pole" współczesnego rozumienia tej dyscypliny - rozumienia wchodzącego
już w zakres postmodernizmu15.

I chociaż w latach osiemdziesiątych nastąpił odwrót od konceptualizmu
na rzecz częściowego powrotu do tradycyjnych technik rzeźbiarskich16 i sam
Anthony Caro zrewidował swoją definicję „rzeźbą wszystko", zawężając
określenie „rzeźbiarski" do akcentującego fizyczność pojęcia „cielesny" (bo-
dily)11, to jednak posługiwanie się kategorią pojęciową rzeźby nadal nastręcza
szereg problemów i jest przyczyną znacznego zamieszania. Sygnalizują to ta-
kie zjawiska, jak np. prezentacja pracy Artura Tajbera w krakowskiej Galerii
„Pryzmat" na przełomie lat 1991/92, której towarzyszył prowokacyjny tekst
Rzeźby nie ma]S lub tytuł wystawy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
w roku 1994 - Okolice rzeźby19.

Otwierając Międzynarodową Konferencję Rzeźby w czerwcu 1996 roku
w Providence, Rhode Island, Michael Brenson stwierdził: „To oczywiste, że

Tamże.
16 Por. K. Stanisławski, Aspekty rzeźby, „Sztuka" 1987, nr 3, s. 14.
1' Caro (przyp. 11), s. 30.
1&A. Tajber. Sztuka po rzeźbie, „Obieg" 1992, nr 4/5. s. 5-8.
19 Por. M. A. Potocka. Okolice rzeźby. „Exit" 1994, nr 4, s. 846-849.
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rzeźba stała się terminem - «osłoną» (the umbrella term) w sztuce współcze-
snej. Z powodzeniem odnosi się do wszystkiego, czym była rzeźba poprzez
stulecia i czym jest w tym wieku, obejmując readymades, przedmioty znale-
zione, assamblage. Może także odnosić się do wideoinstalacji i wielu różnych
sposobów działania, jakie ujawnia sztuka publiczna (...). Jednakże, trzeba
stwierdzić, że rzeźba jako przedmiot - fizyczny i realny obiekt - jest i pozo-
stanie w centrum, pozostanie sercem tej dziedziny"20.

W historii dwudziestowiecznej architektury problem definicji i istoty jej
dzieł nie był najważniejszy. Co prawda w połowie lat sześćdziesiątych Hans
Hollein wyznawał, że wszystko jest architekturą21, a Yves Klein wraz z archi-
tektem Wernerem Ruhnauem opracował projekt „architektury powietrznej"
o „niematerialnej strukturze" - ścian z płomieni i dachu ze sprężonego powie-
trza22 - to mimo tych radykalnych pomysłów architektura zachowała trady-
cyjne właściwości i atrybuty dzięki swoim najistotniejszym cechom - dzięki
celowości i użyteczności. Niewątpliwie natomiast wzbogacała środki i spo-
soby wyrazu, wykorzystując odkryte przez malarstwo nowe techniki i ob-
szary zainteresowań (np.: przestrzeń kubistyczna, „siatkowość" kompozycji,
acentryczność, „otwartość" obrazu, strukturalna rola koloru itp.) lub zbliżając
się przestrzenną, abstrakcyjną ekspresją bądź to do koncepcji rzeźby (futury-
stycznej, kubistycznej czy też konstruktywistycznej), bądź ulegając „rzeźbiar-
skiemu", miękkiemu modelowaniu. Dzięki tym zabiegom - metaforyczno-
ści biomorficznych lub antropomorficznych kształtów - architektura zyskała
wartości obrazowe właściwe monumentom.

Innym czynnikiem, który skłonił architekturę ku penetracji nowych obsza-
rów, był w znacznej mierze łączący całą sztukę XX wieku mit maszyny (ma-
szyna jako narzędzie sztuki)23, w połowie stulecia zaś uzupełnił go prężny, za-
inicjowany przez pop-art i rozwinięty przez sztukę postmodernistyczną, „es-
tetyczny populizm"24.

Tradycyjne właściwości wpływające na istotę pojęcia „architektura" ule-
gły istotnemu przewartościowaniu nie tylko pod wpływem szesnastu zasad

Zob. M. Brenson, The Sculpture Object, „Sculpture" 15,1996, nr 9, s. 31. Tematem szes-
nastej Międzynarodowej Konferencji Rzeźby (16th International Sculpture Conference) była
Rzeźba: skrzyżowanie granic (Sculpture: Crossing Boundaries).

~] Enyclopaedia of 20th-Centwy Architecture, red. W.M. Lampugnani, London 1989, s. 152.
— U. Conrads, Programs and Manifestos of 20th-Century Architeclure, Cambridge

Mass. 1975, s. 171.
23 Zob. Rzepińska (przyp. 7), s. 17; T. Gryglewicz, Obraz maszyny w sztuce XX wieku,

„Biuletyn Historii Sztuki" 53, 1981, nr 3, s. 309-324.
24 F. Jameson, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo Literac-

ko-artystyczne" 1988. nr 4, s. 65.
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nowoczesnej architektury Theo van Doesburga25 czy reguł Le Corbusiera26,
ale także pod wpływem takich haseł jak „forma wynika z funkcji" bądź „for-
ma wynika z konstrukcji". Te zaś - faworyzowane w pierwszej połowie wieku
- istotne właściwości architektury zostały pod koniec lat pięćdziesiątych nie-
co zdezawuowane, kiedy to L. Kahn wprowadził hasło „forma przed funkcją".
Później powstało pięć punktów „nowego stylu" w architekturze (postmoder-
nistycznej) Charlesa Moore'a27, a w latach osiemdziesiątych dewizą Bernarda
Tschumi stało się hasło „forma wynika z fikcji" (form follows fiction).

To właśnie Tschumi i inni architekci-dekonstruktywiści tworząc w sposób
niekonwencjonalny, bardzo wyraźnie odbiegający od tradycyjnego pojmowa-
nia architektury, świadomie podważyli przydatność dotychczasowej definicji.
Przyjmując dekonstrukcyjną strategię „wystawiania pojęć na próbę", zakwe-
stionowali jej pewniki28. Dokonali krytycznej „rozbiórki" bezrefleksyjnie do-
tąd przyjmowanej definicji architektury. „Wytrącona z oczywistości" archi-
tektura stała się dziedziną, która ujawniła drzemiący w niej, niezwykle pręż-
ny, artystyczny potencjał29.

Wyraźne w sztuce XX wieku kłopoty z jednoznacznym definiowaniem tak
rzeźby, jak i architektury wynikają ze wspomnianego już zjawiska zacierania
się granic pomiędzy gatunkami i z wychodzenia poza ustalone, tradycyjne po-
jęcie sztuki.

„Motorem tej artystycznej transgresji - pisze Grzegorz Dziamski - była
awangarda. Awangarda systematycznie poszerzała pojęcie sztuki, dokonywa-
ła coraz śmielszych aneksji, wchłaniając ciągle nowe, coraz rozleglejsze ob-
szary nie-sztuki, aż do momentu kiedy nie sposób już było dalej rozszerzać
granic gatunków, ponieważ wszystko mogło stać się sztuką - wybrane przez
artystę przedmioty, miejsca, sytuacje, zdarzenia. Misja awangardy wydawała
się zakończona"30.

23 Zob. T. van Doesburg. Towards a Plastic Architecture, w: H.L.C. Jaffe, De Stijl, London
1970, s. 185-188; por. także St. Latour, A. Szymski, Rozwój współczesnej myśli architektonicz-
nej, Warszawa 1985, s. 70-72.

2ń „Pięć punktów nowej architektury" Le Corbusiera stało się podstawowymi elementami mo-
dernistycznej estetyki w architekturze; zob. Encyclopaedia of 20th-Century (przyp. 21), s. 195.

27 Punkty te przytaczają: Latour, Szymski (przyp. 25), s. 154.
2S „Dekonstrukcja jest wystawianiem pojęć na próbę" J. Derrida {La Voix et le phenome-

ne), cyt. wg: A. Burzyńska, Dekonstrukcja: próba krytycznego bilansu, w: Po struktur alizmie
- współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992. s. 51.

29 O „metodach" dekonstrukcji pisze Anna Burzyńska, zob. tamże, s. 53-65. Zob. także R.
Nycz, Tekstowy świat, Warszawa 1993, s. 23-57.

30 G. Dziamski, Awangarda po awangardzie, w: tegoż, Awangarda po awangardzie, od
neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995, s. 7.
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Motywem skłaniającym sztukę awangardową do ciągłego rozszerzania
swoich granic było obsesyjne poszukiwanie coraz to nowych bodźców po to, by
wzmocnić własne środki wyrazu, dokonywać znaczących przeobrażeń dotych-
czasowej materii sztuki i wyobrażeń o niej. Postrzegając rozwój sztuki w po-
rządku liniowym, awangarda dokonywała transgresji w imię postępu31. Kiedy
pod koniec lat siedemdziesiątych zaczęto dostrzegać zmiany, jakie przynio-
sła sztuka postmodernistyczna, zwrócono uwagę, iż przede wszystkim zerwa-
ła ona z „terrorem" awangardy (dodajmy wszelkiej awangardy, pamiętając
0 rozróżnieniu na Wielką Awangardę i neoawangardę)32. Zakwestionowała
przy tym jej wyłączny przywilej ustanawiania kluczowych kategorii w sztu-
ce: nowości, wyjątkowości, oryginalności, autentyczności. Można by przy-
puszczać, że spowodowało to zanikanie zjawiska transgresji. Otóż nie spo-
wodowało. Badacze sztuki współczesnej zwracają uwagę, że w sztuce post-
modernistycznej nie został stłumiony jej transgresyjny potencjał i potrzeba
przeobrażeń. Zmieniła się tylko forma i cel wychodzenia poza sztukę i prze-
kraczania granic tworzących ją dyscyplin. Zdaniem Grzegorza Dziamskie-
go to transawangarda pierwsza podważyła monopol awangardowej narracji.
Podważyła sens ciągłego dążenia do przodu, dając możliwość przyjęcia inne-
go modelu twórczości - twórczości niejednoznacznej, dowolnie sięgającej po
rozmaite inspiracje, z ironicznym dystansem odnoszącej się tak do rzeczywi-
stości, jak i do tradycji33. „Transawangarda - twierdzi Dziamski - dokonała
symbolicznego zabójstwa awangardy, jak w końcówce szachowej, gdzie mat
oznacza koniec gry i nieuniknioną śmierć króla, która jednak nie następuje
1 gra zaczyna się od nowa. Podobnie stało się z awangardą, która nie tylko nie

Charakter i sposoby awangardowej transgresji w sztuce analizuje Grzegorz Sztabiński
w artykule Transgresja w sztuce awangardowej a twórczość lat osiemdziesiątych, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum" 3, 1992, s. 141-147.

32 Terminem Wielka Awangarda określa się awangardową sztukę lat 1905-1930. Poję-
cie neoawangardy (czasem określanej mianem drugiej awangardy) jest związane ze sztuką lat
sześćdziesiątych. Jak słusznie zauważa Krystyna Wilkoszewska: „Jeśli odwołamy się do naj-
bardziej teoretycznie (oraz historycznie) ugruntowanej pary pojęć awangarda - neoawangarda,
to ujawnia się z jednej strony kontynuacja postawy awangardowej, nakierowanej na zerwanie
z tradycją, na nowość i oryginalność, na szokowanie odbiorcy, na działania elitarne; z drugiej
jednak strony, neoawangarda jak każda awangarda zrywa z przeszłością więc także z własną
przeszłością awangardową w postaci historycznej Wielkiej Awangardy, co manifestuje się wy-
raźnie w zanegowaniu paradygmatu sztuki i przejściu do antysztuki w postaci happeningu,
minimal artu czy konceptualizmu". Zob. tejże, Wariacje na postmodernizm, Kraków 1997, s. 182.

Termin transawangarda wylansował Achille Bonito Oliva. W roku 1979 w listopadowym
numerze „Flash Art" opublikował artykuł The Italian Trans-Avantgarde. Zob. także A.B. Oliva,
Wioska Transawangarda, „Flash Art" (edycja polska), 1990, nr l, ś. 78-82.
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została unicestwiona, lecz powróciła do gry rozgrywanej już jednak według
innej niż modernistyczna strategii"34.

Nowość zamieniono na różnorodność. Powagę misji zastąpiła zabawa
i ekspresja emocji. Pluralizm sztuki awangardowej, polegający na akceptacji
wielości ujęć i opcji, wyparła wielość traktowana jako rozbicie wszelkich ca-
łości. Stąd miejsce jedności coraz częściej przejmuje fragmentaryczność. Ideę
ciągłości wypiera idea dyskontynuacji. Hal Foster analizując sztukę ostatnich
trzydziestu lat dostrzega tę zmianę - „odejście od logiki awangardowej trans-
gresji do modelu dekonstrukcyjnego przemieszczania"35. Wciąż mamy do
czynienia z przeszczepianiem cech jednych gatunków na drugie, z ich konta-
minacjami i zmieszaniem zakresów. Odbywa się to nie dla efektu postępu, no-
wości czy oryginalności. Przekraczanie granic, zaszczepianie jednej sztuki na
drugą powoduje „generalne przemieszczanie systemu". Obnaża względność
rządzących nimi zasad i stereotypów. Dokonuje się „generalne przewartościo-
wanie wszystkich wartości"36.

Bez wątpienia przemiany te muszą znajdować swój wyraz również w cha-
rakterze relacji zachodzących w sztuce XX wieku pomiędzy rzeźbą a archi-
tekturą. Przedstawiając i opisując ich przejawy (decydujące głównie o spo-
sobie kształtowania samej materii artystycznej) trzeba pamiętać o zmieniają-
cych się wzorcach i strategiach współczesnej sztuki.

Architektoniczne implikacje dwudziestowiecznej rzeźby nie są zjawi-
skiem marginalnym. Zwraca uwagę spora liczba dzieł ilustrujących złożony pro-
ces wzajemnych wpływów, przenikań i kontaminacji. Chcąc w pierwszej kolej-
ności wyodrębnić przykłady nieśmiało odchodzące od „czystej" definicji rzeźby,
częściowo tylko wykorzystujące zasady właściwe architekturze i przybierające
tylko pewne cechy, należałoby uważnie przyjrzeć się losom dwudziestowiecz-
nej figuracji.

„LUDZKIE ARCHITEKTURY"
Nie ulega wątpliwości, że figura ludzka zdominowała wyobraźnię rzeź-

biarską niemalże od zarania dziejów. Istotną rolę odegrała w tym obowiązu-
jąca w sztuce (aż po wiek XX) zasada „mimesis" - naśladowczego odtwa-
rzania natury. Jak zauważyła Elżbieta Grabska: „Jeśli od dziesiątków stuleci
tak praktyka rzeźby, jak i jej odczuwanie (vide Pliniusza Historia Naturalna)

Dziamski (przyp. 30), s. 9.
35 Zob. H. Foster, The Return of the Real, Cambridge, Mass.-London 1996, s. XII.
36 O znamiennym dla dekonstrukcjonizmu „przewartościowaniu wszystkich wartości" pi-

sze Ryszard Nycz. Zob. Nycz (przyp. 29), s. 29.
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przyjęły ten modus antropomorficzny za cechę stałą rzeźbiarskiego przed-
stawienia, to próby odejścia od tego statusu ontologicznego rzeźby naszego
wieku (i jej interpretatorów) stały się bardziej dramatyczne, szybsze także niż
przekształcenia w malarstwie, w którym same tylko przemiany gatunkowe
i ikonograficzne narastały już od dawna"37.

Na początku XX wieku rzeźba z pełną determinacją zaczęła zrywać z wier-
nym odtwarzaniem natury, idąc w ślady dokonujących się przemian w ma-
larstwie. Najpierw malarstwo zaczęło uwalniać się od idei „mimesis". Po-
cząwszy od impresjonizmu, który oczyszczając sztukę z elementów literac-
kich, traktując obraz bardziej jako zapis malarskich doświadczeń niż wierny
wizerunek natury, punkt ciężkości przesuwał się z treści na formę. Fakt ten,
pod wpływem syntetyzmu Gauguina, abstrakcyjnego koloru Van Gogha i fo-
wistów, poglądów nabistów na ekspresję kompozycji obrazu i praktykowa-
nego przez Cezanne'a ujmowania natury poprzez podstawowe formy stereo-
metryczne, doprowadził w końcu do kubistycznego przewrotu. Z niego zaś
- ostatecznie - wykrystalizowało się malarstwo abstrakcyjne, bezprzedmioto-
we, nieprzedstawiające, któremu w pewnym momencie uległa również rzeź-
ba, zarzucając całkowicie antropomorficzny schemat kompozycji.

„Rzeźba, gdy tylko oddala się od natury, staje się architekturą" - pisał Guil-
laume Apollinaire w 1913 roku38. I rzeczywiście w momencie, kiedy rzeźbio-
ne ciało zaczęło stopniowo wyzbywać się swej realnej organiczności, pojawiła
się tendencja do „architekturalizacji" postaci ludzkiej39. Donald Kuspit w jed-
nym ze swoich artykułów dotyczących losów dwudziestowiecznej figuracji
w rzeźbie stwierdził: „Po Rodinie, ostatnim rzeźbiarzu, który miał wyczucie
właściwej ciału pełności i ekspresji, rzeźba utraciła kontakt z ciałem"40.

Już Maillol nie korzystał z konkretnego modela. Poprzestając na szkicach,
dobierał odpowiednie fragmenty, tworząc syntetyczną uproszczoną pozba-
wioną energii formę ciała41. Brancusi twierdził wręcz, że: „Po co pracować
według modela? To prowadzi tylko do rzeźbienia trupów"42.

E. Grabska, Figura? w: Wokół rzeźby współczesnej, Warszawa 1987 (= Zeszyty Nauko-
we ASP w Warszawie, z. 1/19), s. 8.

38 G. Apollinaire, Kubiści, rozważania estetyczne, Kraków 1959, s. 105.
Określenia „architekturalizacja" rzeźby użył G. Jones w artykule The Object ofSculptu-

re, „Sculpture" 12, 1993, nr 5, s. 33.
40 D. Kuspit, William Tucker: The Fated Return of the Body, „Sculpture" 12, 1993, nr 5,

s. 18; także istotne spostrzeżenia dotyczące traktowania ludzkiego ciała w dwudziestowiecznej
rzeźbie zawiera artykuł tegoż autora: The Decline, Fali and Magical Resurection of the Body,
„Sculpture" 13, 1994, nr 3, s. 20-23.

41 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1980, s. 26.
42 Cyt. za: tamże, s. 225.
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Odchodzenie od odtwarzania rzeczywistych ludzkich kształów na rzecz
tworzenia ich syntezy spowodowało, że rzeźbiarze powoli tracili poczucie orga-
nicznej naturalności w pogoni za formą o precyzyjnie określonym układzie bryły.
Maillol mówił o „komponowaniu" figury - i aby wyjaśnić, jak została skonstru-
owana - o poszukiwaniu „architektury1' ciała, o architektonicznej równowadze
form43. Dla Antoine'a Bourdelle'a figura ludzka stanowiła podporządkowaną
architektonicznym rygorom estetyczną rekonstrukcję budowy ciała44.

Niewzorowane już ściśle na naturze - stając się jakby „autokomentarzem"
do własnych czysto rzeźbiarskich właściwości dzieła, takich jak rozmieszcze-
nie masy, przebieg linii, struktura bryły - ciało w dwudziestowiecznej rzeźbie
utraciło swój właściwy kształt. Uległo deformacji. Należy jednak odróżnić
deformacje wynikające z dążenia do maksymalnej ekspresyjności rzeźby, do
wyeksponowania pierwiastków emocjonalnych, od deformacji podporządko-
wanych „architektonicznej konstrukcji" ciała43. Także szczególna skłonność
współczesnych rzeźbiarzy do redukcji formy zakłóciła prawidłową budowę
ludzkiej sylwetki46. Zabieg ten polega albo na ograniczaniu szczegółów ana-
tomicznych, w wyniku czego uzyskuje się uogólnioną syntezę postaci, albo na
całkowitej rezygnacji z pewnych wybranych elementów ciała, co w rezultacie
daje tzw. „częściową figurę"47.

Omówione powyżej tendencje wpłynęły na pojawienie się skłonności do
„architekturalizacji" postaci ludzkiej. Rzecz jasna, aby właściwie zrozumieć
charakter tego zjawiska, ocenić intensywność jego występowania i wyróżnić
ważniejsze odmiany, trzeba uzmysłowić sobie, co w ogóle stało się z wize-
runkiem człowieka w sztuce współczesnej. Trafnie i syntetycznie ujmuje to
zagadnienie rzeźbiarz i krytyk Jan St.Woj Ciechowski w jednym ze szkiców
zawartych w tomie Z punktu widzenia rzeźbiarza. Sztuka lat osiemdziesią-
tych: „Niepokojący jest wizerunek człowieka w całej XX-wiecznej sztuce.
Jeśli nie zniknął całkowicie w makro- lub mikroskopowych ujęciach świa-
ta, jeśli nie rozpłynął się w fałdach materii malarskiej lub nie ukrył się za za-

43 Por. A.E. Elsen, The Partia! Figurę in Modern Sculpture, from Rodin to 1969, katalog
wystawy w The Baltimore Museum of Art, 1969/1970, Baltimore 1970, s. 114.

44 O przekonaniu Bourdelle'a o „architektonicznej" istocie bryły rzeźbiarskiej wspominają
Elsen (przyp. 43), s. 3 1 i Kotula. Krakowski (przyp. 41). s. 28-30.

45 Aczkolwiek zdarzają się przypadki jak choćby w rzeźbie Matisse'a La Serpentine
z 1909 r., gdzie deformacje podporządkowane są z jednej strony ekspresji, a z drugiej kon-
strukcji „architektonicznej", zob. Kotula. Krakowski (przyp. 41). s. 77.

46 O redukcyjnej metodzie w rzeźbie modernistycznej wspomina Kuspit 1993 (przyp. 40).
s. 18.

47 Temu problemowi poświęcona była wystawa w Baltimore Museum of Art na przełomie
1969 i 1970, por. Elsen (przyp. 43).
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słoną kwadratów i trójkątów, to w każdym razie przybrał przedziwne kształ-
ty. Rozczłonkował się na szereg geometrycznych odłamków u Picassa albo
zamknął się w syntetycznym owalu u Brancusiego. Wychudł i wydłużył się
niepomiernie, omal zdematerializował się u Giacomettiego i, odwrotnie, na-
pęczniał najdrobniejszymi detalami w obrazach hiperrealisty Close'a. To rów-
nież deformacja tylko nieco inna, bliższa fotograficznym zwielokrotnieniom
Warhola. Wizerunek człowieka w sztuce współczesnej ma również skłonność
do skrywania się np. w zwojach gipsu lub marmuru jak u Wnuka, Segala czy
Mitoraja. Przypomnijmy sobie również te bolesne przygody, jakie przeżywa
on u Bacona, Hasiora, w zielniku Szapocznikow, u akcjonistów, takich jak
Nitsch, zaś szczególnie u performerów z kręgu body art: Pane'a , Burdena. Ja-
kie jest źródło, sens tak bezwzględnej i gwałtownej rozprawy z wizerunkiem
człowieka w sztuce naszej doby? Gdy patrzymy nieuzbrojonym okiem, a więc
z pominięciem uczonych kategorii artystyczno-estetycznych, wydaje się nam,
że jego droga biegnie od świętości, adoracji i uwielbienia, przez wspaniałość,
wielkość i godność ku destrukcji, karykaturze, kpinie i pohańbieniu"48.

Przybieranie przez rzeźbę figuratywną walorów architektonicznych miało
różną postać, zależnie od przyjętych zasad kształtowania formy. W przypad-
ku pewnej grupy rzeźbiarzy współczesnych zaintrygowanych postacią ludzką
możemy mówić o tworzeniu „odcieleśnionych" figur, pozbawionych odwzo-
rowanej - zgodnie z naturą - organicznej materii na rzecz wydobycia i ukaza-
nia „architektonicznej" istoty struktury anatomicznej ciała. Charakterystycz-
ną cechą tych „ludzkich architektur"49 jest deformacja polegająca najczęściej
na upraszczaniu kształtów postaci. Sprowadzanie ich do podstawowych wy-
znaczników geometrycznych. „Architekturalizacja" organicznej struktury
ludzkiej postaci może również polegać na zmianie proporcji (np. wydłużone
jak kolumna albo masywne jak ciosane kamienne bloki) i skali (monumental-
na). O „architektonicznym" charakterze tego rodzaju ludzkich wizerunków
decyduje statyczność kompozycji. Ruch i gesty zostały tu nie tylko z „mate-
matyczną" kalkulacją zamrożone, ale i podporządkowane rytmowi zgeome-
tryzowanej anatomii.

„Myślenie architektoniczne" szczególnie wyraźnie ujawniło się w rzeźbie
kubistycznej. Pod wpływem malarskich doświadczeń kubizmu syntetycznego
rzeźbiarze zaczęli schematycznie upraszczać bryłę i oczyszczać ją ze szcze-
gółów. Odrzucając nie tylko imitację, ale i psychologiczne pogłębienie, trak-
towali postać ludzką niczym „przedmiot" służący, jak wiele innych, jedynie

1 J.St. Wojciechowski, Człowiek z muzeum, w: Z punktu widzenia rzeźbiarza, sztuka lat
osiemdziesiątych, Orońsko [b.d.j, s. 232-233.

49 Określenia „ludzkie architektury" używają Kotula, Krakowski (przyp. 41), s. 109.
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1. J. Lipchitz, Stojąca osoba, 1916 (wg Rosenbluma)

formalnym eksperymentom-0. ,,Dla kubizmu ciało jest tylko trampoliną do
abstrakcji" - podkreśla Donald Kuspit51.

Doskonale widoczne jest to w rzeźbie Jacques'a Lipchitza. W Stojącej
osobie (1916, il. 1) wertykalna, silnie zgeometryzowna, prawie abstrakcyjna
„kolumnowa" struktura - o ekspresji bliskiej plastycznemu działaniu archi-
tektury - służy zaledwie ewokowaniu postaci człowieka. W Siedzącej, kąpią-
cej się nr 3 (1917) przesadnie wydłużone proporcje zanikająi chociaż dająsię

-u Tamże. s. 90.
51 Kuspit 1994 (przyp. 40), s. 20.

90



zauważyć wyraźniejsze organiczne odniesienia, to o architektonicznym wyra-
zie rzeźby decyduje jej forma zbudowana z masywnych bloków o ostrych kra-
wędziach. Siedzący mężczyzna (1922) ponownie zbliża się do granic abstrak-
cji symetrycznym surowym, zwartym układem kubicznych bloków52.

Także Joseph Csaky syntetyzując figurę i przekładając jej organiczną struktu-
rę na układy stożków, kul, cylindrów i tarcz, doszedł do zupełnie abstrakcyjnych,
pionowych kolumn, które zachowały jednak pewien ogólny schemat stojącej po-
staci {Stojąca kobieta 1913 i Rzeźba abstrakcyjna 1919)33.

Podobnie u Henri Laurens'a odnajdujemy znamienną dla kubizmu synte-
tycznego „architektoniczność" kompozycji figuralnych. Człowiek z klarnetem
z 1919 roku to już nie podobizna żywej istoty, ale rzecz, przedmiot rozczłon-
kowany na stereometryczne części54.

Niezwykle ważne dla zrozumienia istoty relacji zachodzących pomiędzy
rzeźbą kubistyczną a architekturą wydaje się przekonanie Juana Grisa, że o ile
Cezanne robił z butelki walec, o tyle on robił z walca butelkę, co - jak pod-
kreślają A. Kotula i P. Krakowski - „oznaczało zmianę punktu wyjścia, wy-
prowadzenie kompozycji z zasady architektonicznej"5-.

Skłonności do geometryzowania i upraszczania formy dla wydobycia
struktury postaci były charakterystyczne także dla innych rzeźbiarzy tworzą-
cych pod wpływem kubizmu.

W czterech wersjach Aktu odwróconego plecami Matisse'a widać coraz
bardziej zdecydowane podkreślanie „architektury" ciała, coraz mocniej ak-
centowany wertykalizm, masywne proporcje i blokowość odrealnianego cia-
ła, aż po przeobrażenie go, w ostatniej wersji z roku 1930 (il. 2), w układ
dwóch trzonów kolumn zwieńczonych głową ze schematycznie oddanym
warkoczem, wiążącym je w kompozycyjną całość56. Georges Vantongerloo,
kierując się pobudkami zbliżonymi do założeń kubistów, w swojej Konstruk-
cji sferycznej (il. 3) z 1917 roku dokonał jakby matematycznej obiektywizacji
struktury anatomicznej człowieka.

52 O związkach kubistycznej rzeźby Lipchitza z architekturą piszą: A.H. Hammacher,
J. Lipchitz, His Scu/pture, London [b.d.], s. 29-41; H.R. Hope, The Sculptwe of Jacąues
Lipchitz, Katalog wystawy w Museum of Modem Art, New York 1954, s. 11; R. Rosenblum, Cu-
bism and Twentieth Cenimy Art, London 1960, s. 266; Kotula, Krakowski (przyp. 41), s. 109-111.

~3 Po roku 1920 abstrakcyjna kolumna w rzeźbie Csaky'ego znów przeobraziła się w postać
ludzką, por. Kotula, Krakowski (przyp. 41), s. 104-107.

"4 Por. C. Giedion-Welcker, Plastik des 20. Jahrhunderts, Yolumen- und Raumgestaltung,
Stuttgart 1955, s. 58; także Kotula, Krakowski (przyp. 41), s. 114.

5 Kotula, Krakowski (przyp. 41), s. 116.
56 Zdjęcie wszystkich czterech wersji zamieszcza H. Read w książce A Concise Histo-

ry of Modern Sculptwe, New York 1965, s. 40-41, por. także Kotula, Krakowski (przyp. 41),
s. 79-80.
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2. H. Matisse, /IA7 odwrócony plecami, po lewej - wersja z 1916-17. po prawej - wersja
z 1930 (wg J. Guichard -Meili, H. Matisse, Son Oeuvre — Son Univers, Paris 1967)

Ta estetyka form kubicznych, którą także odnajdujemy w pierwszych
projektach architektonicznych modernistów, miała teoretyczną podbudowę
w tekstach i wypowiedziach Fernanda Legera, Le Corbusiera, Theo van Does-
burga.

W Le Purisme - artykule, który ukazał się w 1921 roku - Le Corbusier
twierdził, że „dzieło sztuki powinno sprawiać wrażenie porządku matema-
tycznego"57, zaś w Vers une Architecture głosił: „Sześciany, stożki, kule. cy-
lindry czy piramidy są wielkimi podstawowymi formami (...), pięknymi, naj-
piękniejszymi formami"58.

„Człowiek współczesny żyje w narzucającym się coraz bardziej systemie
geometrycznym" - pisał w 1923 roku Leger w artykule pod znamiennym ty-
tułem: Estetyka maszyny^9.

Cyt. za: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, opr. E. Grabska i H. Moraw ska.
Warszawa 1969, s. 224.

58 Cyt. za: F.D.K. Ching (przyp. 9), s. 58.
-9 Cyt. za: Artyści o sztuce (przyp. 57), s. 217.

92



3. G. Vantongerloo, Konstrukcja sferyczna, 1917 (wg Elsena)

Theo van Doesburg był przekonany, że „nowa duchowa emocjonalność
artystyczna XX wieku dostrzega nie tylko piękno maszyny, lecz także uświa-
damia sobie jej nieograniczone możliwości wyrazowe dla sztuki"60. Emocjo-
nalny stosunek do maszyny ujawniał także Le Corbusier: „Maszyna, ten fe-
nomen nowoczesności (...) Maszyna to geometria. Geometria - to nasze wła-
sne dzieło, wzbudzające zachwyt w nas samych. Geometria i bogi królują na
wspólnym tronie"61. Zaś słynne hasło Le Corbusiera „dom jest maszyną do

Cyt. za: P. Overy, De Stijl, Warszawa 1979, s. 31.
Cyt. za J. Wujek, Mity i utopie architektury XXwieku, Warszawa 1986, s. 164.
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mieszkania" (1921) również architekturę podporządkowało mechanistycznej
wizji świata62.

Modernistyczna utopia tych doktryn wpłynęła na fakt, że zarówno rzeźba
jak i architektura zaczęły kierować się podobnymi zasadami. A ponieważ, jak
zauważył Donald Kuspit, „organiczny charakter ciała był zarówno zbyt nie-
doskonały, jak i zbyt witalny, by pasował do wyimaginowanej maszynowej
utopii nowoczesności"63, więc nic dziwnego, że odwieczny, najchętniej upra-
wiany temat w rzeźbie, figurę ludzką, poddano „technologicznym" przeobra-
żeniom. Odmieniona tak rzeźba - nie rezygnując z aluzji antropomorficznych
- mniej lub bardziej zaczęła wchodzić w zakres architektury poprzez nabywa-
nie jej zasadniczych cech.

Dążenie do ukazania architektoniki odrealnionej budowy ludzkiego ciała
daje się również zaobserwować w rzeźbach Fritza Wotruby z lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych64.

Brak w nich jednak precyzyjnej geometryzacji, nienagannie wypracowa-
nych, ostrych krawędzi tak charakterystycznych dla (wspominanych już) mo-
dernistycznych „ludzkich architektur". Swoje figury (np. Siedzący, 1948) bu-
duje Wotruba z surowych, niewygładzonych, jakby z naturalnego kamienia,
masywnych form kubicznych. Natomiast w serii Stojących figur wszystkie
elementy ciała zostały uproszczone i podporządkowane preferowanemu wer-
tykalizmowi rytmicznej kompozycji. Ramiona tracą tu swoją horyzontalność,
przylegają do trzonu wyprostowanego ciała albo w ogóle zanikają, by mocniej
podkreślić „słupową" strukturę postaci. W niektórych stojących figurach Wo-
truba redukuje ciała do form cylindrycznych, kolumnowych, zwieńczonych
syntetycznie oddaną głową albo zupełnie jej pozbawionych (Tors 1955, il. 4;
Figura z uniesionymi rękami 1956, il. 5).

Ciekawe, że nawet u Henry'ego Moore'a, zdecydowanego zwolennika
czerpania inspiracji z naturalnych form organicznych, w jednej z jego Głów-
hełmów (nr 3 z 1960 roku) odnajdujemy architektoniczną zasadę ukształtowa-
nia formy, o czym świadczy „forteczna" budowa twarzy6-. Natomiast w po-
zornie abstrakcyjnej serii Kubów Davida Smitha, pochodzącej z lat sześćdzie-

62 Cyt. za: Artyści o sztuce (przyp. 57). s. 233.
63 Kuspit 1993 (przyp. 40), s. 20.
64 O „architektonicznych" cechach rzeźby Wotruby pisze Elsen (przyp. 43). s. 81-82, A.M.

Hammacher, The Evolution of Modern Sculpture, Tradition and Innovation. London 1969.
s. 256-262; zob. także: J. Muschik. DerBildhauer Fritz Wotruba. „Kunstwerke" 14. 1960. nr 4.
s. 17, 18; K. Sotriffer, Malerei undPlastik in Ósterreich von Makart bis Wotruba, Wien 1963.
s. 88-89; Wotruba, katalog wystawy w Museum des 20. Jahrhunderts, Wien 1963. wstęp: W.
Hoffman.

6- Por. Henrv Moore, The Humań Dimension. London 1991, s. 110.
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4. F. Wotruba, Tors, 1955 (wg M. Seuphor, La sculpture de ce siecle, Neuchatel 1959).
5. F. Wotruba, Figura z uniesionymi rękami. 1956 (wg Seuphor)

siątych (np. w Cubi VI z 1963), w układzie zbudowanym z błyszczących,
perfekcyjnie wykonanych graniastosłupów z nierdzewnej stali, odnajdujemy
jednak strukturę stojącej figury66. Doskonale wyczuwał to Donald Judd, kiedy
ten rodzaj układu w rzeźbie („część po części komponowanej poprzez doda-
wanie") krytykował za antropomorfizm: „belka rozpycha się, kawałek żelaza
powtarza gest, razem formują naturalistyczny wizerunek"67.

Niekiedy zamiast przeobrażania układów organicznych w kompozycje
„architektoniczne" możemy dostrzec sytuację odwrotną. Ciało może stać się
źródłem inspiracji. Może być częścią albo „narzędziem" formowanej struktu-
ry „architektonicznej". Nie jest to już „architekturalizacja" rzeźby figuralnej.
To architektoniczne motywy w rzeźbie przybierają „cielesną" formę. Za przy-
kład mógłby tu służyć Łuk (albo Wielki tors) Moore'a z lat 1963-69 (il. 6). Ta
mierząca 4,70 m monumentalna rzeźba jest zarazem łukiem jak i „największą
kością" w świecie68. Wydaje się, że również w Sarkofagu pamięci Jana Pa-

R.E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, New York 1977, s. 163.
Por. M. Fried, Art and Objecthood. w: Art in Theory (przyp. 12), s. 823.
J. Read, Portrait ofThe Artist, Henry Moore, London 1979, s. 120.
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lacha (1968) Barbary Zbrożyny ciało „buduje" układ rzeźby69. A w Kobieto-
nie Orońskim Olgierda Truszyńskiego masywny, zdwojony słup z wystającą
u góry uciętą belką (będący - co prawda - architektonicznym śladem suge-
rowanej tytułem kobiecej figury) podpiera z jednej strony cienka, wydłużona
forma przypominająca kości kończyny70.

W After Olympia (1986) punktem wyjścia dla Anthony'ego Caro stał się
zachodni fronton świątyni Zeusa w Olimpii. Nawiązując do tego trójkątnego
elementu architektury Caro zachowuje podporządkowany architektonicznym
ramom układ figur. Chociaż przekształca ciała w prawie abstrakcyjne formy
to nie koncentruje się na ukazaniu ich „architektoniki". Wręcz przeciwnie.
Zwinięcie płaskich arkuszy stalowej blachy służyć ma w tym przypadku od-
daniu zmysłowego charakteru tych rzeźb. „Masywne, miękko zgięte, miej-
scami sztywne, czasami wznoszące się lekko, posiadają rubensowską zmy-
słowość - zarazem monumentalną jak i intymną"71. Tak opisuje rzeźby Paul
Moorhouse w katalogu wystawy Caro w Tate Gallery. Wystawa ta odbywała
się pod znaczącym tytułem Sculpture towards Architecłure. W After Olympia
proporcje, zróżnicowane rozmiary i rozmieszczenie tych stalowych ciał suge-
rują architektoniczny kształt pierwowzoru.

Ale nie tylko metoda przeobrażania ciała i jego anatomicznego układu
w zgeometryzowaną strukturę zdaje się decydować o architektoniczności
niektórych dwudziestowiecznych rzeźb figuralnych. Zabieg odcieleśniania
postaci może również polegać na maksymalnej redukcji aż po sam antropo-
morfizujący szkielet konstrukcji. To drastyczne odchudzenie członków, utrata
masy powoduje, że ten rodzaj „szkieletowej" budowy może stać się kompo-
zycją w istocie zupełnie przestrzenną. Wykorzystanie przestrzeni jako two-
rzywa, „estetyczne działanie próżni"72, stało się w sztuce XX wieku punktem
stycznym w relacjach między rzeźbą a architekturą.

Opisany tu rodzaj „odcieleśnienia" wiąże się z porzuceniem tradycyjnego
sposobu rzeźbienia na rzecz architektonicznej logiki i techniki konstruowania
rzeźby. Rezygnacja z masy, a co za tym idzie z modelowania, otworzyła dro-
gę przemysłowym materiałom używanym w charakterze tworzywa, takim jak
drut, pleksi, stalowe bądź drewniane belki, deski itp. a także - niewykorzysty-

69 Por. katalog wystawy B. Zbrożyny marzec-maj 1993, Zachęta, Warszawa 1993.
70 Kobieton Oroński reprodukowany jest także w katalogu wystawy Olgierda Truszyńskiego

wyd. przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (lipiec-sierpień 1990), Orońsko 1990. s. 30.
71 Anthony Caro, Sculpture towards Architecture, katalog wystawy w Tate Gallery 1991/

1992, tekst P. Moorhouse. London 1991. s. 27.
12 Rzepińska (przyp. 7). s. 15.
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wanym do tej pory w rzeźbie - technologiom, takim jak spawanie, śrubowa-
nie, zbijanie gwoźdźmi.

Roland Penrose w monograficznej pracy o rzeźbie Picassa tak opisuje jego
Konstrukcję w drucie (1928-1929, il. 7): „przestrzeń została zamknięta przez
linie, rysujące w powietrzu trójwymiarową formę, której podstawą stała się
figura ludzka otoczona przez płaszczyzny tworzące ściany lub okna wokół
niej. Przeźroczysta, jajowata centralna forma jest ogrodzona ażurowym oto-
czeniem, co daje wrażenie architektonicznej jednorodności, która byłaby nie
do stworzenia w inny sposób"73. Późniejsze rzeźby figuralne Picassa (np. Ko-
bieta niosąca naczynie, 1928; Człowiek 1958, il. 8) nabierają podobnie archi-
tektonicznych walorów poprzez przyjęcie zasady konstruowania formy. Skła-
dania jej z techniczną precyzją z gotowych elementów.

Widoczne w tych kompozycjach zjawisko przepływania przestrzeni, jak
i swoista ekspresja konstrukcji to cechy znamionujące ówczesne poszuki-
wania formalne architektury. Rudolf Amheim, dostrzegając analogie mię-
dzy rzeźbą a modernistyczną architekturą, pisze: „stalowy, osłonięty szkłem
szkielet ukazuje wyraźne odchudzenie członków i jest to raczej szkielet skła-
dający się z odrębnych elementów niż z jednolitej masy"74.

Również w ażurowej formie Człowieka Alberto Giacomettiego (z roku
1927) otwarta kompozycja symetrycznie uporządkowanych „odchudzonych
członków" stanowiących elementy horyzontalne i wspierające je części wer-
tykalne, wywołuje swobodne przepływanie przestrzeni75.

Wykorzystując kubistyczne otwarcie zwartej bryły Antoine Pevsner
w Torsie (1924-26) skonstruował (z przeźroczystego plastiku i płytek metalo-
wych) pozbawiony masy posąg - odcieleśniony nie tyle przez odchudzenie
członków, co przez ich odmaterializowanie, wypełnienie przestrzenią i świa-
tłem76.

Ciekawym i bardziej złożonym przykładem tego rodzaju „ludzkich archi-
tektur" jest Klatka Giacomettiego z roku 1950 (il. 9). Stojąca postać, maksy-
malnie zredukowana aż do samej osi ciała, jest integralną częścią „szkieletu"
klatki, elementem jej architektury. Swoją cienką linią ciała dzieli symetrycz-

J R. Penrose, The Sculptare oj'Picasso, New York 1967, s. 22-23; o antropomorficzności
tej rzeźby pisze także Krauss 1977 (przyp. 66), s. 134; por. także Kotula, Krakowski (przyp.
41), s. 134.

74 R. Amheim, The Dynamics ojArchilectural Form, Berkeley-Los Angeles-London 1977.
s. 198.

73 Szczegółowe omówienie całej twórczości A. Giacomettiego zawiera katalog wystawy
retrospektywnej, jaka miała miejsce w r. 1974 w Guggenheim Museum w Nowym Jorku. Zob.
Giacomeiti ~ A Retrospective Exhibition, S. Guggenheim Museum, New York 1974.

76 O Torsie Pevsnera: Elsen (przyp. 43), s. 48-49.
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6. H. Moore, Łuk (albo Wielki Tors), 1963-69 (wg Reada)
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. P. Picasso, Konstrukcja w drucie, 1928-29 (wg Penrose'a)
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nie jedną z otwartych ścian klatki, zaś horyzontalnie rozpostartymi ramionami
„konstrukcyjnie" wzmacnia stabilność tej przestrzennej „architektury".

Zabieg maksymalnego pozbawiania ciała (nie tylko organicznego, ale i pa-
raarchitektonicznego) rzeźby figuralnej, przeprowadzany z techniczną precy-
zją i inżynierską logiką ma miejsce w nielicznych przypadkach także w rzeź-
bie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Na przykład pochylony Oracz
Romana Woźniaka (1989 - il. 10) to antropomorfizujący, „architektonicz-
ny" szkielet drewnianej konstrukcji77. Amerykański rzeźbiarz Terry Thom-
mes w The Waterman (1994) i Marisol (1995 - il. 11) geometrycznie przed-
stawioną postać człowieka wyposaża w pozbawiony trzewi, pełen powietrza
„klatkowy" tułów, w cienkie brązowe pręty kończyn i w tarczowatą głowę
z „negatywową" formą czapeczki, co stanowi nawiązanie do modernistyczne-
go traktowania przestrzeni w rzeźbie. Połączone uściskiem dłoni, olbrzymie,
wydłużone postacie w Unitas (1995) Williama Kinga skonstruowane zostały
z płaskich płyt aluminiowych łączonych wielkimi śrubami. Monumentalna
skala tej rzeźby (prawie 9 metrów) również decyduje ojej architektonicznym
wymiarze78.

Drastyczna redukcja ludzkiego ciała, utrata masy na korzyść walorów
przestrzennych rzeźby doprowadziły w końcu do jego całkowitego zaniku.
W pracach Williama Tuckera i Mirosława Bałki ciało (figura człowieka) nie
przetrwało nawet w najdrobniejszej formie. Dom powieszonego (1981) czy
Więzień (1981) Tuckera to konstrukcje „ewokujące ciało w samym akcie wy-
pierania się go"79. Rozmiary ludzkiej postaci stały się tu zasadą kształtowania
przestrzeni w rzeźbie. W swojej niefiguratywnej twórczości Bałka, wykorzy-
stując materiały architektonicznego pochodzenia (głównie płyty lastrikowe),
używa ciała (własnego) jako „miary i kryterium jakości przestrzeni i obec-
nych w mej form"80. Jedyną aluzją do ludzkiego ciała jest podgrzana do tem-
peratury 36,6 płyta lastrikowa81.

W dwudziestowiecznej rzeźbie możemy dostrzec proces asymilowania
przez nią właściwości architektury, niekoniecznie w wyniku odcieleśniania

77 O twórczości R. Woźniaka: Nowa Rzeźba Polska 1955-1992, katalog wystawy w Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 1992/1993, Orońsko 1992, s. 222-223.

78 O problemach skali i proporcji w rzeźbie współczesnej, wynikających z poddania się
wpływom architektury zob. G. Jones, From Morphology to Monument, „Sculpture" 14, 1995,
nr 2. s. 26-31.

79 Kuspit 1993 (przyp. 40). s. 21.
80 J. St. Wojciechowski, Przedmiot niejasny, w: Miejsca, nie-miejsca, katalog wystawy.

Orońsko, IX/X 1992, s. 9; por. także: Rampa Mirosława Bałki, „Format" 1994, nr 1-4, s. 128.
81 Pisze o tym S. H. Madoff, Yenice: We are the World7. „Art News" 92, 1993. nr 7.

s. 185.
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8. P. Picasso. Człowiek, 1958 (wg Penrose'a)



9. A Giacometti, Klatka, 1950 (wg „Art News" 93, 1994, nr 1)

102





II. T, Thommes, Mansot, 1995 (wg „Scuipture" 14.
1995, nr 3)

dokonywanego dla silniejszego wydobycia struktury ciała albo dla sprowa-
dzenia jej do samego szkieletu konstrukcji. Zdarza się, że w niektórych rzeź-
bach obierających za temat człowieka, materia ciała przeobraża się w specy-
ficzną cielesność architektoidalną. Dochodzi się do niej poprzez uproszcze-
nie, przez eliminację zbędnych szczegółów, przez redukcję postaci do wybra-
nych paru cech zasadniczych i uwypuklenie najbardziej charakterystycznych.
Takie lapidarne ujęcie powoduje, że rzeźba staje się znakiem, esencją figury,
co z reguły przybliża ją do granic abstrakcji.

Stopniowe przekształcanie postaci w plastyczny znak przypominający
motyw architektoniczny doskonale widać u Constantina Brancusiego w serii
Pocałunków. Począwszy od pierwszej rzeźby z roku 1907 o skubizowanych,
masywnych formach, poprzez już zdecydowanie wertykalną „kolumnową"
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12. C. Brancusi, Brama pocałunku, 1937 (wg E. Shanes, Brancusi, New York 1989)

- uproszczoną i surową - wersję z r. 1910 i poprzez trzeci Pocałunek, bar-
dziej schematyczny i płaski w modelunku, Brancusi coraz bardziej oczysz-
czał i subliraował kształty. W czwartej wersji (prawdopodobnie z r. 1915)
osiągnęły one najbardziej zwięzłą syntetyczną formę82. W końcu Pocałunek
przekształca się w czworokątny filar tworząc kombinację czterech „postaci-
kolumn,:'(Studium kolumny Pocałunku, 1916). Z sylwetki ludzkiej pozostał
tylko wertykalizm, zaś najważniejszym elementem stał się wieńczący kolum-
nę okrągły motyw: najbardziej wyabstrahowana wersja oczu z całej serii Po-
całunków^. W Bramie Pocałunku (1937 il. 12) wszystkie te motywy, maksy-
malnie syntetyczne i zgeometryzowane, przełożone na monumentalna^ ska-
lę, przybrały wymiar w pełni architektoniczny, pełniąc przy tym rzeczywistą
funkcję konstrukcyjną jako podpory masywnej poziomej belki84. W Granicz-
ny??! znaku z 1945 roku (il. 13) znów powraca bardziej czytelna figuralność
postaci z Pocałunku. Schematycznie, ale i bardziej dekoracyjnie potraktowa-

Wszystkie wersje Pocałunków reprodukuje i szczegółowo opisuje S. Geist, Brancusi.
A Study ofSculpture, New York 1968, s. 28, 36, 40, 54.

83 Tamże, s. 54.
84 Tamże, s. 121.
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ne z „prawie mechaniczną twardością" tworzą one wolnostojącą, smuklejszą
w proporcjach kolumnę z bazą i głowicą85.

Jak zauważa Sidney Geist (autor monografii o Brancusim), dążenie rzeźby
w pierwszej ćwierci XX wieku (także kubistycznej) do upraszczania i reduk-
cji, jej „formalna czystość" i „twardość" były reakcją na Rodinowską „retory-
kę dotyku i gestu"86. Konsekwencje tego widać w Torsie młodego mężczyzny
(zwłaszcza w brązowym odlewie z roku 1925 - il. 14). Swoim kształtem ko-
jarzy się on z trzonem kolumny o perfekcyjnie błyszczącej powierzchni. Bez
śladu ręki rzeźbiarza przypomina przemysłowy wyrób lub, jak chce Rosalind
Krauss, „posiada naturalność instalacji wodociągowej"87.

Architektoniczne reminiscencje pojawiają się w silnie wydłużonych, słu-
powych w formie, kamiennych lub marmurowych Figurach (I-III) Hansa
Aeschbachera (il. 15)88.

Jedyną pozostałością po sugerowanej tytułem figurze jest tu wertykalizm
kompozycji kojarzący się ze stojącymi postaciami tradycyjnej rzeźby figu-
ralnej. Także w Kobietonie ceramicznym (1976) Olgierda Truszyńskiego ślad
kobiecej sylwetki odnajdujemy w formie przypominającej kolumnę z „rozpo-
startymi ramionami" w kształcie wąskiej belki i wieńczącej ten układ pustej
ramy.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Eduardo Paolozzi wprowadza
w swoich rzeźbach „cielesność maszynową". Jazon (1956), Filozof (1957),
Jego Wysokość Koło (1958-59, il. 16) to postacie, których materia zbudowa-
na jest z drobnych części popsutych mechanizmów. Wyglądają one jak mon-
stra stworzone przez Frankensteina (gdyby żył w czasach Mechanicznej na-
rzeczonej M. Mac-Luhana)89. Ale dla naszych rozważań najistotniejsze jest to,
że wspomniane rzeźby wywołują architektoniczne skojarzenia. Jak sam Pa-
olozzi podkreślał, obowiązuje w nich zasada „architektonicznej anatomii"90,
według której buduje on stwory o wieżowych korpusach i kolumnowych no-
gach utrzymanych w estetyce „technicznego kataklizmu"91. Dianę Kirkpatnck
- autorka monografii artysty - porównuje tors Jazona do „rozkołysanego, wa-
lącego się drapacza chmur"92.

"Tamże, s. 134-135.
86 Tamże. s. 140-141.
87 Krauss (przyp. 66), s. 100; por. także Elsen (przyp. 43), s. 39.
88 O „architektonicznych" reminiscencjach rzeźby Aeschbachera pisze Hammacher 1969

(przyp. 64), s. 274.
89 Por. katalog wystawy Paolozziego w Tate Gallery w r. 1971, Wstęp: F. Whitford, s. 15.
90 D. Kirkpatrick, Eduardo Paolozzi, London 1970, s. 38.
91 A. Radajewski, Żywa sztuka współczesności, Wrocław 1982. s. 69.
92 Kirkpatrick (przyp. 90), s. 39.
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14. C. Brancusi. Tors młodego mężczyzny, 1925 (wg Krauss, Passages...)
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15. H. Aeschbacher, Figura II, 1956 (wg

Seuphora) -   ---''Ji.^- ■:■' \'\ :-; '<*?ii.>

W późniejszych pracach z lat sześćdziesiątych ekspresyjne dwunożne
„wieże - figury" przekształcają się w zgeometryzowane, racjonalne konstruk-
cje czworobocznych wież (niekiedy jeszcze opatrzonych antropomorfizujący-
mi tytułami np. Konsul, 1962, Idol hermafrodyta, 1962), w których wizerunek
nowoczesnej architektury łączy się z maszynową, przemysłowej proweniencji
powierzchownością tych dzieł93.

Siedząc intensywność procesu „architekturalizacji" wizerunku człowieka
na tle ewolucji sposobów przedstawiania ludzkiej postaci w rzeźbie dwudzie-
stego wieku wydaje się, że tendencja ta, tendencja przedstawiania człowieka

Tamże, s. 47.
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16. E. Paolozzi. Jego Wysokość
Koto, 1958-59 (wg Kirkpatrick)

w transformacjach i kształtach inspirowanych architekturą, była dość silna do
końca lat pięćdziesiątych. Sprzyjało temu - wspomniane już - uprzedmioto-
wienie człowieka (począwszy od kubizmu), wzorowanie go na maszynie, po-
zbawienie oznak organicznej witalności. Od lat sześćdziesiątych tendencja ta
zdecydowanie słabnie.

Zdaniem Enca Gibsona „można wyróżnić dwa nurty w rzeźbie współcze-
snej, jeśli chodzi o figurę. Pierwszy to wyraźna ludzka forma w przestrzeni.
Główna linia tej tradycji zaczyna się u Rodina i przebiega przez Brancusiego,
Giacomettiego i m.in. Henry Moore'a. Z nadejściem lat sześćdziesiątych po-
jawia się drugi nurt. W miejsce figury- artyści zaczynają raczej myśleć katego-
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riami ciała"94. O słuszności tej tezy mogą świadczyć gipsowe rzeźby Georga
Segala formowane z odlewów żywych modeli albo użycie ciała artysty jako
medium w body art. Z nastaniem lat siedemdziesiątych obok iluzjonistycz-
nie kształtowanych odlewów z konkretnych osób (u hiperrealistów), w sztu-
ce konceptualnej zanika wyrazista fizyczność ludzkiego ciała. Powraca ono
w sztuce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych z całą siłą swej witalnej
organiczności, o czym świadczy twórczość Kiki Smith, Rony Pondick, Rober-
ta Gobera. Dziś wręcz mówi się o „sztuce somatycznego społeczeństwa"93.

Mimo zastrzeżeń Gibsona, wskazującego na fakt, że cezura czasowa po-
między „figurą" a „ciałem" jest pewnym uproszczeniem (bo rzeczywiście ist-
nieje wiele wyjątków), można przyjąć, iż zainteresowanie figurą człowieka
w 1 połowie naszego stulecia sprzyjało bardziej wydobywaniu i podkreśla-
niu „architektoniki" jego anatomii (i wyrażało fascynację zmechanizowany-
mi formami rozwijającej się żywiołowo techniki), podczas gdy przypadające
na drugą połowę XX wieku traktowanie ciała jako źródła inspiracji, bardziej
werystyczne sposoby jego przedstawiania, dosłowne posługiwanie się nim jak
artystycznym tworzywem, fascynacja ciałem jako materią, jaskrawe uwydat-
nienie jego organiczności, zdają się być reakcją na wcześniejsze opisywane
tu skrajności.

Nawet jeśli dziś powstają rzeźby, dla których figura ludzka pozostała
głównym zagadnieniem, to w większości przypadków nie są one poddawane
zabiegom „architekturalizacji". Najczęściej punktem wyjścia dla nich są od-
lewy z żywego ciała (A. Gormley) lub „powrót do dotyku", czyli do mode-
lowania rzeźby wedle tradycyjnych wzorów i wyobrażeń (np. rzeźby R. Gra-
hama)96. Natomiast w innych - niezwiązanych z figuracją- obszarach rzeźby
współczesnej odnajdujemy dzieła znacznie śmielej przyswajające zasady i ce-
chy architektury aż po prawie zupełne wejście w jej zakres. Rzeźba XX wieku
przejęła właściwe architekturze podstawy i reguły kompozycji, rodzaj struk-
tury i typowy dla niej układ elementów, tworzywo i technologię, stosunek do
przestrzeni, a nawet charakter pełnionych funkcji. Szczególnie efektowna wy-
daje się architektoniczność rzeźby lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Pojawiają się kompozycje o czytelnych motywach architektonicznych szcze-
gólnie klasycznych (A. i P. Poirier, W. Dusenbery). Cytaty, pastisze i przery-

E. Gibson. The Figurę Reconsidered. „Sculpture" 13, 1994, nr 3, s. 10.
9" Por. K. Piotrowski, Sztuka somaty cznego społeczeństwa, „Magazyn Sztuki" 1995, nr 2/3,

s. 16-30.
96 O rzeźbie Gormleya pisze S. Bann, Wskrzeszenie Łazarza „Obieg" 1993, nr 11/12, s. 9-

17; twórczości R. Grahama poświęcony jest artykuł M. Donohue, Studio: Robert Graham,
„Sculpture" 13, 1994, nr 3, s. 16-17.
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sowania form architektonicznych nie należą do rzadkości (np.: M. Charney,
P. Kirkeby, A. Kutera). Rzeźby-modele nieistniejących obiektów zaskakują
precyzją pomniejszonych detali (np.: T. Schutte, J. Opie). Alice Aycock budu-
je swoje pozorne architektury. Rzeźba site specific (stworzona dla wybranego
miejsca) Richarda Serry ingeruje swą skalą i formą w zurbanizowaną prze-
strzeń {Clara-Clara, 1983), zaś u Beverly Pepper stanowi „miejsce" w natu-
ralnym krajobrazie (Palingenesis, 1992-94). W instalacjach (właśnie tak jak
w architekturze) przestrzeń publiczna zostaje zawarta wewnątrz tych kompo-
zycji. U Andrew Sabina w instalacji The Sea of the Sun (1992) wejście do ga-
lerii stało się „wejściem" do dzieła sztuki.

Na tle zaledwie zasygnalizowanego dwudziestowiecznego nurtu rzeźby
ulegającej wpływom architektury, motyw figury ludzkiej jako pierwszy stał
się obszarem opisywanych tu doświadczeń. Zbyt jednak silne przywiązanie
do wizerunku człowieka w sztuce spowodowało, że „ludzkie architektury"
pozostały przykładem nieznacznych, aczkolwiek niezaprzeczalnych architek-
tonicznych oddziaływań. Prezentując specjalny numer czasopisma „Sculptu-
re" poświęconego najnowszej figuracji w rzeźbie, Suzanne Ramljak wyraziła
przekonanie, że to właśnie w ciele i figurze ludzkiej tkwią zarówno korzenie
naszych artystycznych doznań, jak i źródła świadomości, że wywierają na nas
wpływ „dwie siły z którymi musimy walczyć: witalność i niemoc, Eros i Tha-
natos, życie i śmierć..."97

"Humań Architectures". Studies of the Relations
between Sculpture and Architecture in 20th Century Art

The relations between sculpture and architecture are usually seen as a form of sym-
biosis of the two genres of art. Architectural and monumental sculpture are examples of
such an easily discernible, outer relationship between these two arts. Despite many a time
a high degree of subordination the identity of both architectural elements and sculpture
is preserved. It was only in the first ąuarter of the 20lh century that the first avant-garde
Modernist architects introduced essential changes - m terms of ideology as well as theory
and practice - into the traditional relations between architecture and sculpture. The total
abandonment of sculptural decoration in architectural works (A. Loos, Ornament und
Verbrecheri) and the burdening of materiał and construction with the role of the sole me-
dium conveying esthetical values deprived sculpture of its traditional position and impor-
tance. Nevertheless, complete separation of architecture from sculpture in the 1920s and
1930s seems apparent - not only because there was a demand voiced in theoretical state-

S. Ramljak, Foreword, „Sculpture" 13, 1994, nr 3, s. 6.
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ments for a closer relation between architecture and the remaining branches of art within
the resumed problem of a synthesis of the arts. In 20th century art the relationship between
the rwo genres discussed here became deeper and at the same time more complex as
a result of the process of interpenetration of the two branches on a formal and especially a
theoretical level. Step by step traditional boundaries of a genre were extended. One could
freąuently observe the abandonment of its typical and characteristic features in favour of
new pnnciples and rules appertaining to the other, separate branch of art. This naturally led
to the obliteration of their identities but at the same time to a kind of synthesis.

The 20lh century idea of programmatic extension beyond the boundaries of all
branches of art has set its particularly clear-cut stamp on the relations between archi-
tecture and sculpture. Conseąuently, one would have to consider how far the two sister
arts have gone beyond the limits of their own principles and modes of expression, how
far they have interpenetrated. The process culminated in the works in which architecture
and sculpture coalesced into a single entity. In such cases the identity of the first and the
second genre was completely obliterated, a new ąuality emerging instead (e.g., sculptures
by Siah Armajani, installations by Mary Miss, Peter Shelton, or Anthony Caro's Tower
of Discoveiy, 1991; Rachel Whitered, Home, 1993). In order to establish to what extent
modern sculpture becomes "architectural" and architecture "sculptural", it would be nec-
essary to compare traditional definitions of the two arts. When intending in the first place
to separate examples that timidly depart from a traditional definition of sculpture, and that
only partly following the rules obtaining in architecture and assuming only some of its
features, one must examine the fortunes of 20lh century figurative art.

A tendency to "architecturalize" a human figurę first appeared in the works in which a
sculptured body began to shake off its real organicalness. In 1913 Guillaume Apollinaire
wrote that as soon as sculpture draws away from naturę, it becomes architecture. Early in
the 20th century sculpture began to free itself from the idea of mimesis, following in the
wake of changes that occurred in painting. Owing to a departure from the reproduction of
real human forms in favour of creation of their synthesis, sculptors gradually lost a feeling
for organie naturalness while seeking after a form with a precisely defined compositional
order. It was already Maillol who spoke about "composing" a figurę and - for the purpose
of explainmg its construction - about a search for the '"architecture" of the body, about
the architectural balance of forms. The acąuisition by figurative sculpture of architectural
values vaned in form, depending on the accepted principles of building a form. A tendency
to transform the body and its anatomical constitution into a geometrized structure became
particularly manifest in Cubist sculpture (ill. 1). It was in this way that also Henri Matisse
underscored the "architecture" of the female body (ill. 2). Subjected to precise geometri-
zation, the "human architectures" corresponded to the modemistic machinery-dominated
utopia of modernity. Likewise, Fritz Wotruba sought to show the architectonic ąualities of
the body, reducing a human figurę to cylindrical, columnar forms (ill. 4).

Furthermore, the architectural character of figural sculpture was clearly visible in the
process of disembodiment of a figurę through maximum reduction, drastic slimming of the
limbs down to the anthropomorphizing skeleton of construction. This kind of architectur-
alization of sculpture is connected with the abandonment of a traditional mode of shaping
it in favour of architectural logie and techniąue of constructing a sculpture. The relinąuish-
ment of mass and, conseąuently, of modelling, paved the way for industrial materials to
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be used as artistic media. Wire, T-bars, rods, Plexiglas, steel or wooden beams, boards and
the like appeared in sculptor's art, along with the technologies hitherto not utilized, such
as welding, screwing, or nailing together (e.g. ills. 6-10).

In some 20lh century sculptures whose subject is a human being, the materiał of the
body has been transformed into a specific "architectoidal corporality". By way of simpli-
fication, elimination of superfluous detail, reduction of a figurę to a number of selected
essential features, and emphasis on the salient characteristics of the body sculpture has
become a sign, the essence of a figurę. Thus transformed, it freąuently resembles an ar-
chitectural motif, for instance, a pillar or a column (ills. 11-14). Sculptures by Eduardo
Paolozzi, his "tower-figures" with column-like legs are already an example of "machine-
like corporality" (iłl. 15).

Following the intensity of the process of architecturalization of a human likeness
against a background of changing modes of representing a human figurę in 20lh century
sculpture, it seems that a tendency to render a human being in transformations and archi-
tecture-inspired forms was most conspicuous until the end of the 1950s. Bearing m mind
what Erie Gibson has established (he has distinguished two trends in 20th century figura-
tive art - "figurę" and "body"), it may be assumed that an interest in a human figurę in the
first half of the century was more conducive to bringing out and emphasizing the "archi-
tectonic ąuality" of the human body (and it expressed fascination with mechanized forms
of the rapidly developing technology), whereas the second half of the century witnessed
the treatment of the body as a source of inspiration, more veristic modes of representing it,
its literał use as an artistic medium, fascination with the body as materiał, or highlightmg
of its organicalness and naturę, which seem to have been a reaction to the earlier extremi-
ties described here.
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