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Najwyższy czas przyjąć do 
wiadomości, że architektura jest 
dziedziną gospodarki, a nie tylko 
„grą brył w świetle”, miejscem 
przechadzek flâneura czy nawet 
narzędziem manipulacji władzy

Biennale Architektury w polskim 
wydaniu stało się bezpośrednią 
kontynuacją Biennale Sztuki

Warto zauważyć, iż do tej 
pory otrzymywały Złotego 
Lwa ekspozycje niekoniecznie 
najbardziej spektakularne, lecz 
podejmujące ważki i aktualny 
z punktu widzenia środowiska 
architektów temat – w 2006 roku 
duński CO-EVOLUTION, ukazujący 
duńsko-chińską współpracę 
urbanistyczną w Chinach, a swego 
czasu pamiętny pawilon japoński 
– przedstawiający tragedię Kobe i 
instalacje tymczasowej architektury  
autorstwa Shigeru Bana. Jak 
na tym tle wypadają duchowe 
rozterki warszawskiego flâneura 
zawieszonego w przezroczystej 
tubie w spowolnionym mieście?

Jeśli chcemy, by polski 
głos w ramach kolejnych 
Biennale Architektury miał 
szersze znaczenie, to przede 
wszystkim musimy za każdym 
razem próbować naprawdę 
zrozumieć temat i…. oddać 
głos architektom. A środowisko 
architektów musi się wreszcie 
zmobilizować i – zamiast 
wiecznego malkontenctwa 
– wziąć z powołanymi 
ku temu instytucjami 
współodpowiedzialność
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Wiodącą wystawę Cities. Architecture and socie-
ty Richarda Burdetta obejrzałam trzy razy. Pierw-
szy, pospieszny ogląd, przyniósł rozczarowanie. 
Mając w pamięci poetycką, wielowątkową wysta-
wę Kurta Forstera sprzed dwóch lat (Metamorph 
– „A-m” 12/2004), ekspozycję Burdetta odebra-
łam jako zbyt jednoznaczną, uproszczoną. Także 
– zbyt dydaktyczną.
Taki wielkoskalowy rocznik statystyczny, na doda-
tek z cukierkowo pozytywnym zakończeniem.
Drugi raz zwiedzałam Arsenale szczegółowo; już 
po obejrzeniu pawilonów narodowych i wszyst-
kich wystaw na terenie Giardini. I zapewne trze-
ba było doświadczyć tej różnorodności i chaosu, 
by docenić siłę koncepcji Burdetta. Jego umiejęt-
ność syntezy. Oraz wiedzę – z której, by móc 
korzystać, wróciłam do Arsenale po raz trzeci – 
fotografując planszę po planszy (co za męka, nie-
stety!); bowiem katalog Biennale, zaopatrzony 
w wiele świetnych zdjęć i analitycznych tekstów, 
nie zawiera danych, opisów i wykresów, stano-
wiących istotę ekspozycji. Fascynującej ekspozy-
cji, bez wątpienia.

16 MIAST I 192 MILIONY MIESZKAŃCÓW 
NA 300 METRACH DŁUGOŚCI CORDE-
RIE DELL’ARSENALE
Przypomnijmy pokrótce tematykę Biennale słowa-
mi samego Burdetta:
XXI wiek to pierwsza naprawdę miejska epoka, 
w której 75% światowej populacji zajmuje tereny 
zurbanizowane, w tym megamiasta liczące ponad 
10 milionów mieszkańców w gwałtownie rozwija-
jących się krajach Azji, Afryki i Ameryki Południo-
wej. Tymczasem wiele miast na północy globu kur-
czy się lub zmieniło charakter, by przystosować się 
do epoki postindustrialnej. Po raz pierwszy w historii 
wystaw, X Biennale Architektury w Wenecji skupi się 
na projektowaniu miast, ich miejskiej infrastrukturze 
i dynamice społecznej, zapewniając jedyne w swoim 
rodzaju międzynarodowe spojrzenie na związki mię-
dzy architekturą, społeczeństwem i zrównoważonym 
rozwojem (…)
Zgodnie z założeniem głównego kuratora zaj-
mująca 6000 metrów kwadratowych wysta-
wa miała być zaprojektowana w taki sposób, by 
była czytelna dla bardzo zróżnicowanej publicz-
ności, ale jednocześnie zapewniała profesjona-
listom szczegółowe informacje dotyczące pod-

stawowych, wpływających dziś na rozwój miast 
zagadnień; w tym przede wszystkim form zarzą-
dzania miastem, nowych rozwiązań komuni-
kacyjnych, zabudowy mieszkaniowej, kwestii 
miejsc pracy i instytucji publicznych.
W rezultacie stworzona przez Burdetta między-
narodowa ekspozycja prezentowała wybrane, 
wielomilionowe miasta, których wpływy sięgają 
na cały świat: Szanghaj (14 503 000 mieszkań-
ców), Bombaj (Mumbai – 18 196 000) i Tokio 
(35 197 000) w Azji; São Paulo (18 333 000), 
Caracas (2 913 000), Bogotę (747 000), Mek-
syk (19 411 000), Nowy Jork (18 718 000) 
i Los Angeles (12 298 000) w obu Amerykach; 
Kair (11 128 000) i Johannesburg (3 254 000) 
w Afryce; Stambuł (9 721 000) w regionie śród-
ziemnomorskim; Londyn (8 505 000), Berlin 
(3 389 000), Barcelonę (4 795 000), a także 
Mediolan z Turynem (4 153 000) w Europie.
Zapewne niewiele osób miało okazję poznać 
w rzeczywistości te wszystkie miasta; a tym mniej 
porównawczo ocenić ich gospodarczą i społeczną 
sytuację; strukturę przestrzenną, plany rozwoju. 
Wystawa Richarda Burdetta dała możliwość zoba-
czenia ich niejako wszystkich naraz, w jeden, upo-
rządkowany sposób. 
W pierwszej części ekspozycji – satelitarne zdję-
cia terenu, fragmenty tkanki miejskiej wszyst-
kich 16 miast oddane obok siebie w jednej 
skali, pokazujące dobitnie najistotniejsze różni-
ce. A potem – prezentacje. Miasto po mieście. 
Dane liczbowe, najbardziej charakterystyczne 
cechy rozwoju, zdjęcia fragmentów ulic. Proste, 
trafiające do wyobraźni stwierdzenia jak na przy-
kład te: São Paulo: 1000 nowych samochodów 
dziennie; Londyn: 95% nowych londyńczyków 
od 1995 roku urodziło się poza Wielką Bryta-
nią; Bombaj: 92% osób pracuje nielegalnie, Los 
Angeles: 80% ludności dojeżdża do pracy włas-
nym samochodem, Johannesburg: 30% miesz-
kańców ma poniżej 20 lat, Szanghaj: 1996 – 300 
drapaczy chmur, 2006 – 3000 wieżowców. A do 
tego – szczegółowe opisy, wyjaśnienia. Często 
na pograniczu banału, ale zebrane w jednym 
miejscu i czasie dają wyobrażenie o zachodzą-
cych w skali świata zmianach. W rodzaju: Naród 
niemiecki zainwestował w rekonstrukcję swojej 
stolicy, w tym w nowoczesny i efektywny system 
transportu. Jednak miasto jest obecnie pozba-
wione środków finansowych, boryka się z bezro-
bociem i trudnościami w integracji z imigranta-
mi. Mimo wszystko Berlin oferuje swoim miesz-
kańcom, a zwłaszcza ludziom młodym, arty-
stom i rodzinom wysoki standard życia przy sto-
sunkowo niskich kosztach i niewielkie, ale osiągal-
ne mieszkania.
Wielkoskalowe fotografie pokazujące ogromne 
obszary zabudowy. Filmy z życia ulicy. Tubusy, pod 
którymi słychać odgłosy konkretnego miasta. 
Ekrany, unaoczniające rzeczywiste funkcjonowa-
nie miasta – na schematach planów pulsujący 
rytm dojazdów mieszkańców do pracy, do tere-
nów wypoczynku; ruch w miastach w poszcze-
gólnych godzinach; wreszcie – dostęp do cen-
trum osiągalny w pół lub dwie godziny (dystans 

pół godziny pozwala zapamiętać charakterystycz-
ne elementy otoczenia).
Przestrzenne modele miast, ukazujące intensyw-
ność ich zabudowy.
I – na koniec każdej prezentacji – wybrane, 
pozytywne przykłady pojedynczych rozwiązań, 
działań w publicznej przestrzeni, które podno-
szą jakość codziennego życia: 100 nowych szkół 
dla São Paulo, system publicznych sanitariatów 
w Bombaju.
Wystawa zaczyna się od opisu miast w zmieniają-
cym się świecie, kończy zaś – postawionym mia-
stom wyzwaniem, by zaangażowały się w zmie-
nianie świata.
Zgodnie z ideą ekspozycji: To w miastach rodzą 
się nowe idee i przemiany. Ogromna skala, gwał-
towny rozwój i mieszanka społeczna nie muszą być 
wyłącznie wyzwaniem, ale mogą też stać się szansą 
– dla projektantów, rządów i obywateli – na wspól-
ne działania, prowadzące do wzmocnienia związków 
między zbudowaną substancją miejską a codzien-
nym życiem.
To w miastach w coraz większym stopniu skupiają się 
kształtujące nasz świat prądy – przepływy migrują-
cej ludności, globalnego kapitału, ruchów politycz-
nych. Zatem to miasta przede wszystkim powinny 
reagować na globalne kryzysy, takie jak pogłębiają-
ce się ubóstwo, konflikt kultur czy degradacja śro-
dowiska. Projektanci mają tu do odegrania ważną 
rolę. Czy ograniczy się ona do zaledwie estetyczne-
go oznaczenia miejsca, nadania obiektowi uprzywi-
lejowanej rangi w kontekście? A może będzie doty-
czyć kształtowania przestrzeni stymulujących demo-
krację, sprawiedliwość, zrównoważony rozwój, tole-
rancję i dobre zarządzanie?
Choć wiele tych wyzwań ma charakter uniwer-
salny, ich rozwiązania trzeba szukać na poziomie 
lokalnym. Jednak to, czego się nauczyliśmy, może 
i powinno kształtować odpowiedzi na zmiany zacho-
dzące w miastach na całym świecie.
Ostatnia sala przedstawia sposoby, w jakie miasta 
mogą pomóc zmieniać świat, wskazując pięć klu-
czowych kwestii, łączących architekturę i projekto-
wanie urbanistyczne ze społecznościami miejskimi 
w miastach XXI wieku. Przywołajmy te 5 kluczo-
wych według Burdetta idei.
1. Architektura i integracja społeczna 
Dobrze zaprojektowane budynki i otwarte projek-
ty urbanistyczne mogą promować jedność spo-
łeczeństwa. Przykładem wykorzystania społecz-
nego potencjału jest São Paulo i tamtejszy pro-
gram budowy stu nowych szkół, które po lekcjach 
pozostają otwarte dla społeczności, oferując mło-
dym ludziom alternatywę wobec panującej na uli-
cach przemocy. Wysoka jakość budynków, zapro-
jektowanych przez mieszkających w tym mieście 
najlepszych młodych architektów, stanowi ilustra-
cję poglądu, że wszyscy mają prawo do miejsc 
wspierających aktywne obywatelstwo i budzą-
cych dumę. W okolicy zmniejszył się poziom 
przestępczości: to samo następuje w gęsto zalud-
nionych dzielnicach Bogoty, Caracas czy Meksyku, 
gdzie biblioteki, obiekty sportowe i miejsca dzia-
łań artystycznych – albo, jak w przypadku Bom-
baju, dobrze zaprojektowane toalety – zmieniły 

1. Dzielnica Meksyku, Meksyk 2006 
fot. Scott Peterman
2. Miasta wybrane przez kuratora wystawy 
to położone na czterech kontynentach 
i przechodzące ogromne zmiany metropolie 
liczące powyżej trzech milionów mieszkańców 
3. Zdjęcia lotnicze 18 prezentowanych 
na wystawie miast 
4. Fragmenty planów zabudowy 
zróżnicowanej tkanki miejskiej wybranych 
miast pokazane w tej samej skali
5. Wzrost populacji w Caracas w Wenezueli 
od 1900 roku osiągnął 1900 procent
6. Bogota – miasto dostępne mimo liczby 
mieszkańców przekraczającej 6 800 000 
7. Gęstość zabudowy w Bogocie od 1960 
roku wzrosła o 1000 procent
8. Choć centrum Meksyku częściowo się 
wyludniło, ponad osiemnastomilionowe miasto 
wciąż przyciąga ludzi z pozostałych części 
kraju dzięki szansom, jakie oferuje duża 
nieformalna sfera gospodarcza. Bezbrzeżne 
miasto, rozciągnięte na wielkim płaskowyżu, 
otoczonym górami i wulkanami, wylewa się 
za granice administracyjne. Dzika zabudowa 
mieszkaniowa pokrywa strome wzgórza 
i sięga aż po horyzont
9. Dane dla Warszawy i Wiednia dotyczące 
zurbanizowanych obszarów dostępnych ich 
mieszkańcom dzięki komunikacji kolejowej  
w 2006 roku oraz prognoza zmian 
opracowana do 2025 roku
10. Miasta europejskie łączy skomplikowana 
sieć połączeń drogowych, kolejowych 
i samolotowych, co odzwierciedla ich 
szczególną ewolucję historyczną i polityczną. 
Badania przedstawione w tej części miały 
na celu sprawdzenie, ile osób obsługuje 
ta sieć oraz jaka część mapy Europy jest 
dziś i będzie w przyszłości dostępna koleją 
i samolotem. Badania opierały się na prostym 
pojęciu: jak daleko można dojechać w ciągu 
czterech godzin podróży z centrum miasta 
wyjazdu. Rezultaty są uderzające – w 2025 
roku sieć szybkiej kolei w Europie podwoi, 
a może i potroi swój zasięg. Dzięki niej będzie 
można dotrzeć do znacznie większej liczby 
ludzi niż drogą lotniczą
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11. Los Angeles – miasto suburbiów.  
40 procent jego populacji pochodzi spoza 
Stanów Zjednoczonych 
12. Fragment wystawy poświęcony projektom 
urbanistycznym opracowanym dla Los 
Angeles 
13. Nowy Jork, widok z lotu ptaka 
14. Przestrzenne modele miast, ukazujące 
intensywność ich zabudowy. Na pierwszym 
planie model opracowany dla Los Angeles 
15. 95 procent mieszkańców Londynu 
osiadłych w mieście po 1995 roku urodziło się 
poza granicami Wielkiej Brytanii 
16. 33 procent mieszkańców Johannesburga 
nie przekroczyło jeszcze 20 lat
17. Dochód na głowę mieszkańca 
w Barcelonie od 1992 roku wzrósł o 8,4 
procent
18. Zdjęcie lotnicze Barcelony
19. Fragment wystawy poświęcony kwestiom 
społecznym przestrzeni publicznej
20. Wejście do pawilonu narodowego Danii
21. Fragment wystawy CO-EVOLUTION 
w pawilonie Danii 
22. Pawilon włoski
23. Otwarcie pawilonu niemieckiego
24. Wejście do pawilonu francuskiego
25. Fragment ekspozycji We, cities 
w pawilonie Hiszpanii
26. Wystawa Built and unbuilt w pawilonie 
Singapuru
27. OMA-AMO, wystawa towarzysząca 
Biennale zorganizowana przez pracownię 
OMA, dotycząca densyfikacji wysokiej 
zabudowy w Dubaju 

Zdjęcia: Ewa P. Porębska z wyjątkiem
fot. nr 1, 28, 29  – materiały prasowe La 
Biennale di Venezia,
fot. 22, 25 –  Edoardo Luppari/Cast1466

Tłumaczenie tekstów plansz 
(w podpisach i tekście) – Barbara Gadomska
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życie mieszkańców i ich sposób odnoszenia się 
do miasta. 
2. Transport i sprawiedliwość społeczna
Dostępne, niedrogie i bezpieczne systemy komu-
nikacji miejskiej mogą przyczynić się do równości 
i sprawiedliwości społecznej. Wielkie, gęsto zalud-
nione miasta, takie jak Nowy Jork czy Tokio, realizu-
ją miliony przejazdów dziennie, zapewniając dużej 
liczbie ludzi dojazd do pracy w mniej niż dwie godzi-
ny. Inne miasta, na przykład Londyn, wprowadziły 
podatek od samochodów prywatnych, z którego sub-
sydiowana jest komunikacja autobusowa; wykorzy-
stanie autobusów zwiększyło się dwukrotnie. System 
komunikacji autobusowej Transmillineo oraz zinte-
growane ścieżki rowerowe w Bogocie ograniczają 
czas dojazdu, pozwalając ludziom spędzać więcej 
chwil z rodziną. Takie właśnie proste, oszczędzają-
ce czas działania, wprowadzone w chwili rozrasta-
nia się miast, mogą przekształcić wzorce codzien-
nego życia. Dają dostęp do pracy nie pociągającej 
za sobą kosztów społecznych i tym samym ułatwia-
ją życie mieszkańcom coraz bardziej rozrastających 
się obrzeży megamiast.
3. Miasta jako wzorce zrównoważonego 
rozwoju
Kształt miasta wpływa na środowisko i zmiany klima-
tyczne. Miasta o zwartej, gęstej zabudowie zuży-
wają mniej energii i produkują mniej zanieczysz-
czeń, natomiast miasta o luźnej zabudowie, takie 
jak Los Angeles czy Meksyk, wymagają większych 
ilości paliwa i produkują więcej zanieczyszczeń. 
Miasta o wysokiej gęstości zabudowy, obsługiwane 
przez sprawny system komunikacji miejskiej, oferu-
ją pozytywne wzorce zrównoważonego rozwoju. Do 
takich miast należą Barcelona, Londyn czy Medio-
lan, które są w stanie przyjąć znaczną liczbę ludzi 
dzięki intensyfikacji zagospodarowania centrów oraz 
nowemu wykorzystaniu zbędnych budynków i tere-
nów poprzemysłowych, zamiast zabudowywania zie-
lonych obszarów leżących poza ich granicami.
4. Przestrzeń publiczna i tolerancja
Niezwykle istotną cechą miast jest zdolność prze-
strzeni publicznej do przyjęcia różnic. Park Al Azhar 
w Kairze – mieście, gdzie na jednego mieszkańca 
przypada zaledwie jeden metr kwadratowy otwar-
tej przestrzeni – ma dla mieszkańców ogromne zna-
czenie społeczne i środowiskowe. Nie tylko bowiem 
stanowi przestrzeń zgromadzeń, ale i zapewnia coś, 
w czym wszyscy mieszkańcy uczestniczą na równi, 

niezależnie od ich zamożności czy statusu. Dzięki 
programowi przestrzeni publicznych, prowadzonemu 
w Barcelonie od dwudziestu lat, łatwiej jest mieszkać 
w gęsto zabudowanym mieście, zaś nowi mieszkań-
cy osiedlają się w centrum. Ten sam wzorzec powie-
lają Turyn, Londyn i Nowy Jork. Podobne zdecydo-
wane ingerencje w tkankę miejską tworzą przestrze-
nie o potencjale kreowania tolerancyjnych interakcji, 
pozwalającym wszystkim obywatelom uczestniczyć 
w z natury złożonym miejskim życiu.
5. Miasta i dobre rządzenie
Dobre rządzenie może tworzyć dobre miasta, nie-
zależnie od ich wielkości, lokalizacji czy potencja-
łu gospodarczego. Bez władz lokalnych, rozumie-
jących, że jakość środowiska przestrzennego jest 
warunkiem wstępnym społecznej równości, miasta 
nie zdołają wykorzystać swego potencjału jako miej-
sca wymiany kulturalnej i rozwoju gospodarczego. 
Burmistrzowie ponownie odkrywają znaczenie inge-
rencji w tkankę miejską, pozwalających skupić się 
na tworzeniu miejsc demokratycznych, sprawiedli-
wych, zrównoważonych i tolerancyjnych. To, czego 
się nauczyli – jak zmienić wyborców w społeczność – 
ma szersze znaczenie dla wielorakich relacji między 
rządzeniem a jakością życia. Tylko rządy są w stanie 
doprowadzić do realizacji priorytetów na nowej liście 
miejskich spraw, wciągając do współpracy w tym pro-
cesie projektantów i urbanistów. 
Poprzez swoją wystawę Burdett nie stara się two-
rzyć uniwersalnej recepty, raczej uzmysłowić skalę 
i różnorodność miejskich problemów i wzor-
ce, przykłady udanych, często pojedynczych roz-
wiązań; organizacji, ludzi, z których doświadczeń 
można i warto korzystać.
W tak traktowanej architekturze pierwszoplano-
wą wartością przestaje być komercyjny sukces, 
a staje się społeczna użyteczność – niejednokrot-
nie na bardzo podstawowym, jak w przypadku 
sanitariatów Bombaju, poziomie.
Na wystawie Burdetta Polska pojawiła się tylko raz 
– w ramach prezentacji dostępności – stref dojaz-
du koleją i samolotem z głównych miast europej-
skich. Ale tematyka Biennale – złożone zagadnie-
nia planistyczne, społeczne (w tym migracja, bez-
robocie), kwestie rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych – problemy miast będące dziś w centrum 
uwagi na całym świecie, znajdują swoje odzwier-
ciedlenie także w Polskiej rzeczywistości. Najlep-
szym przykładem byłaby tu aglomeracja Górno-
śląska – centralnie usytuowana w największej w 
Europie Środkowej konurbacji, którą wspólnie 
tworzą aglomeracje: krakowska, górnośląska wraz 
z rybnicką i przylegająca do niej po stronie cze-
skiej aglomeracja ostrawska, w sumie zamieszkałe 
przez 9 milionów osób na  obszarze w promieniu 
100 km od Katowic.

PolSkI PAWIloN
Jako osobie zaproszonej do zamkniętego konkursu 
na koncepcję polskiego pawilonu, która na doda-
tek konkurs ten przegrała, pisać na ten temat mi 
niezręcznie; a właściwie – zapewne nie wypada. 
Zaproszenie odebrałam jako zaszczyt i do dziś 
jestem wdzięczna dyrektor Zachęty, Agnieszce 
Morawińskiej, że miałam okazję uporządkować 

wiedzę i wraz z zespołem przeżyć tak niecodzien-
ną, intelektualną przygodę.
Myślę jednak, że w sprawie polskiego pawilonu 
warto odłożyć na bok konwenanse i wypowie-
dzieć się wprost – z nadzieją, że każdy zabrany 
publicznie w tej kwestii głos może mieć znaczenie 
przy organizacji kolejnego pawilonu.
Spróbujmy na początek uporządkować kilka fak-
tów na temat Biennale.
1. Czego dotyczy Biennale Architektury?
Otóż, przede wszystkim: Biennale Architek-
tury w Wenecji NAPRAWDĘ jest poświęco-
ne… ARCHITEKTURZE. Nie sztuce, historii czy 
naukom biologicznym. Być może kiedyś to się 
zmieni, ale dziś – tak po prostu jest.
2. Dla kogo?
Oczywiście, jak każda masowa impreza, tak i Bien-
nale Architektury jest z założenia wystawą otwar-
tą; tworzoną z nadzieją na zainteresowanie szer-
szej publiczności – i ten trend z pewnością z cza-
sem będzie narastać. Ale wśród 130 226 osób, 
które odwiedziły ostatnie Biennale, lwia część 
zawodowo związana jest z architekturą. Architek-
ci przyjeżdżają na wernisaż oczywiście z powo-
dów towarzyskich; ale w następnych dniach – 
przede wszystkim, by poszerzyć swą wiedzę. Dla 
wielu światowych szkół architektury jest to obo-
wiązkowy punkt edukacji: według zamieszczo-
nego na stronach internetowych Biennale rapor-
tu prawie połowa zeszłorocznych gości to stu-
denci i uczniowie; a ponad 14 000 osób uczestni-
czyło w edukacyjnych aktywnościach związanych 
z tematem wystawy.
3. Kto ma merytoryczny wpływ i ustala 
temat?
Dyrektorami Biennale zazwyczaj zostają archi-
tekci – jak Massimiliano Fuksas, Hans Holle-
in, Aldo Rossi czy krytyk, kurator Deyan Sudjic 
– z wykształcenia także architekt; lub osoby bar-
dzo wysoko w środowisku architektów cenio-
ne, jak Kurt W. Forster – historyk, specjalizujący 
się we włoskim renesansie i nowoczesnej archi-
tekturze, począwszy od studiów na temat Palladia 
i Giulio Romano, poprzez Le Corbusiera i Miesa 
van der Rohe, po Eisenmana, Libeskinda, Mateo 
czy Gehry’ego.
Kolejne tematy Biennale: Metamorph; Next; Less 
Aesthetics, More Ethics; Sensing the Future – The 
Architect as Seismograph – zawsze poruszały dla 
architektów tematy w danym momencie szalenie 
istotne; pokazując najnowsze trendy, starały się 
zajrzeć w przyszłość. 
4. Wystawa międzynarodowa a pawilony 
narodowe
Najważniejszą częścią Biennale, przynajmniej 
z mojego punktu widzenia, jest autorska wystawa 
głównego kuratora. To tu zostaje postawiona teza 
i tu próbuje się ją udowodnić na licznych, między-
narodowych przykładach. Ekspozycje w pawilo-
nach narodowych bywają szczegółowym przedłu-
żeniem głównej tezy, ale są równie często dość 
dowolną, lokalną interpretacją; w wielu przypad-
kach pretekstem do pokazania własnej odrębno-
ści czy buntu.
Najlepszy w ocenie międzynarodowego jury 
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Na marginesie Biennale – Zakrzywienie 
europocentrycznej optyki
Na naszych oczach słabnie architektoniczny i urbanistyczny 
europocentryzm. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. 
W grudniowym numerze czasopisma „A10” Hans Ibelings 
opublikował artykuł-analizę książek dotyczących historii 
architektury. Szkicowana w tych dziełach perspektywa obejmuje 
Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone (lecz dopiero od 
dziewiętnastego wieku) oraz Japonię i Amerykę Łacińską 
(sporadycznie). Reszta świata wspominana jest z różnych 
powodów niezwykle rzadko. Niewiele zmieniło w tej kwestii 
nawet zburzenie muru berlińskiego i związany z globalizacją 
wzrost wymiany kulturalnej: światowy kanon arcydzieł i 
wybitnych twórców wydaje się być ustalony raz na zawsze. 
Europocentryczna konstrukcja – postrzeganie świata tylko i 
wyłącznie z jednej perspektywy – trzyma się mocno, choć 
coraz częściej słyszy się głosy o potrzebie innego spojrzenia.
Kuratorzy weneckiego Biennale chcieli zwrócić uwagę na to, 
co dzieje się poza Europą. Taki gest jest koniecznością: kiedy 
przyglądamy się mapie świata, nie możemy pominąć obszarów 
intensywnej urbanizacji na wybrzeżu Chin czy w niektórych 
miastach afrykańskich. Odbywa się ona na innych prawach 
niż w zachodniej części naszego kontynentu – bardzo szybki 
wzrost gospodarczy idzie często w parze z postępującym 
rozwarstwieniem społeczeństwa odzwierciedlanym w tkance 
miejskiej. Główna wystawa Biennale była w dużej części 
poświęcona wynikającym stąd problemom i próbom ich 
rozwiązania: chaosowi i niebezpieczeństwom związanym z 
niekontrolowanym rozwojem osiedli (to przypadek Caracas) 
oraz kontrastami społecznymi (ilustrowanymi między 
innymi obrazami São Paulo, gdzie bogate domy sąsiadują z 
rozsypującymi się favelas). Zakrzywienie europocentrycznej 
optyki widoczne było też na innych wystawach. Szczególnie 
znacząca – nie tylko dlatego, że Rem Koolhaas uchodzi za 
architekta, który najlepiej wyczuwa nowe tendencje – była 
prezentacja przygotowana przez Office for Metropolitan 
Architecture. Urbanizacja państw basenu Zatoki Perskiej 
opiera się na przeniesieniu zachodnioeuropejskiego 
modernizmu w zupełnie nowy kontekst. Nieograniczone 
możliwości ekonomiczne i współzawodnictwo między tymi 
krajami powoduje, że w Dubaju, Kuwejcie i Katarze buduje 
się największe, najwyższe, najbardziej zaawansowane 
technologicznie obiekty na świecie. Przedstawione przez OMA 
proste diagramy są szokujące: wybrzeże morskie nieopodal 
półtoramilionowego Dubaju jest coraz gęściej zabudowane 
niebotycznymi wieżowcami projektowanymi przez nieznane w 
Europie i Stanach Zjednoczonych biura. Koolhaas podkreśla, 
że tamtejsi deweloperzy (również dzięki wsparciu ze strony 
państwa) pracują nad wielkoskalowymi projektami, których 
zasięg przekracza nasze wyobrażenia. Emaar, jedna z 
największych firm Zatoki zajmująca się nieruchomościami, 
przygotowuje projekt budynków mieszkalnych i handlowych 
dla połowy świata, od północnej Afryki aż po Wietnam. 
W takich warunkach zaczyna się dostrzegać zupełnie 
inny, nowy wszechświat, w którym Zachód nie jest już 
niczym znaczącym. To przesunięcie akcentu jest symptomem 
osłabienia europocentryzmu, znakiem nowego porządku, w 
którym Stary Świat nie odgrywa już dominującej roli.
Andrzej Leśniak
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pawilon zyskuje nagrodę; i warto w tym momen-
cie zauważyć, iż do tej pory Złotego Lwa otrzymy-
wały ekspozycje niekoniecznie najbardziej spekta-
kularne, lecz podejmujące ważki z punktu widze-
nia środowiska architektów temat – dwa lata temu 
belgijski pawilon pod hasłem Kinszasa. Miasto 
zmyślone zarówno przypominający o odpowie-
dzialności za kolonialną przeszłość, jak też ukazują-
cy bezradność współczesnego świata wobec nara-
stających latami społecznych problemów; aktual-
nie duński CO-EVOLUTION, przedstawiający duń-
sko-chińską współpracę w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju miast w Chinach, a swego czasu 
pamiętny pawilon japoński – ukazujący tragedię 
Kobe i instalacje tymczasowej, papierowej archi-
tektury autorstwa Shigeru Bana.
Jak na tym tle wypadają duchowe rozterki war-
szawskiego flâneura zawieszonego w przezroczy-
stej tubie w spowolnionym mieście?

BIENNALE ARCHITEKTURY A SPRAWA 
PolSkA
W czasie pierwszej konferencji prasowej w Zachę-
cie, prezentującej Transfer, przedstawicielka mini-
sterstwa tryskała wiarą w nieuchronny sukces; 
myślę zresztą, że Złotego Lwa życzyli polskiemu 
pawilonowi wszyscy, nawet najbardziej sceptycz-
nie nastawieni dziennikarze i zgromadzeni na sali 
warszawiacy, traktujący projekt aż nazbyt dosłow-
nie. Dziś, gdy emocje opadły, warto zadać sobie 
pytanie – w jakim celu Polska uczestniczy w tej 
imprezie, oraz – kto i w jaki sposób powinien 
decydować o ekspozycji.
Jak wspomniałam, Biennale Architektury 
w Wenecji zajmują się światowej klasy architekci, 
dopraszając rzecz jasna inne środowiska, tak 
jak często zaprasza się specjalistów do pracy 
nad konkretnym architektonicznym projektem. 
W realizacji pawilonów narodowych uczestniczą 
liczne profesjonalne organizacje, specjalistycz-
ne instytuty i architektoniczne muzea. W Polsce 
już po raz drugi, niejako z obowiązku, organi-
zacją zajęła się Zachęta. Instytucja z pewnością 
znacznie do tego lepiej przygotowana niż swego 
czasu wrocławskie Muzeum Architektury, które-
go instalacja z 1996 roku na zawsze (niestety!) 
pozostanie w pamięci specjalistów jako wzorzec 
zadufanej w sobie amatorszczyzny. 
Rzecz w tym, że Zachęta, gwarantując ekspozy-

cyjny profesjonalizm, sama z siebie nie zapewnia 
merytorycznego sukcesu – bowiem w tematyce 
architektury się nie specjalizuje.
We wspomnianym zamkniętym konkursie na pol-
ski pawilon wśród jurorów dominowali history-
cy sztuki – ilu z nich regularnie bywa na Bienna-
le Architektury (nie mylić z Biennale Sztuki) – nie 
wiem. Ale z uczestniczącej w obradach garst-
ki architektów, żaden nie był stałym gościem 
na weneckim Biennale Architektury, niektórzy nie 
byli tam nigdy.
W tych warunkach jest oczywiste, że wybór kon-
cepcji opierał się bardziej na wyobrażeniach niż 
rzeczywistej znajomości „terenu” i dostosowa-
niu do specyfiki imprezy, a Biennale Architek-
tury w polskim wydaniu stało się bezpośrednią 
kontynuacją Biennale Sztuki.
Oddać głos architektom. OK. Ale co zrobić, 
aby go wzięli? 
W czterodniowym otwarciu Biennale uczestni-
czyło 23 367 międzynarodowych gości – kura-
torzy, uczestnicy wystaw, przedstawiciele władz, 
dziennikarze. Otwarcie pawilonu niemieckiego – 
z udziałem władz i wypowiedzią Richarda Bur-
detta – tłumy. Otwarcie pawilonu brytyjskiego – 
tłumy. Jednak we wdzięcznej pamięci żurnalistów 
najdłużej pozostanie zorganizowanie o 9.30 zbyt-
kowne śniadanie w pawilonie islandzkim – uświet-
nione koncertem, szampanem, serami i truskaw-
kami z bitą śmietaną oraz pieczołowitą opieką 
gospodarzy (trud nagrodzony – pawilon otrzy-
mał honorowe wyróżnienie za współpracę arty-
sty Olafura Eliassona z architektonicznym biurem 
Henninga Larsena).
Polskie otwarcie było mniej niż skromne – ot, 
kilka osób, raczej z organizacyjnego obowiązku, 
kilku znajomych. Atmosfera – cóż, powiem 
szczerze – nieszczególna: polskim zwyczajem, 
szeptem wymieniane złośliwości. Tylko artysta – 
skromny i jakby nieświadomy sytuacji. A przecież 
tak naprawdę tylko on sprostał w pełni swemu 
dziełu.
Bowiem Transfer łączy piękno obrazu z technicz-
ną perfekcją. I jeśli nie traktować go dosłownie, jak 
bezsensownie niepotrzebnych w mieście zamknię-
tych korytarzy, przenosi nas w inny wymiar, może 
w świat marzeń – o odmiennym, spokojniejszym, 
dla niektórych – pełniejszym życiu. Kozakiewicz 
jest w swoim dziele niewiarygodnie wyobcowa-
ny – bowiem dziś miasto to zmiana, energia, siła, 
mieszanka sposobów myślenia. Samochód, hałas 
i tempo nie są problemem – a szczególnie w spo-
wolnionej w wizji Kozakiewicza Warszawie.
Niezależnie od walorów tej pracy, większość 
architektów, z którymi rozmawiałam, było polskim 
pawilonem – po raz kolejny zresztą – silnie roz-
czarowanych. I trudno się dziwić.
Bowiem Biennale Architektury jest jedyną napraw-
dę ważną imprezą, która daje polskim projek-
tantom szansę zaistnienia na forum światowym. 
Szansę na udział w PROFESJONALNEJ dyskusji, 
w przyszłości być może międzynarodową współ-
pracę, zagraniczne zlecenie… Biennale to także 
promocja – poszczególnych osób, ale i sposo-
bu myślenia. Pokazanie wiedzy, doświadczenia 

i umiejętności polskich architektów trzeba trakto-
wać nie tylko w kategoriach promocji polskiej kul-
tury czy myśli technicznej, ale też gospodarki.
Architektura jest sztuką i takie imprezy jak Bienna-
le są właśnie po to, aby mówić o sprawach prze-
strzeni językiem sztuki – stwierdziła kategorycz-
nie pewna historyczka sztuki na moją wątpliwość, 
czy dzieje się dobrze, że polska architektura nie 
mówi w ramach międzynarodowej ekspozycji 
swoim własnym głosem. – Architekci nie potra-
fią robić wystaw (z tym akurat częściowo się zga-
dzam – przyp. autorki) – dodała. Wystawę Bur-
detta określiła jako nudną (jej zdaniem wszystkie 
dane można sobie znaleźć w Internecie) i opiewa-
jącą globalizację (nie chciała czy nie umiała zauwa-
żyć zaznaczonych przez Burdetta indywidualnych 
cech rozwoju szesnastu prezentowanych miej-
skich organizmów).
Przytaczam tę rozmowę, bo jest bardzo charakte-
rystyczna, także dla środowisk, w których rękach 
jest dziś polski udział w Biennale Architektury. 
Sprowadzanie architektury do sztuki (ewentualnie 
z elementami techniki) jest naiwnością. Dobitnie 
to pokazuje wystawa Burdetta.
Architektura bywa sztuką, ale tym razem nie 
o to chodziło.
I warto, by zdały sobie z tego sprawę także, 
a może przede wszystkim, osoby i instytucje decy-
dujące o sposobie organizacji pawilonu i przyzna-
nych na ten cel finansach – czyli w tym wypadku 
ministerstwo kultury. 
Jeśli chcemy, by polski głos w ramach kolejnych 
Biennale Architektury miał szersze znaczenie, 
to przede wszystkim musimy za każdym razem 
próbować naprawdę ZROZUMIEĆ TEMAT i… 
oddać głos architektom (na marginesie dodam, 
że Richard Burdett proponował wszystkim, a więc 
i polskim organizatorom narodowych pawilonów 
ścisłą współpracę – w zakresie interpretacji tema-
tu, a nawet doboru kuratorów. Postulował, by 
zajęli się przede wszystkim przedstawieniem pro-
jektów architektonicznych lub badań odnoszących 
się do szerzej rozumianych kwestii społecznych 
i ekonomicznych. Z tego co wiem, z jego propo-
zycji w Polsce nie skorzystano).
A środowisko architektów musi się wreszcie zmo-
bilizować i – zamiast wiecznego malkontenctwa  – 
wziąć z powołanymi ku temu instytucjami współ-
odpowiedzialność.
Współodpowiedzialność za, miejmy nadzieję, 
otwarty i rozpisany w odpowiednio wczesnym 
terminie konkurs na koncepcję kolejnego pawi-
lonu; 
za udział w jury osób, które wiedzą wiele nie 
tylko o architekturze, ale i o specyfice weneckiego 
architektonicznego wydarzenia; 
za akceptację wyboru i aktywne wsparcie osób, 
którym przyjdzie pawilon realizować; 
i w końcu – za spektakularny wernisaż – bowiem 
i to się w Wenecji liczy.
Tak, by kolejne polskie ekspozycje nie tylko uka-
zywały rangę, rozwój i aspiracje naszej architektu-
ry, ale też stały się ważnym elementem toczonej 
w ramach Biennale międzynarodowej dyskusji.

Ewa P. Porębska
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Niemal straciłem już nadzieję na znalezienie czegoś 
interesującego, zaskakującego czy pięknego na 
Biennale Architektury 2006, gdy odkryłem wspa-
niałe projekty w pawilonach polskim i rumuńskim. 
Po przejściu przez tematyczną wystawę Richarda 
Burdetta byłem w bojowym nastroju. Ostatecznie 
główna wystawa okazała się efektownym podręcz-
nikiem dla inwestorów szukających atrakcyjnych 
nieruchomości i uważających naszą planetę za coś 
w rodzaju globalnego centrum handlowego, po 
którym poruszają się za pomocą Google Earth. 
Czułem się też wyczerpany po obejrzeniu prze-
starzałych prezentacji w pawilonach narodowych, 
szczególnie Szwajcarii, Niemiec i Francji. I wtedy 
zobaczyłem Transfer Jarosława Kozakiewicza – i już 
nie uważałem dnia za stracony.
Od pewnego czasu zadawałem sobie pytanie, dla-
czego w dzisiejszych miastach nie sposób być flâ-
neurem. Kozakiewicz natychmiast to wyjaśnia. Jego 
przezroczysty tunel stanowi scenerię dla współczes-
nego flâneura. Prowadzi przez miasto jak opowieść, 
otwiera nowe widoki i zmienia je w sen na jawie. 
Tunel cechuje cenny nastrój wolności, który niegdyś 
czułem na dworcach kolejowych w państwach socja-
listycznych, gdzie nie wisiały reklamy, gdzie niczego 
nie można było kupić. Ponieważ współczesne centra 
miast są właściwie wielkimi galeriami handlowymi, 
znajdujemy się pod ciągłą presją konsumowania, a 
nasze miejsce w mieście to po prostu funkcja naszej 
siły nabywczej. Tunele Kozakiewicza oferują chwilę 
odpoczynku, tworzą taką właśnie wyzwalającą nie-
określoność, jaką cenił sobie dziewiętnastowieczny 
flâneur. Walter Benjamin mówi, że dla zwiększenia 
przyjemności możliwie jak najpowolniejszego obser-
wowania przestrzeni miasta, niektórzy flâneurzy 
wyprowadzali na spacer swoje żółwie. Kozakiewicz 
proponuje przestrzeń służącą temu, na co we współ-
czesnych społeczeństwach mogą pozwolić sobie 
tylko dzieci – czasowi poświęconemu skupieniu.

Philip Ursprung, profesor sztuki nowoczesnej  
i współczesnej na Uniwersytecie 

w Zurychu w Szwajcarii

To dobrze, że tym razem w polskim pawilonie 
weneckiego Biennale zamiast architekta przemówił 
artysta. 
Architekt, sprowokowany tematem Miasta. 
Architektura i społeczeństwo, wierny swojemu 
powołaniu, chciałby miasto i toczące się w nim życie 

uzdrawiać własnymi pomysłami, tak jakby tylko od 
nich zależał ich kształt i los. Trudno sobie wyobrazić 
architekta, który pokazuje, że nie wierzy w możli-
wość ocalenia wynaturzonych przestrzeni własnego 
miasta. Że jego mieszkańców nie interesuje już 
wnikanie w nie i że wystarczy im prześlizgiwanie się 
nad nimi od jednego miejsca do drugiego, spogląda-
nie po drodze przez szyby na kulisy znajomej, lecz 
niedostępnej scenerii. 
Sposobu na współistnienie przechodnia z samocho-
dem architekci szukają od blisko stulecia, począwszy 
od Le Corbusiera. W jego utopijnych projektach 
szybkie samochody miały pędzić na wysokości pięciu 
metrów nad ziemią, a piechur pozostawał panem na 
ziemi, bo to on żyje w mieście, ożywia jego zaka-
marki, sklepy, galerie, kina, ogląda wystawy, siada na 
skwerach, przechodzi z bramy do bramy, z ulicy na 
ulicę, z placu na plac, ogarniając wzrokiem ich szcze-
góły. Nie przeczy temu uroda krótkich spacerów po 
pieszym poziomie Brooklyn Bridge, przez Sekwanę, 
po Passerelle des Arts, czy przez Tamizę, po kładce 
Normana Fostera. 
Jarosław Kozakiewicz odwraca tę logiczną relację; 
według mnie, patrzy na aktualną sytuację miasta 
okiem ironisty. Wartość jego propozycji tkwi w jej 
demaskatorskiej absurdalności, która potwiedza, że 
Warszawa to miasto wygodne dla czołgów i defilad, 
groźne dla zwykłego przechodnia, włóczęgi i spacerowi-
cza. Miasto, które uniemożliwia i ogranicza swobodną 
wędrówkę, jak niedawno napisała Dorota Jarecka w 
„Gazecie Wyborczej”.
Odczytuję Transfer jako przejmujący apel, który 
wzywa odpowiedzialnych za kszałt warszawskiej 
przestrzeni miejskiej, by przyjrzeli się temu, co się 
dzieje z ich miastem, poważnie się nad nim zasta-
nowili i podjęli konkretne działania sprzyjające tym, 
którzy w nim żyją. Na ziemi. 

Bohdan Paczowski, architekt, współzałożyciel  
i Prezes Honorowy Fundacji Architektury  

w Luksemburgu

Dziesiąte Biennale było poświęcone transformacjom 
systemów urbanistycznych i metaurbanistycznych 
w miastach globalnych. Kurator Richard Burdett 
zaprezentował w Corderie dell’Arsenale fantastycz-
nie przygotowaną wystawę Miasta. Architektura 
i społeczeństwo pokazującą w bardzo przemyśla-
ny, czytelny i atrakcyjny sposób główne problemy 
szesnastu współczesnych miast z całego świata. 

Wystawa w Arsenale była najciekawszą prezentacją, 
zarówno pod względem formuły, jak i zawartości. 
Z pewnością z tego powodu osłabiła wymowę 
wystaw narodowych zlokalizowanych w pawilonach 
i tych, jak np. islandzka, rozsianych po mieście. Ich 
zwiedzanie odbywało się już w innej atmosferze 
niż oglądanie wystawy głównej – w aurze bardziej 
sennej, mniej zobowiązującej. Poszczególne pokazy 
były nastawione na wyszukanie problemów wielkich 
aglomeracji, ale swą ostrością nie dorównywały 
rzeczowej, niezwykle pragmatycznej wystawie w 
Arsenale, której siła polegała głównie na niesłychanie 
trafnej i boleśnie rzeczowej diagnozie kryzysu życia 
w wielkich miastach. W ogrodach Biennale nie widać 
było dążenia do prezentacji treści narodowych; 
pokazywano wybrane problemy – czy to niezwykłe 
etniczne „smaki” w pawilonie japońskim, „kuchnię 
życia” we francuskim czy też akcenty metafizyczne 
w koreańskim. Pojawiały się problemy społeczne 
– Amerykanie prezentowali pomysły na budowanie 
po klęskach żywiołowych, Izraelczycy refleksję nad 
miejscami pamięci.
Jak na tym tle wyglądała wystawa polska? Może 
dobrze, że w ogóle była, natomiast stwierdzić trzeba, 
że jej treść, choć deklaratywnie z miastem związana, 
nie stanowiła odpowiedzi na temat Biennale. 
Czy była to wystawa do zapamiętania? Obawiam się, 
że niestety nie. Sam temat konieczności rozwiązania 
problemu transportu w wielkim mieście na tle roz-
ważań zawartych w wystawie głównej był bardzo 
powierzchowny i – co tu dużo mówić – banalny. 
Zagadnienie dla niektórych polskich architektów 
kanoniczne, czyli Osie Stanisławowska i Saska w 
Warszawie, poruszone również w projekcie przy-
gotowanym przez Jarosława Kozakiewicza, ukazuje 
się w całej swojej treści zastępczej. Jest to problem 
sentymentalny i kompozycyjny. Znalezienie satysfak-
cjonującej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z osiami, 
nie może bowiem rozwiązać jakichkolwiek bolączek 
współczesnej Warszawy. Z kolei w samym projekcie, 
w sposobie pokazania wymyślonego systemu prze-
noszenia ludzi, nie było nic, co kazałoby o nim myśleć 
chwilę dłużej niż wynosił czas potrzebny na dojście 
do następnego pawilonu.
W dodatku nie było też – co może niewspółmierne, 
ale niestety również ważne – żadnych elemen-
tów formuły ekspozycji, które pozwoliłyby „prze-
tłumaczyć” jej treść na język charakterystyczny dla 
wystaw i targów – zabawnych gadżetów, opartych 

O koncepcji wystawy Transfer w pawilonie 
polskim, a także autorze – Jarosławie 
Kozakiewiczu – pisaliśmy w numerze 9/06 
„A-m” (red.)

28. Plaża Chowpatty podczas wielkiego 
religijnego festiwalu, fot. Jehangir Sorabjee, 
dzięki uprzejmości Urban Design Research 
Institute
29. Caracas, fot. Alfredo Brillembourg, dzięki 
uprzejmości Urban Think Tank Caracas 
Informal City Project
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na przykład o papierowy wykrój używany do szycia 
ubrań – jak na wystawie brytyjskiej, pocztówek ilu-
strujących fragmenty wystawy – jak w pawilonie fran-
cuskim, znaczków do przypięcia do ubrania chętnie 
zbieranych przez dzieci i niektórych dorosłych kolek-
cjonerów czy też zapadającej w pamięć konieczności 
zdjęcia butów przy oglądaniu wystawy w pawilonie 
japońskim. Może „cudowne” buty z papieru ze 
skrzydłami Hermesa, odnoszące się do szybkiego 
transportu, zamiast nijakiej czarno-białej kartki z 
informacją, żywcem z estetyki elitarnych galerii sztu-
ki, przetłumaczyłyby tę głęboką metaforę, która jest 
jakoby drugim dnem tytułowego „transferu”?  
Owa „galeryjność” bardzo, jak mi się wydaje, zaciąży-
ła na całym pomyśle prezentacji. Sala, jak w pawilonie 
polskim – pusta i biała, z ławeczką ustawioną przed 
ekranem – jest owszem charakterystyczna dla pre-
zentacji współczesnej sztuki, ale nie architektury, a 
np. wideo. Czyżby stało się tak dlatego, że wystawie 
patronują historycy sztuki? Jeśli tak, to powinni następ-
nym razem, pokazując architekturę, współpracować 
z architektami, a nie wybierać artystów działających 
na obrzeżu architektury, choćby najlepszych. Prawdą 
jest, iż każdy o architekturze może rozmawiać i mieć 
o niej opinię, ale to nie przypadek, że w konkursie 
Chopinowskim grają wirtuozi fortepianu. Krytycy 
architektury, nie-architekci, mają wykształcenie w 
dziedzinie historii sztuki, a zatem także architektury, i 
– jak twierdzi jedna z autorek omawianej tu wystawy 
– widzą szerzej i lepiej, bo krytyk różni się od architek-
ta tak, jak ornitolog od ptaka.
Ale przecież z tej dwójki tylko ptak potrafi latać ....

Ewa Kuryłowicz, architekt SARP, 
profesor Wydziału Architektury PW

Wystawa Richarda Burdetta w Arsenale fascynowała 
i przytłaczała. Zmuszała do myślenia, jednocześnie 
jednak wskazywała, że na większość stawianych 
pytań (tych o sposób kontrolowania rozrostu miast, 
sposób kształtowania środowiska miejskiego, spo-
sób zarządzania wielkimi aglomeracjami) nie istnieją 
odpowiedzi uporządkowane, uniwersalne, pewne. 
Można tylko formułować hipotezy, sugerować, wska-
zywać, a sztuką jest, aby nie przyjmować tonu nazbyt 
pesymistycznego.
Spokojne przejście Corderie – tych 300 metrów 
wystawy w Arsenale wymagało od widza samoza-
parcia albo niewrażliwości. Autor pokazał i zestawił 
ze sobą współczesne duże miasta z większości 

kontynentów. Informacje płynące z przestrzennych 
statystyk, ze zdjęć w różnych skalach, z map i sche-
matów, nawet transmitowanych dźwięków, były 
przytłaczające – i to nie przez sposób ich zaprezen-
towania, ale także za sprawą ładunku treści i emocji. 
Współczesne miasta są molochami pożerającymi 
mieszkających w nich ludzi. Najbardziej uwidacznia 
się to w tych najszybciej rozwijających się – prześci-
gających miasta Europy i USA, jawnie ukazujących 
kontrasty bezpośrednio sąsiadujących przestrzeni: 
zurbanizowanej i rolniczej, wysokiej i niskiej zabu-
dowy, favelas i mieszkań dla nowych elit . W tych 
wielkich miastach widać zagęszczone przestrzenie 
prywatne i rozbudowane powierzchnie, na których 
ludzie gromadzą się i spotykają przymusowo – środ-
ki transportu publicznego, zatłoczone i zakorkowane 
ulice, wylegające na ulice warsztaty pracy i miejsca 
handlu, upchane piętro po piętrze biurowce.
W ostatnim pomieszczeniu wystawy znalazło się na 
planszach kilka przesłań, mających wspólny mianow-
nik, odwołujących się do obywatelskiego przywódz-
twa w zarządzaniu miastami. Politycy zarządzający 
miastami powinni umieć oderwać się od myślenia 
kategoriami okręgów wyborczych na rzecz służby dla 
społeczności lokalnych. W tych działaniach istotne, 
obok rozwiązywania problemów wody, odpadów, 
energii, transportu i ekonomii, jest tworzenie prze-
strzeni publicznych, w których obywatele mogą 
spotykać się dobrowolnie i bez wykluczania. To 
zagadnienie kształtowania przestrzeni publicznych 
i ich relacji do pozostałych elementów struktu-
ry urbanistycznej miasta ma decydujące znaczenie 
dla jakości życia. Na tym tle bardzo interesująco 
wypadła polska prezentacja. Jarosław Kozakiewicz 
zaproponował stworzenie przestrzeni publicznych, 
stref czasu spowolnionego. Warszawa jest chyba 
najbardziej rozpędzonym miastem w Polsce. Ludzie 
spieszą się, poganiają. Narzekają na korki, na niską 
efektywność komunikacji publicznej, są pod presją 
przemieszczania się jak najkrótszego i najczęstszego. 
Żyją w stresie. Czego zatem im najbardziej potrze-
ba? Transfer Kozakiewicza nie jest ofertą nowych, 
bezkolizyjnych i przez to szybkich połączeń. Jego 
estakady nie służą ekspresowej kolei miejskiej czy 
wyścigowemu jeżdżeniu na rowerach. Kozakiewicz 
zaproponował korytarze do spowalniania czasu w 
mieście. Odizolowane od hałasu, pędu, ulicznego 
niepokoju, służą do wolnego przemieszczania się, 
w zupełnie innym rytmie, niż ten, którym żyje ulica. 

Transfer pokazuje w metaforyczny sposób jeden z 
największych luksusów, oferowanych mieszkańcowi 
współczesnego miasta – przestrzeń publiczną, w 
której czas płynie wolniej.

Tomasz Gamdzyk, architekt, Naczelnik 
Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze 

Naczelnego Architekta Miasta Warszawy

Transfer Jarosława Kozakiewicza widziałam najpierw w 
postaci zdjęć z komputerowych symulacji. Koncepcja 
wydała mi się fascynująca: wzniesienie się powyżej 
poziomu miasta i spacerowanie ponad zatłoczonymi, 
często nieprzejezdnymi ulicami. 
Prezentowany w polskim pawilonie krótki film – 
symulacja przechadzki w przezroczystym wiadukcie 
– uznałam za sugestywny i przekonujący. Jednak po 
chwilowym zachwycie uświadomiłam sobie, że ten 
projekt nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To 
utopia, w dodatku utopia z przeszłości – jakby Juliusz 
Verne maczał w tym palce. 
Lubię i cenię twórczość Kozakiewicza, lecz w kon-
tekście Biennale Architektury 2006 jego pomysł 
wypadł nieco naiwnie. Projekty tego artysty są bliższe 
rzeźby plenerowej niż architektury. Jeżeli w centrum 
Warszawy zostanie zrealizowany niewielki fragment 
Transferu (a istnieje taka szansa), będzie to obiekt 
sztuki, nie zaś rozwiązanie problemów urbanistycz-
nych. 
W Warszawie, która w ostatnich latach stała się 
galerią najbrzydszych i najbardziej zachowawczych 
pomników świata, byłaby to pierwsza nowoczesna 
i intrygująca w formie konstrukcja. Monument, który 
byłby namiastką ucieczki od cywilizacji. Metafora 
tęsknot dzisiejszych neoromantyków. 
Wracając do Biennale w Wenecji – słabością 
ubiegłorocznego przeglądu był brak czytelnej 
koncepcji. Temat Miasta został zinterpretowany 
tak, jak się kuratorom podobało. Z jednej stro-
ny oglądaliśmy realistyczne rozwiązania, bardziej 
lub mniej efektownie pokazane; tradycyjnie bądź 
nowatorsko. Na przeciwnym biegunie plasowały 
się multimedialne improwizacje na temat wielkich 
aglomeracji. W ujęciu artystów, problemy gigan-
tycznych ludzkich skupisk przeobrażały się w atrak-
cyjne plastycznie wizje. Wiele projektów przedsta-
wionych w narodowych pawilonach (na terenie 
Giardini i w różnych punktach miasta) mogłoby 
zaistnieć na wystawach sztuk wizualnych. I tak 
Francuzi wystąpili z koncepcją antyarchitektury czy 

raczej wizualnego nihilizmu. W swoim pawilonie 
wybudowali imitację obskurnego baru, gdzie każdy 
mógł popróbować domowego cienkusza i poczuć 
się królem życia. Rosjanie przedstawili surrealistycz-
ną wizję: postkomunistyczne blokowiska i życie 
„w klatkach”, sprowadzone do żarcia i wydalania. 
Japończycy zaproponowali antidotum na wielko-
miejski tłok: fantazyjne domki na szczudłach. Ich 
pomysł przypomniał mi dziecięce zabawy w domek 
Baby Jagi, a także – prezentację w pawilonie izrael-
skim na przedostatnim weneckim Biennale Sztuki. 
Wówczas jej autor wybudował i wyposażył dom 
wyłącznie drewnianymi prefabrykatami z Ikei. Było 
to zabawne i przewrotne, bo użył prefabrykatów 
niezgodnie z ich przeznaczeniem, a pomimo to 
– praktycznie. Taki współczesny Robinson Cruzoe, 
który zamiast na bezludnej wyspie, wylądował w 
Ikei. Propozycja w sam raz na ostatnie Biennale 
Architektury. Skoro władcy tego świata nie umieją 
sobie z nim poradzić, lepiej liczyć na własny spryt i 
przedsiębiorczość. Z niewielką pomocą Piętaszka. 

Monika Małkowska, krytyk sztuki, 
„Rzeczpospolita”

Współpraca architektów z artystami – mimo czę-
stych deklaracji, szczególnie ze strony architektów 
– rzadko kiedy układa się dobrze... Glasgow 
School, Bauhaus czy kompozytor Xenakis projek-
tujący rytmy brise-soleil w pracowni Le Corbusiera 
(a później pawilon Philipsa) to tylko wyjątki 
potwierdzające regułę. Otwartość architekta na 
sztukę sprowadza się z reguły do zarezerwowania 
pewnej płaszczyzny (rzadko kiedy bywa to fasada, 
z reguły ściana we wnętrzu, najczęściej sakralnym) 
na cele działalności artystycznej. Może się ona 
pojawić w wyznaczonym, zaprojektowanym do 
tego miejscu, pod pełną kontrolą. Tymczasem stra-
tegie najnowszej sztuki są z reguły o wiele bardziej 
wyrafinowane i – co szczególnie dla nas trudne do 
zaakceptowania – nieprzewidywalne. 
Na weneckim Biennale Jarosław Kozakiewicz śmia-
ło wkracza – w sensie dosłownym i w przenoś-
ni – w przestrzeń zarezerwowaną  zwykle dla 
architektów. Robi to nie od dziś – jest to konse-
kwencja przyjętej znacznie wcześniej drogi. Jako 
absolwent nowojorskiej Cooper Union, szkoły 
sztuk, w której architektura ma bardzo mocną 
pozycję, jest jednym z  niewielu dobrze do tego 
przygotowanych polskich artystów. Profesorowie 

tej uczelni Liz Diller i Ricardo Scofidio wykorzystują 
w swojej działalności nowe media i przenoszą się 
z pozycji architekta na pozycję artysty; Kozakiewicz 
podąża w przeciwnym kierunku. Kto jest do tego 
lepiej przygotowany? Architektowi jako inżynierowi 
łatwiej eksplorować nieznane obszary, natomiast 
artysta może nawet – w imię eksperymentu 
– ponosić porażki.
Nie interesuje mnie szukanie odpowiedzi, interesuje 
mnie stawianie pytań – powiedział kiedyś Thom 
Mayne, ale architekt w codziennej praktyce bardzo 
rzadko może sobie pozwolić na taką strategię.
Ciekawe, że gdy Kozakiewicz, zamiast pracować 
sam, powierza rozwinięcie swoich idei profesjonal-
nym projektantom, jego pomysły często tracą na 
wartości. Może siłą sztuki jest pozostawienie pewne-
go marginesu niedopowiedzenia (taki jest np. Projekt 
Mars), być może wiele z pomysłów artysty wymaga 
również wizjonerstwa technicznego. Kozakiewicz 
wygrywa, gdy udaje mu się przesunąć uwagę widza 
z materii na ideę (Muzeum Sztuki w Toruniu), ale czy 
nie powinno tak być z każdą dobrą architekturą?
Niestety, umieszczenie projektu Transfer w kon-
tekście Biennale Architektury powoduje, że ocenie 
podlega również zawodowy warsztat twórcy.
Kozakiewicz pozostaje artystą – posługuje się 
architekturą jako narzędziem badawczym lub jako 
medium do przekazania idei. Jego praca zyskuje, 
gdy skoncentrujemy się na myśli w niej zawartej, 
czyli wtedy, kiedy widz – architekt wychyli na chwi-
lę nos poza własne podwórko. 

Marcin kwietowicz, projektant

According to Ewa P. Porębska, the author of the princi-
pal text, it is high time to acknowledge that architecture 
is an area of economy, and not just a “play of volumes 
in the light”, a place for flâneurs or even power-wielders’ 
manipulative tool. It is worth noting that the Golden Lion 
has always been awarded to exhibitions which were not 
necessarily spectacular, but dealt with themes important 
and timely from the architects’ point of view: in 2006 it 
went to the Danish CO-EVOLUTION, presentation of the 
Danish-Chinese urban cooperation in China; or, some 
time ago, to the memorable Japanese pavilion showing 
the tragedy of Kobe and Shigeru Ban’s installations of 
temporary architecture. In this context, what can be 
said about the soul-searching of a flâneur, suspended in 
a transparent tube in a slowed-down city?
Jarosław Kozakiewicz’s Transfer, an exhibition in the 
Polish pavilion at the last Biennale of Architecture (pre-
sented in A-m 9/2006), provoked contrary comments. 
Most art historians praised the artist’s vision, pointing out 
its inherent opportunities (even though far from realiz-
able) for transforming the urban fabric. Characteristic is 
the opinion of Philip Ursprung (Professor for Modern 
and Contemporary Art at the University of Zürich, 
Switzerland): The transparent tube [...] leads through the 
city like a narrative, opens up new sights and turns the city 
into a daydream. In Ursprung’s opinion, Kozakiewicz 
recreates space independent of the speed and eco-
nomic relations dictate: Kozakiewicz proposes a space 
for something that in contemporary societies only children 
can afford – time for paying attention.
Architects’ comments, on the other hand, were mostly 
critical: Transfer as a proposal for solving Warsaw’s com-
munication problems seemed to them to be naive and 
uninteresting. The content of the exhibition [...] was no 
answer to the Biennale’s theme. Was it a memorable 
exhibition? I am afraid not. The very problem of the 
necessity to devise a solution to transportation in a large 
city, as confronted with the reflections included in the 
main exhibition, was very superficial and, one should say, 
banal. (Ewa Kuryłowicz) 
Ewa P. Porębska believes, that the Biennale of Architecture 
in its Polish edition has become a direct continuation of 
the Biennale of Art. If we want the Polish voice in the next 
Biennale of Architecture to have any broader significance, 
we must, above all, try to really understand the subject 
theme, and... give the floor to architects. And the archi-
tects must finally mobilize themselves and, rejecting their 
permanent discontentment, assume responsibility along 
with other competent institutions.
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30. Otwarcie pawilonu polskiego, od lewej 
artysta Jarosław Kozakiewicz, Joanna 
Szwajcowska, wicedyrektor Istituto Polacco di 
Roma, komisarz Polskiego Pawilonu, dyrektor 
Galerii Zachęta w Warszawie Agnieszka 
Morawińska, kurator wystawy Gabriela Świtek


