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LP. Data Temat 

1. 4.11.2011 Architektura i zmysły. Jak przestrzeo może wpływad na nasze zachowania i emocje? 
Ile zmysłów uczestniczy w odbiorze przestrzeni? Czy sposób jej postrzegania jest 
uwarunkowany kulturowo? W jakich budynkach czujemy się dobrze? W jaki sposób 
architektura wpływa na nasze emocje? Czy może determinowad nasze zachowania? 
[E. Hall, Ch. Norberg-Schulz, Yi-Fu Tuan] 
 

2. 25.11.2011 Podróż dookoła sypialni i parę pokojów dalej. Przestrzenie mieszkalne w 
architekturze modernistycznej 
Różne koncepcje przestrzeni mieszkalnej i ich dzisiejsze konsekwencje. Dom-
schronienie czy maszyna do mieszkania? [A. Loos vs. Le Corbusier] Mieszkania 
najmniejsze; kuchnia frankfurcka; architektura luksusowa lat 30. 
 

3. 2.12.2011 Niebotyki i chmurodrapy. Skąd wzięły się wieżowce? 
Jak spełniano marzenie o sięganiu nieba? Szkoła chicagowska, nowe konstrukcje. 
Pierwsze wieżowce w Polsce. Czy nadal marzymy o pięciu się w górę? [Abu Dhabi i 
„drapacze ziemi”] 
 

4. 16.12.2011 Przestrzenie władzy 
Dlaczego niektóre budynki budzą w nas respekt lub strach? Panoptykon. Budynki 
rządowe. Budowanie wizerunku władzy poprzez architekturę [III Rzesza, ZSRR, Stany 
Zjednoczone, II RP, współcześnie]. 
 

5. 30.12.2011 Przestrzenie sacrum 
Jak przestrzeo reżyseruje nasze emocje i buduje sferę świętości? Różne oblicza 
współczesnej architektury sakralnej [Le Corbusier, T. Ando, M. Botta, P. Zumthor, I. 
Makovecz i in.]. Rola światła w architekturze sakralnej. 
 

6. 13.01.2012 Od paryskich pasaży do Złotych Tarasów. Świątynie handlu 
Co ma wspólnego hala targowa z świątynią? Przeobrażenia przestrzeni handlowych na 
przestrzeni stulecia [pasaże, domy towarowe, współczesne centra handlowe]. 
 

7. 20.01.2012 Przestrzenie komunikacyjne 
Architektura i prędkośd. O jakich miastach marzyli futuryści? Lotniska i dworce. 
Koncepcja „nie-miejsc” [M. Auge]. 
 

8. 27.01.2012 Kaczki i dekorowane budy. Architektura w służbie reklamy 
O czym mówią nam budynki? Postmodernizm. Koncepcja „architektury mówiącej” – 
źródła i zastosowanie w dobie wszechobecnej reklamy [R. Venturi i D. Scott-Brown]. 
 

9. 3.02.2012 Miasta przyszłości 
Miejskie utopie; marzenia o idealnym mieście; Warszawa funkcjonalna; miasta 
liniowe; Archigram i miasto-wtyczka dla człowieka ponowoczesnego. 
 

10. 10.02.2012 Architektura przyszłości 
Jak będziemy mieszkad w przyszłości? Architektura, która sama rośnie. Projektowanie 
parametryczne. Ekologia w architekturze współczesnej. 
 


