
1_Ćwiczenie_zadanie A i B  

Moje doświadczanie i rozumienie piękna

* * *
Teza:
Abstrakcjonizm, uwalniając dzieło sztuki od związków i odniesień do rzeczywistości zjawisk  
świata  oraz  istniejących  przedmiotów,  postawił  odbiorcę  wobec  dzieła  sztuki  jako  
rzeczywistości samej w sobie i samej dla siebie. Siłą rzeczy wszelkie dotychczasowe kryteria  
oceny piękna uległy również zniesieniu. Rozpoczął się, trwający po dzień dzisiejszy, proces  
konstytuowania nowych kategorii doświadczania i oceny piękna związanego z twórczością  
człowieka (także architekturą).  

(fragment wstępu)

Zadania:

A. Znajdź obiekt architektoniczny (budynek lub budowlę) w odniesieniu do której jesteś 
przekonana/przekonany, że jest w Twojej opinii najpiękniejszy  1  .

Sposób realizacji:

I. Zgromadź materiał jak najszerzej opisujący wybrany obiekt, w szczególności:

1. Podstawowe dane (lokalizacja, data wykonania, autor, podstawowe dane liczbowe)
2. Nota biograficzna o autorze
3.Plan sytuacyjny (również z kontekstem urbanistycznym/architektonicznym )
4. Rzuty kondygnacji
5. Przekroje
6. Widoki elewacji
7. Zdjęcia budynku w kontekście lokalizacji
8. Zdjęcia wnętrz budynku
9. Opisy budynku (artykuły, teksty krytyczne, opis autorski itp)
10. Inne informacje (wg uznania)

II.  Przygotuj  i  przynieś  na  zajęcia  segregator  formatu  A4  dla  potrzeb  gromadzenia  materiałów 
związanych z przebiegiem ćwiczenia w ciągu całego semestru. 

Materiał  opracuj w formie przygotowanej  i  wydrukowanej  na formacie  A4 w pionie (dowolna ilość 
stron zależna od zakresu materiału). Dopuszcza się format A3 (złożony do wielkości A4).

Wszystkie materiały gromadź w segregatorze (jego zawartość będzie przedmiotem ocen częściowych i 
oceny ostatecznej).

III.  Decyzji  o  wyborze budynku dokonaj  z  namysłem, gdyż  z  wybranym obiektem związane będą 
ćwiczenia  w  ciągu  całego  semestru.  Na  korektę  przynieś  kilka  propozycji  w  celu  konsultacji  z 
prowadzącym przedmiot.

Czas: 1 zajęcia korekta , 1 zajęcia omówienie i ocena  
(łącznie 2 tygodnie)

1  W tekście Ćwiczenie 1_wprowadzenie znajdziesz rys historyczny rozwoju pojęcia "piękna",  
który pozwoli poszerzyć Twój horyzont wiedzy na problematykę Ćwiczenia_1 oraz może stać  
się podstawą ugruntowania własnego poglądu na temat "piękna". 



B. W oparciu o wybrany przykład napisz tekst (esej)2 próbujący opisać i/lub zdefiniować 
piękno wybranego obiektu architektonicznego w sposób szczególny pokazujący autorski 
punkt widzenia. 

Sposób realizacji:

I. Esej prezentujący autorski punkt widzenia na kwestie piękna w odniesieniu do wybranego przykładu 
architektonicznego,  stanowiący  próbę  jego  opisu  i  zdefiniowania  w  jak  najszerszym  kontekście 
zagadnień. 

II.  Tekst  w formie 1  strony formatu A4,  czcionka Times New Roman, wielkość 12  pkt.,  interlinia 
pojedyncza, marginesy 2 cm.

Czas: 1 zajęcia omówienie i ocena (po sprawdzeniu prac przez prowadzących) 
(łącznie 1 tydzień)

2 Esej (fr. essai – „próba”) – forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt  
widzenia autora [...]

[...] Eseista nie ma ambicji przedstawienia wszystkich możliwych punktów widzenia na daną  
sprawę, nie prezentuje wszystkich dostępnych argumentów. Dokonuje subiektywnej selekcji ...

[...]  Esej  dąży  do  stylu  wysokiego,  jest  popisem  kunsztu  literackiego.  Przy  użyciu  
wysublimowanych środków artystycznego wyrazu powinien dowodzić elokwencji  i  erudycji  
autora.  Styl,  pozornie  lekki,  powinien  charakteryzować  się  pewnym  poziomem 
wyrafinowania. 
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