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Zarówno Jeff Wall, jak i Adreas Gursky w swoich pracach wykonanych 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nawiązali do spuścizny mo-
dernistycznej architektury, jej różnych przejawów i stadiów rozwoju. Pierwszy 
z nich fotografował oryginalne dzieło architektury modernistycznej – pawilon 
Miesa van der Rohego, drugi zaś typowy budynek mieszkalny, realizujący 
społeczne i funkcjonalne postulaty architektury nowoczesnej. W swoich pra-
cach odnieśli się do obiektów naznaczonych skutkami tragicznych wydarzeń 
z dziejów dwudziestego wieku  – zniszczonego przez nazistów pawilonu 
w Barcelonie oraz budynku mającego rozwiązywać problemy mieszkaniowe 
w dotkniętym wojną Paryżu. Zastosowana przez nich technika cyfrowych, 
wielkoformatowych fotografi i, zachęcająca widza do uważnego wniknięcia 
w obraz, wizualnej penetracji jego szczegółu, sięga z jednej strony do pod-
stawowych kategorii architektury nowoczesnej: przestrzeni i płaszczyzny, 
z drugiej zaś do kategorii zamieszkiwania i egzystencji, wywiedzionych ze 
słownika refl eksji fenomenologicznej. Obrazy modernistycznej architektury 
wykonane według postmodernistycznych zasad spektakularyzacji, widowi-
skowości i uwodzenia dotykają zarazem zmiennego wymiaru architektury 
modernistycznej, inspirowanej fenomenologiczną refl eksją nad jednostkowym 
przeżywaniem zastanej przestrzeni. Spojrzenie na fotografi e obu artystów po-
zwala wyznaczyć rozpiętość dylematów modernistycznych architektów, a tak-
że zakres współczesnej refl eksji nad pojęciami przestrzeni i miejsca.

ZWROT PRZESTRZENNY

W dyskusjach dotyczących kultury ostatnich dekad podejmowany bywa 
problem „zwrotu przestrzennego”, inspirowany publikacjami amerykańskiego 
geografa Edwarda Soji. Jak podkreśla Gabriela Świtek, zainteresowanie prze-
strzenią ma różne źródła i przybiera różną postać4. Jako najbardziej ogólną 
i fundamentalną propozycję opisania tego tematu wskazuje ona znaną publika-
cję Henriego Lefebvre’a La production de l’espace. Zdaniem Lefebvre’a nowy 
projekt przestrzeni akcentuje jej codzienny, nieustannie produkowany wymiar, 
łączący się z jej wymiarem społecznym – historycznym sposobem wytwarza-
nia i reprezentacji. „Lefebvre –  pisze Świtek – wyznacza już słynną koncep-
tualną triadę: praktyki przestrzenne, reprezentacje przestrzeni i przestrzenie 
reprezentacji […]. Wykorzystując triadę tych pojęć, Lefebvre defi niuje formę 
jako przynależącą sferze postrzeganego (espace perçu), strukturę – przestrzeni 
wyobrażonej i skonceptualizowanej (espace conçu), a funkcję – przestrzeni 

4  Por. G.  Ś w i t e k, Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne inte-
gracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 77-90.
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