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Ewa P. Porębska: Weneckie biennale architektury 
to  jedna z najistotniejszych imprez architektonicznych 
na świecie, a główna wystawa w Arsenale, za każdym 
razem autorsko traktowana, stanowi wyjątkowy opis 
kondycji współczesnej architektury. W  Polsce długo 
niedoceniane i marginalizowane jako wydarzenie, stało 
się wreszcie znane dzięki wielkiemu sukcesowi nasze-
go pawilonu dwa lata temu. Jest pewne, że przyznany 
Polakom Złoty Lew sprawi, że większa niż poprzednio 
liczba zwiedzających spoglądać będzie z  uwagą także 
na  nasze kolejne ekspozycje. Niestety, w  tym roku 
konkurs na koncepcję pawilonu wzbudził silne i, moim 
zdaniem, uzasadnione kontrowersje. A chociaż wszy-
scy – a  redakcja „Architektury–murator” jako patron 
pawilonu szczególnie – mamy nadzieję, że ekspozycja 
odniesie sukces, nie sposób nie zadać sobie kilku 
powtarzających się już od lat pytań. Po pierwsze, jaka 

instytucja powinna odpowiadać za organizację wystawy 
w polskim pawilonie? Po drugie, w jaki sposób powinna 
być wyłaniana jej koncepcja? Oraz, czy na stanowisko 
kuratora należy organizować konkurs? 
Grzegorz Stiasny: Przy wyborze ekspozycji na bien-
nale wypracowano metodę konkursu. Uważam, że jest 
to wielkie osiągnięcie. Architekci są przyzwyczajeni do 
uczestnictwa w  konkursach, gdzie oceniają ich inni 
architekci. Widocznie trzeba było kilku kiepskich ekspo-
zycji, które nie budziły zainteresowania zwiedzających, 
a  momentami wręcz budziły niesmak, aby dojść do 
tego wniosku. Zachęta na  pewno świetnie zna się 
na  organizacji wystaw, ale może nie jest w  komfor-
towej dla siebie sytuacji, kiedy organizuje konkurs 
architektoniczny. Trzeba powiedzieć, że na weneckim 
biennale dużo jest prezentacji z pogranicza architektury  

i  innych dziedzin, socjologii, sztuki. Jednak jest to  im-
preza w 100 procentach architektoniczna. To nie bien-
nale sztuki! Polską specjalnością ostatnich lat stało się 
to, że  na  biennale promujemy projekty, które nie są 
stricte architektoniczne. Ale trzeba pamiętać, że  gdy 
w latach 90. jako kraj zaczęliśmy wysyłać tam wystawy, 
to znajdowaliśmy się w stanie intelektualnego zamętu 
i  nie bardzo było wiadomo, jakie wartości chcemy 
zaprezentować, co będzie interesujące dla świata 
i  jak wpiszemy się w globalny kontekst. Przeniesienie 
organizacji wystaw z muzeum architektury do instytucji 
artystycznej – Zachęty – było wyjściem z  patowej 
sytuacji. Natomiast Zachęta obrała kierunek bardziej 
dla siebie naturalny – sztuki. 
E.P.P.: Istotne są tu dwie kwestie. Zachęta jest świetną 
instytucją, jeśli chodzi o organizację ekspozycji w pol-
skim pawilonie, także na biennale architektury, ponie-

waż ma doświadczenie w  przygotowywaniu wystaw 
i pracy w  tym konkretnym miejscu. Z drugiej strony, 
to właśnie powierzenie organizacji biennale Zachęcie 
powoduje, że  dyskusja tocząca się między polskimi 
historykami sztuki a  architektami o  to, czy biennale 
architektury winno mówić językiem architektury, czy 
językiem „czystej” sztuki, czy powinno mówić o  rea-
liach, czy raczej być pretekstem do przejścia w stronę 
traktowania przestrzeni jako pola działań artystycznych, 
przechyla szalę w  stronę sztuki. Obserwując tę, nie 
oszukujmy się, odbywającą się raczej w wąskim gronie 
zainteresowanych dyskusję, odnoszę wrażenie, że nie 
służy niczemu innemu, jak oddaleniu prezentacji w pa-
wilonie polskim od realnych problemów architektury. 
Podczas gdy biennale weneckie – i przy tej tezie będę 
się upierać – zawsze właśnie ich dotyczy. 

Największym problemem jest nie to, jaka instytucja 
organizuje prezentacje w naszym pawilonie, lecz fakt, 
że osób z Polski, które naprawdę oglądają, zwiedzają, 
analizują biennale architektury jest niewiele – pewnie 
można zliczyć je na palcach dwu rąk. Jeżeli ktoś tam nie 
bywa regularnie, nie czyta publikacji, nie ogląda stron 
w  internecie, jak może rozumieć o  co chodzi? Idea 
tworzenia konkursu na koncepcję pawilonu jest dobra, 
ale kto ma go rozstrzygać? 
Wróćmy jednak do meritum – powodem, dla które-
go dzisiaj rozmawiamy jest pewien rodzaj niedosytu 
i  bólu, powszechny w  środowisku architektonicznym 
po ogłoszeniu koncepcji polskiego pawilonu, a przede 
wszystkim po ujawnieniu sposobu powołania kuratora. 
Marnuje się kolejna szansa na to, żeby promować pol-
ską architekturę. Na dodatek, po raz kolejny pokazuje-
my coś, co jest gdzieś obok tematu. Może to będzie 

ładna wystawa, może interesująca, tylko pytanie po co? 
Czy da ona coś szerszej publiczności? 
G.S.: Do tego potrzebny jest kurator, zespół kurato-
rów, którzy ogarną całość. Myślę, że nagroda na  ze-
szłym biennale była impulsem intelektualnym do reflek-
sji nad architekturą na  poziomie światowym i  czysto 
lokalnym – polskim. 
E.P.P.: Tak, ale na czym polegał sukces? Polegał na tym, 
że znalazły się osoby, które miały już pewne doświad-
czenie, zarówno w  teorii, jak i  praktyce architekto-
nicznej. Orientowały się w tym, co obecnie dzieje się 
na świecie. Potrafiły przełożyć rzeczy istotne w archi-
tekturze polskiej na  język uniwersalny. Dotknęły waż-
nej w danej chwili sfery teoretycznej, bo był to mo-
ment, w którym mówiło się o degradacji budynków, 
o recyklingu architektonicznym. Dwa lata temu Piątek 

i Trybuś trafili w samo sedno, bowiem wbrew temu, 
co powiedział ten pierwszy w wywiadzie dla „Obiegu”, 
nie byli dwiema osobami znikąd, które szczęśliwym 
trafem pojawiły się w centrum wydarzeń.
Dzisiaj wszyscy rozmawiają o ekologii, zużyciu energii 
i tak dalej, więc być może ten temat byłby bardziej traf-
ny niż skakanie z narciarskiej skoczni, które proponują 
nam Wasilkowska i Kurant. 
G.S.: W Polsce kuratorzy sztuki współczesnej wypra-
cowali sobie przez ostatnie lata metodę dobrej pro-
mocji na  świecie. Działania kuratora bywają dziś cza-
sami ważniejsze od prezentowanych przez niego prac 
artystów. Najpierw pojawiło się to  w  sferze sztuki 
i  na  poprzednim biennale, taka kuratorska koncepcja 
zapewniła sukces. W sferze architektury, rzeczywiście, 
nie dorobiliśmy się jeszcze zastępu kuratorów. 
E.P.P.: Przypomnijmy może jeszcze, skąd wzięły się 

kontrowersje i  obecna dyskusja o  polskim pawilonie 
na biennale. Odbył się oficjalny konkurs na koncepcję 
naszej narodowej prezentacji. Należało wyłonić naj-
lepszą pracę, która powinna zostać przekazana do rea-
lizacji. Tak się nie stało – dowiedzieliśmy się, że prace 
nie spełniały oczekiwań sędziów. Zacznijmy od idei 
konkursu. Otóż architekci – a  z  tego co wiem, star-
towało ich co najmniej kilku – oczekują, że jeśli odby-
wa się konkurs, to  będzie rozstrzygnięcie. Z  drugiej 
strony, uczestniczę czasami w różnych sądach i wiem 
z praktyki, że dosyć często jury uznaje w trakcie obrad, 
iż żadna praca nie jest aż tak wybitna jakby można 
oczekiwać. Ale w pewnym momencie trzeba wybrać, 
a wybiera się z tego, co jest. Każdy z sędziów zawsze 
może wymyślić sobie bardzo wyidealizowany pro-
jekt, który nie istnieje, jednak nic z  tego nie wynika. 

Do konkursu na  polski pawilon zgłoszono 24 prace, 
które były lepsze lub gorsze, ale były – były realne. 
Natomiast jury uznało, że nic nie nadaje się do reali-
zacji. Muszę powiedzieć, że  ta decyzja jednak budzi 
zdziwienie – wśród 24 prac nie udało się znaleźć 
żadnej wartościowej. Druga rzecz, wielce zaskakująca, 
że po tym rozstrzygnięciu postanowiono, aby pawilon 
polski powierzyć kuratorowi z  zewnątrz, który został 
wyłoniony w nie do końca określony, choć jak się oka-
zuje z  zamieszczonego w  „Obiegu” wywiadu nie tak 
tajemniczy sposób, bo z  polecenia Grzegorza Piątka 
i Jarosława Trybusia. Rozumiem, że komisarz pawilonu 
musi być skuteczny. I w ten sposób rozumiem decyzję 
dyrektor Zachęty, Agnieszki Morawińskiej, by oddać 
pawilon w tak zwane pewne ręce. Rozumiem, co nie 
znaczy, że  mogę się z  taką decyzją pogodzić. Mówi 
się, że  w  Polsce nie ma kuratorów zajmujących się 

architekturą. Bierze się to też stąd, że polscy kuratorzy 
nie mieli do tej pory zbyt wielu szans. Polska w czasie 
PRL nie istniała na światowej mapie architektonicznej, 
o polskiej architekturze nie pisano w obcojęzycznych 
książkach, nie uczestniczyliśmy w  wystawach o  ar-
chitekturze światowej, no i  nie mieliśmy własnych, 
umiejących poruszać się w architektonicznym świecie 
kuratorów. Dlatego uważam, że  naszą najważniejszą 
rolą, rolą wszystkich instytucji, które zajmują się archi-
tekturą, jest tworzenie sprzyjających sytuacji. Stwórzmy 
je dla młodych, polskich kuratorów, dla polskich histo-
ryków, krytyków architektury, żeby mogli nadrobić 
stracony czas. 
G.S.: Ja też, jako sędzia konkursowy, uważam, że kie-
dy nie zapada werdykt, to  jest to  porażka konkursu 
i porażka sądu, ale również policzek dla uczestników, 

których praca trafia do kosza na śmieci. 
E.P.P.: Przypomnijmy, że  jury ma prawo wniesienia 
uwag do prac zgłoszonych na konkurs. W tej konkret-
nej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby skierowa-
nie kilku prac do drugiego etapu, z zaleceniem dokona-
nia konkretnych poprawek czy rozwinięcia projektów 
we wskazanym przez jury kierunku.
G.S.: Może to  jest problem kuratorów sztuki, którzy 
działają z  artystami, a  ci są dużo mniej kompromiso-
wi niż architekci, dla których kompromis jest sztuką 
życia, częścią zawodu. Może sędziowie w  ogóle nie 
wpadli na  ten pomysł. Uważali, że  otrzymują prace 
skończone i gotowe do realizacji. Tymczasem konkur-
sy architektoniczne mają wypracowaną metodologię, 
wzorzec postępowania, który w przypadku architektu-
ry się sprawdza. Zawsze jest przewodniczący – osoba 
z  autorytetem – i  jest sędzia referent, który najpilniej 

studiuje nadesłane prace i  przedstawia je pozostałym 
sędziom. Często nie muszą oni w  tym momencie 
wnikać w  szczegóły, bo w  architekturze daje się je 
dopracowywać w następnych etapach. 
Nie bardzo podoba mi się też nadmierna tajność w tej 
rywalizacji. Dziś wystawy pokonkursowe są rodzajem 
otwartego dla publiczności święta architektury. Autorzy 
wszystkich prac są ujawniani, mogą się nimi chwalić, 
można przy nich otwarcie dyskutować. Uważam 
to  za pozytywny przejaw dotarcia z  architekturą do 
szerokiego odbiorcy. Nie wiem, dlaczego Zachęta nie 
miałby wyników konkursu pokazać na wystawie. 
E.P.P.: Prawdopodobnie nie było tego w zapisach, ale 
masz rację, tak powinno być. Gdy ktoś bierze udział 
w konkursie to chyba nie ma się czego wstydzić... Jeżeli 
mamy wykształcić kuratorów, ludzi, którzy będą się 

Kurator potrzebny od zaraz \ Curator urgently needed 

1 3

2

4 5

4, 5. Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. 
Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota 
Tołłoczko-Femerling. Ogół Polaków ma mało do czynienia 
z nowoczesną architekturą. Jest w Polsce dużo budownictwa, 
ale mało prawdziwej architektury. Nasza wystawa miała 
pokazać jak w różnych miejscach w Polsce projektuje się 
przestrzenie publiczne, które z nich stały się ważne dla 
Polaków w ostatnich latach i dlaczego. Suma poszukiwań 
została przedstawiona w formie instalacji przestrzennej 
pt. Obiekt przestrzenny inspirowany najnowszymi 
tendencjami w architekturze polskiej

Jaka instytucja powinna odpowiadać za organizację wystawy w polskim pawilonie na biennale architektury? W jaki sposób powinna być 
wyłaniana jej koncepcja? Czy na stanowisko kuratora należy organizować konkurs? Na te pytania próbują odpowiedzieć redaktor naczelna 
„Architektury-murator” Ewa P. Porębska i krytyk architektury Grzegorz Stiasny\What institution should be responsible for the organization of 
the Polish Pavilion architectural exhibition at the Venice Biennale? How should its concept be defined? Should there be a competition for the 
position of curator? The Architektura-murator’s Editor-in-Chief. Ewa P. Porębska and architectural critic Grzegorz Stiasny attempt to answer 
these questions

(aqua alta). Efektem zakłóceń systemu ruchu zwiedzających 
będą przypadkowe spotkania
2, 3. Praca konkursowa 275873, autorzy: architekci 
Krzysztof Kołodziejski, Marek Witaszewski, pracownia A+D.
Praca skupia się na relacji dwóch rodzajów spotkań: realnych 
oraz wirtualnych, odbywających się w sieci. Aby zbadać tę 
relację autorzy proponują podzielić polski pawilon na sieć 
komór przypominających barć z ula, które będą prowokować 
spotkania fizyczne, a z drugiej strony udostępnić tam 
bezprzewodowy internet. W ten sposób sami zwiedzający 
mieliby pokazać, jak ludzie spotykają się w architekturze 

1. Praca konkursowa Wejście-wyjście, autorzy: architekt 
Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant. Projekt Wejście/
Wyjście odwołuje się do teorii złożoności, według której 
niewielka lokalna zmiana, niezwykle rzadkie zdarzenie, może 
spowodować zmianę fukcjonowania całego systemu. 
Projekt zakłada polityczną i symboliczną zmianę organizacji 
systemu biennale poprzez stworzenie w polskim pawilonie 
nowego Wejścia/wyjścia. Zmiana statusu pawilonu 
z peryferyjnego na centralny być może przyciągnie więcej 
widzów. Zwiedzający przechodząc przez polski pawilon 
zostaną jednak tymczasowo uwięzieni na wyspach, 
wyłaniających się w wyniku zalewania pawilonu wodą 
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zajmowali pokazywaniem architektury szerszej publicz-
ności, to powinna odbywać się na ten temat publiczna 
dyskusja. Potencjalni kuratorzy powinni oglądać inne 
projekty, dyskutować z  jury, bo w ten sposób można 
wypracować umiejętność rozmowy o  architekturze. 
Stwórzmy możliwość prowadzenia otwartej dyskusji 
na temat narodowego pawilonu – to wyjątkowa szansa 
porozmawiania o tym, co dzieje się w polskiej architek-
turze i w jaki sposób przełożyć to na język, który byłby 
zrozumiały dla międzynarodowej społeczności. 
G.S.: Zwłaszcza że biennale jest imprezą niesłychanie 
otwartą i  interdyscyplinarną. Można wręcz powie-
dzieć, że trochę nie wiadomo, w którą stronę zmierza, 
czasem może jest dość przypadkowe i  chaotyczne. 
Środowisko architektów oglądane z zewnątrz wydaje 
się zbiorem ludzi, którzy są dobrze ubrani, mają cieka-
we pomysły i upiększają świat, ale jak ktoś z zewnątrz, 

taki kulturowy turysta, zacznie przychodzić na imprezy 
stricte architektoniczne, to  natychmiast dostrzeże, 
że  to  jest zamknięty świat, do którego trudno prze-
niknąć. A weneckie biennale jednak próbuje go trochę 
otworzyć, w przeciwieństwie do wielu innych imprez, 
na  przykład festiwalu architektury w  Barcelonie. 
To impreza typu zamkniętego, nastawiona na środowi-
sko architektoniczne i bardzo komercyjna.
E.P.P.: Po  World Architecture Festival dowiadujemy 
się, kto jest zdolny, sprawny zawodowo. U kogo warto 
zamówić projekt. Biennale w  Wenecji ma natomiast 
ogromny poziom uogólnienia i to jest jego wartość. 
G.S.: Biennale to  impreza architektów, ale nie 
tylko. To  atrakcja sezonu w  Wenecji. Główni kura-
torzy to  na  zmianę ludzie, którzy zajmują się teorią 
(dyrektorzy instytucji architektonicznych, kuratorzy) 

i architekci, którzy są po prostu wybitnymi praktykami. 
Nadchodzące biennale ma być prowadzone przez 
kobietę, która jest wybitnym praktykiem. Wydaje się, 
że  ona nie ma zacięcia teoretycznego. Jeżeli czyta 
się jej teksty, można dostrzec, że unika w nich jakich-
kolwiek wycieczek w  stronę teorii, natomiast mówi 
o wartościach czysto architektonicznych.
E.P.P.: Tegoroczny komisarz, Sejima, twierdzi, że wraz 
z nadejściem XXI wieku wkroczyliśmy w epokę spo-
łeczeństwa postideologicznego, w  którym relacje 
międzyludzkie uwarunkowane są przez komunika-
cję wirtualną i  globalny charakter gospodarki. To  jest 
temat postawiony dla ekspozycji międzynarodowej, ale 
także dla narodowych pawilonów, temat stanowiący 
zaproszenie do nakreślenia granic, które decydują, 
w jaki sposób ludzie spotykać się będą w architekturze, 
a nawet w sensie dosłownym.

G.S.: Prowadziłaś konkursy Życie w  Architekturze 
i to bardzo podobne hasło...
E.P.P.: Tak, byłam zachwycona tematem Sejimy, nawet 
muszę się przyznać, że przez pięć minut korciło mnie, 
żeby zrobić pracę na konkurs, ale potem sobie pomy-
ślałam, że już nie.
Jej temat mówi o realnych barierach architektonicznych 
i o  tym, jak ludzie czują się w architekturze. Bowiem 
niezależnie od tego, czy biennale tworzyli teoretycy 
i krytycy, czy architekci tematy były naprawdę architek-
toniczne i  pokazywana była architektura. Wyjaśniona 
poprzez teorię, ale pokazana wprost. Przekaz kolej-
nych biennale za każdym razem jest podobny: archi-
tektura służy do tego, żeby w niej żyć. 
Porozmawiajmy teraz o pracach, które zostały nadesła-
ne na konkurs, bo myślę, że bez takiego wątku nasza 

dyskusja staje się czysto teoretyczna. Zamieściliśmy 
na  stronach internetowych „A-m” informację, żeby 
osoby, które mają ochotę ujawnić swój udział w kon-
kursie i chcą pokazać prace, przysłały je na nasz adres, 
że na ten temat odbędzie się rozmowa i że w uzgod-
niony z autorami sposób zostaną one opublikowane. 
Zresztą część była już pokazana w  internetowym 
„Obiegu” i przyznam, że właśnie ta publikacja wzbudziła 
moje wątpliwości, co do jednoznacznie druzgocącego 
werdyktu jury. Wcześniej przyjęłam za pewnik tłuma-
czenie, że prace były bardzo złe. Proponuję, żebyśmy 
teraz obejrzeli 8 nadesłanych do redakcji projektów 
i zastanowili się nad ich ewentualnym potencjałem. 
Zacznijmy od pracy Agnieszki Kurant i  Aleksandry 
Wasilkowskiej, które na  koniec i  tak realizują swój 
pomysł w pawilonie, chociaż nie będzie to ich projekt 
konkursowy. Ma bardzo długi opis. Wnętrze pawilonu 

przybierze formę dynamicznej laguny-pułapki, zalewa-
nych wodą i  odsłaniających się wysp. Wejście-Wyjście 
stanie się nie tylko przejściem, ale przestrzenią pomiędzy, 
(...) Projekt Wejście-Wyjście koncentruje się na  szcze-
gólnych spotkaniach ludzi w  Architekturze: spotkaniach 
przypadkowych. (...) I tak dalej. W uproszczeniu – cho-
dzi o to, że poprzez zatrzymanie strumienia pieszych 
może się wytworzyć interakcja między ludźmi. 
G.S.: …co będzie metaforą interakcji spowodowanej 
przez inne doniosłe społecznie czy światowo wyda-
rzenia. 
E.P.P.: Ruch zwiedzających ulegnie zakłóceniom. 
G.S.: W świetle tego, że powodzie zdarzają się w Pol-
sce co kilka lat, że przez wulkan na Islandii nie można 
latać samolotem, a  przez strajki w  Grecji nie można 
wrócić z  urlopu, brzmi to  jak opis rzeczywistości. 

Metafora artystyczna jest oczywista – to komentarz do 
globalnej sytuacji. A ze względu na krajowe katastrofy 
i frustrację pewnych grup społecznych, ta praca odnosi 
się także do sytuacji polskiej. Na  poziomie artystycz-
nym może być zrozumiała dla laika, ale budzi również 
refleksję bardziej zorientowanego architektonicznie 
odbiorcy.
E.P.P.: To traktowanie architektury jako tła zdarzeń. 
Teraz spójrzmy na projekt Maksymiliana Dobkowskiego 
i Mikołaja Zdanowskiego: Ekspozycja składa się z układu 
lustra weneckiego oraz siedzisk ustawionych wyjściowo 
w linową formę widoczną na ścianie przeciwległej do wej-
ścia. (...). Uczestnicy wchodząc, widzą wnętrze ekspozy-
cji z dalszej perspektywy, natomiast po obejściu jej, będąc 
już wewnątrz, widzą odbicie siebie samych (...). 
G.S.: To  przypomina instalację z  projekcją Dominika 
Lejmana i Jacka Dominiczaka zatytułowaną Spowalniając. 

Rozwarstwiając fasadę, którą Polska pokazywała 6 lat 
temu. Kamera nagrywała odwiedzających, a  potem 
puszczano to jako odbicie.  
E.P.P.: Podobny sposób myślenia, może zbyt bliskie 
tamtej koncepcji.
G.S.: No dobrze, a teraz projekt Agnieszki i Wojciecha 
Chrzanowskich z ch+ architekci. Można powiedzieć, 
że  to  praca o  więzi łączącej ludzi. Symbol okrągłego 
stołu jest zrozumiały w  Polsce i  w  kulturze europej-
skiej. Natomiast całość stawia widza trochę pod presją, 
powinien on przy tym stole usiąść.
E.P.P.: Rozumiem, że przy stole miałyby się odbywać 
zorganizowane w pawilonie dyskusje. Ale przynajmniej 
wykorzystano projekty znanych projektantów – krzesła 
polskich dizajnerów. 
G.S.: Tak, dizajn polski podąża śladami sztuki polskiej 

i ma szansę wypłynąć na szerokie wody, a liczę na to, 
że za nimi wypłynie na światowy ocean kulturowy też 
polska architektura.
E.P.P.: Teraz propozycja Emilii Butkiewicz i  Doroty 
Tołłoczko-Femerling. Tytuł wystawy Polacy i  architek-
tura – Oswajanie przestrzeni. Prezentacja obiektów 
zrealizowanych w Polsce w ostatnich kilku latach, które 
stały się dla Polaków ważne. Czyli taka wystawa, jaką 
zapewne zrobiłby SARP. 
G.S.: Ciekawe jest pokazanie miejsc publicznych, spot-
kań Polaków, obiektów, które stały się dla nas ważne. 
To bardzo dobry pomysł. Ma niezły potencjał – stawia 
pytanie, gdzie Polacy lubią przebywać. Tutaj otwiera 
się wielkie pole do interpretacji, aczkolwiek koncepcja 
łączenia tej idei z jakimiś obiektami architektonicznymi 
może nie jest najszczęśliwsza. Ale temat jako punkt 
wyjścia wydaje się świetny. 

E.P.P.: Teraz kolejny projekt – pawilon do zjedzenia 
grupy Centrala. Architektura jest obietnicą szczęścia dla 
jej potencjalnych konsumentów. Bardzo piękne! Podobnie 
jak inne towary, od dietetycznego jogurtu po nową zmy-
warkę, odwołuje się ona do marzeń, prawdziwych lub 
zapożyczonych potrzeb, tradycji (...). Ma czynić życie 
łatwiejszym, piękniejszym i wygodniejszym. (...). Pawilon 
Polonia przemieniony w  chatkę z  piernika, przynęta 
na międzynarodowych odbiorców. Świetne!
G.S.: Tak, to jest intrygujący pomysł. 
E.P.P.: Na  monitorach znajdujących się w  gablotach 
zostaną pokazane dokumenty filmowe ilustrujące posze-
rzający się katalog masowych marzeń, dotyczące ewo-
lucji przestrzeni i  publikacji. Jeśli dobrze rozumiem, 
dowcipnemu pomysłowi postawienia chatki z piernika 
towarzyszą prezentacje nie tyle projektów architekto-

nicznych, ale tego, czym się żywi publiczność – popkul-
tura i pragnienia masowe, co w zderzeniu z konwencją 
biennale mogłoby być ciekawe. 
G.S.: Kultura globalna jest w większości kulturą kon-
sumpcji i w krajach trochę bogatszych od nas, do któ-
rych mentalnie polska cały czas aspiruje i im zazdrości, 
ludzie spotykają się głównie w konsumpcji, więc wyda-
je mi się, że jest to niezłe odniesienie. Nasze miasta są 
pełne ludzi, którzy indywidualnie zawłaszczają dostępną 
publicznie przestrzeń, natomiast w państwach bogat-
szych spotykają się głównie w  centrach handlowych, 
więc propozycja spotkania przy zjadaniu pierników 
jest ciekawa. Może to  rodzaj ostrzeżenia przed tym, 
że  jak zjemy zbyt wiele słodyczy, to  poczujemy się 
naprawdę źle. 
E.P.P.: Jeszcze praca Romana Rutkowskiego z Wroc-
ławia: Architektoniczne publikacje nie mówią prawdy. 

Często pokazują stan architektury, który w wielu przypad-
kach po prostu nie istnieje i tak naprawdę nigdy nie istniał. 
Równo ustawione meble, niemal wyłącznie kąty proste, 
brak jakichkolwiek przedmiotów mówiących o  toczącym 
się życiu. I jeszcze: Używane w architektonicznych pub-
likacjach zdjęcia są fałszowane (...). Z  tym się nie 
zgadzam, tak jest nie w  architektonicznych publika-
cjach, ale we wnętrzarskich. W „A-m” nie dorzucamy 
bucików we wnętrzach, aby zdjęcia były ciekawsze. 
Jeśli dobrze rozumiem zamysł, Rutkowski nie pokazuje 
przestrzeni miasta, ale przestrzeń wnętrza. To ciekawy 
pomysł. Tylko czy stanowi odpowiedź na  pytanie 
zawarte w temacie biennale? 
G.S.: Ta praca wydaje się zbyt skierowana na  sferę 
prywatną, przynajmniej tak sugerują załączone zdjęcia. 
Ale jako temat ma potencjał. Bo to  samo dotyczy  
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Piernikowa chatka pokazuje zmiany architektonicznych 
aspiracji polskich rodzin w ostatnich dwudziestu latach 
formalnie nawiązując do przekrojów prefabrykowanych 
domów letniskowych oraz „domu toskańskiego”. 
Piernikowemu pawilonowi towarzyszyła wystawa dotycząca 
ewolucji „wspólnotowych” standardów konsumpcyjnych 
współczesnych Polaków w odniesieniu do produktów 
żywieniowych, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli oraz 
architektury

7-9. Praca konkursowa Pawilon do zjedzenia, autorzy: 
Centrala Grupa Projektowa; Krzysztof Banaszewski, 
Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny, kurator: Sarmen 
Beglarian, współpraca kuratorska: Sylwia Szymaniak.
Projekt dotyczy architektury jako obietnicy wspólnego 
szczęścia, dlatego zaproponowaliśmy pawilon w pawilonie, 
swoistą chatkę z piernika stanowiącą przynętę 
na zwiedzających biennale, którzy mogliby zjadać jej 
piernikowe moduły konsumując jednocześnie obiekt marzeń. 

6. Praca Ślad, autorzy: architekci Maksymilian Dobkowski, 
Mikołaj Zdanowski. Głównym elementem projektu ekspozycji 
są ludzie oraz znak ich spotkania i działania. Efekt tego 
spotkania widoczny jest na ścianie z lustra weneckiego, 
stanowiącej płaszczyznę przejścia między zewnętrzem 
a wnętrzem ekspozycji. Projekt poprzez stworzenie 
przestrzeni do spotkania, do odczuwania podstawowych 
emocji wywołanych przez iluzję, zaskoczenie, zabawę, ma 
pozostawić ślad w tej przestrzeni oraz w pamięci ludzi

Naszą najważniejszą rolą, rolą 
wszystkich instytucji, które zajmują 
się architekturą, jest tworzenie 
sprzyjających sytuacji. Stwórzmy je 
dla młodych, polskich kuratorów, 
dla polskich historyków, krytyków 
architektury, żeby mogli nadrobić 
stracony czas

Stałoby się najlepiej, gdyby z wszystkich 
24 projektów jury wybrało 2-5, 
dając autorom wskazówki dotyczące 
ich opracowania w drugim etapie. 
Wymagałoby to trochę więcej pracy, 
ale byłaby ona pożyteczniejsza niż 
zakulisowe konsultacje w sprawie 
poszukiwania zagranicznego kuratora

Zaproszenie kuratora z zewnątrz 
to pozorny dowód naszej otwartości
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G.S.: Wydaje mi się, że polska sztuka, a także dizajn, 
o którym wspomnieliśmy, mają szansę zaistnieć w mię-
dzynarodowym obiegu, bo artyści mówią do nas 
swym własnym głosem. Andrzej Wajda powtarzał, 
że dostał Oskara za to, że zwracał się do publiczności 
w Polsce i starał się opowiadać o jej problemach. Więc 
wśród tych prac podobają mi się takie, które doty-
kają kwestii mnie bezpośrednio dotyczących. Może 
to być metaforyczne blokowanie przejścia, jak w pro-
jekcie Wasilkowskiej i Kurant, albo rozważania na temat 
miejsc, w których chcemy się spotykać jak u Butkiewicz 
i  Tołłoczko-Femerling. Albo pokazany przez Centralę 
problem konsumpcjonizmu, niesłychanie widoczny 
u nas w ostatnich latach. Inna rzecz, że tematy biennale 
są tak ogólne, że można w ich ramach powiedzieć bar-
dzo różne rzeczy, ale trzeba też myśleć, że mówi się je 
niejako przez kuratora. To przez pryzmat osobowości 

Sejimy i wybranego przez nią tematu chcemy dotrzeć 
do światowej publiczności. 
E.P.P.: To  jest najistotniejsze. Kurator biennale sta-
wia problem po  to, by się do niego się odnieść. 
Nie podoba mi się, że  zamiast starać się zrozu-
mieć intencję Sejimy, w  polskim pawilonie tworzy 
się koncepcję „obok”. Sejima pyta, dokąd zmierza 
nasze społeczeństwo i  twierdzi, że  poprzez temat 
biennale chce pomóc ludziom rozumieć architekturę. 
Tymczasem Redstone mówi o  teleportacji. Uznaję 
ironię, ale czy ta ironia coś wnosi? Czy mówi coś 
o polskiej architekturze? Chyba że ma być potwierdze-
niem stereotypu polskiej buńczuczności i odwiecznego 
indywidualizmu. Zaskakują mnie też wolty w koncepcji 
kuratora. Po  otrzymaniu nominacji ogłosił, że  jego 
pomysł inspirowany jest architekturą Euro 2012 w Pol-

sce, bowiem zawody sportowe są w kręgu zaintere-
sowania międzynarodowej społeczności, a  związana 
z  nimi infrastruktura stanowi pretekst do pokazania 
przestrzeni spotkań. Ostatecznie z  tej idei pozostała 
samotna skocznia. I skok – w przepaść. Po konferencji 
prasowej w Zachęcie jestem pod głębokim wrażeniem 
umiejętności wypowiedzi Agnieszki Kurant i Aleksandry 
Wasilkowskiej. Niestety, nie pod wrażeniem ich kon-
cepcji, bo Emergency Exit to owszem, wyjście i uciecz-
ka, ale od biennale. Kontrolowany skok zabezpieczony 
poduszkami kojarzy mi się z lunaparkiem. Taka zabawa, 
ale po co? W Polsce temat Ludzie spotykają się w ar-
chitekturze jest wyjątkowo aktualny. Cierpimy na brak 
przestrzeni publicznych. Ale też zaczynamy nadra-
biać zaległości w  tej dziedzinie. Rozmowa, czym jest 
przestrzeń publiczna w Polsce na pewno na biennale 
byłaby merytorycznie interesująca. 

Kuratorki uznały, że w naszym pawilonie będzie można 
odpocząć, odreagować od powagi biennale, a  dzięki 
umiejętnie podsycanym plotkom wszyscy będą o  ich 
koncepcji mówić. Świetnie. Tylko czy musimy sprowa-
dzać architekturę do przedmiotu plotek? Dochodzić do 
sukcesu poprzez tabloidyzację? Poważna odpowiedź 
nie musi być pozbawiona dowcipu. Praca Piątka i Try-
busia sprzed dwóch lat była poważna, ale dowcipna. 
G.S.: Dla mnie to była praca bardzo architektoniczna. 
Obecna wydaje mi się ciekawą instalacją, ale raczej 
artystyczną, niewiele mającą związku z  architekturą. 
Przechodzenie przez pokoje wypełnione mgłą to zna-
jomy motyw muzealny. Można odnieść go do społecz-
nych wyzwań, do niewiadomej przyszłości. Metafora 
jest tu wieloznaczna. Można ją nawet kojarzyć z samo-
lotem lądującym z prezydentem we mgle.

E.P.P.: No cóż, jeżeli ma się umiejętność argu-
mentacji, wszystko można uzasadnić. Na  tym etapie, 
na  którym prowadzimy rozmowę, projekt polskiego 
pawilonu pozostaje wyłącznie w  sferze słów – być 
może nawet obiecujących. Oby. Nie zmienia to jednak 
faktu, że  sposób powołania kuratora nie był czytelny, 
a  reguły gry niejasne, dające pole do niepotrzebnych 
pomówień.
Praca kuratora podczas biennale to  marzenie wielu 
osób. Realizacja marzeń zawodowych, szansa 
na  uczestnictwo w  międzynarodowym dyskursie. Jak 
pokazuje przypadek Trybusia i  Piątka, może być też 
ważnym, a  czasem decydującym elementem kariery 
zawodowej. Dajmy tę szansę kolejnym kuratorom 
z naszego kraju.
G.S.: Zaproszenie kuratora z  zewnątrz to  pozorny 
dowód naszej otwartości. Oczywiście, możemy sobie 

zaprosić kuratora z drugiego końca świata, żeby nam 
coś ciekawego o nas samych powiedział, ale z punktu 
widzenia polskiej sytuacji społeczno-politycznej i  tego, 
jak nasza pozycja jest odczytywana – czyli kraju mają-
cego aspiracje, by należeć do bogatej części świata – ta 
decyzja nie jest szczęśliwa. Świadczy albo o niepewnej 
tożsamości i  niewierze we własne możliwości, albo 
o  zbytnim samozadowoleniu, do którego prosimy 
o  komentarz zewnętrzny. Myślę jednak, że  chodzi 
o  to  pierwsze. Wydaje mi się, że  rozsądniej byłoby 
znaleźć się gdzieś pomiędzy tymi biegunami i próbo-
wać wychować sobie architektonicznych kuratorów. 
Ktoś jeszcze poza Piątkiem i Trybusiem musi skoczyć 
na  głęboką wodę i  próbować w  niej pływać zanim 
opanuje sztukę pływania synchronicznego z  gronem 
międzynarodowych osobowości.

przestrzeni publicznych, w których możemy się spot-
kać, o  których kształcie decydują lokalne władze. 
Mówią o pięknych, uporządkowanych miejscach i czę-
sto je realizują. Natomiast okazuje się, że wielkim spo-
łecznym sukcesem był czasowo istniejący Dotleniacz 
– staw na placu Grzybowskim w Warszawie. Władze 
tamtą instalację zniszczyły, promując model pięknego, 
uporządkowanego placu, którym można by się było 
pochwalić przed urzędnikami innych miast. 
E.P.P.: Zauważ, że  według Rutkowskiego elewacja 
pawilonu będzie świadczyć o  jego zawartości. Część 
południowa zostanie wyremontowana, część pół-
nocna zachowa ślady użytkowania. Gdyby ta praca 
miała zaistnieć na biennale, prawdopodobnie jej autor 
musiałby zwrócić uwagę na  wprowadzenie elemen-
tów odnoszących się wprost do przestrzeni miasta. 
E.P.P.: Następna koncepcja, pracowni VROA 

Architekci, opiera się na  pomyśle przebicia otworów 
drzwiowych w ścianach oddzielających pawilon polski 
od weneckiego i rumuńskiego. Odważnie. Projekt czy-
sto architektoniczny, przeciwko typowym elementom 
architektonicznym – ścianom, drzwiom, czyli musieli-
byśmy połączyć się z Rumunią i Wenecją. Ale czemu 
to miałoby służyć?
G.S.: Samo otwarcie na  zewnątrz jest jakimś pomy-
słem na instalację artystyczną, natomiast estetyka ruiny 
wydaje się dosyć wyeksploatowana.
E.P.P.: Otwarcie granic – nie wiem, czy to dziś najak-
tualniejszy temat. Myśmy się już otworzyli. Aby ta 
praca miała głębsze znaczenie, musielibyśmy nie tylko 
przebić drzwi, ale też do czegoś zaprosić. Do interakcji. 
Projekt autorstwa VROA Architekci wymagałby, moim 
zdaniem, rozwinięcia. 

Teraz praca Marka Witaszewskiego i  Krzysztofa 
Kołodziejskiego. Ludzie spotykają się w  architekturze, 
jednak coraz częściej spotykają w  niej z  użytkownikami 
globalnej sieci (...). Fizyczna przestrzeń spotkań traci 
znaczenie na  rzecz cyberprzestrzeni. (...) W  polskim 
pawilonie tworzymy sieć ciasnych pomieszczeń, w których 
doprowadzamy do zderzeń człowieka z człowiekiem, aby 
sprowokować ich spotkania fizyczne. Ten opis w pew-
nym sensie przypomina mi pierwszą pracę tandemu 
Wasilkowska/Kurant. Tam może jednak nie chodziło 
o zderzenia, ale o zatrzymanie ruchu. Dalej czytamy: 
W tej samej przestrzeni udostępniamy sieć internetową, 
dzięki której goście mogą się spotkać z ludźmi znajdują-
cymi się w innych miejscach. W ten sposób wciągamy ich 
w naszą grę. Wiesz, ta zabawa nawet mi się podoba, 
tak jest w rzeczywistości – fizycznie stoję obok ciebie, 
ale rozmawiam przez telefon z kimś innym... 

G.S.: Przez ekran, komputer, i  tak dalej. Rozumiem, 
że to rodzaj labiryntu, w którym łatwiej można skon-
taktować się za pomocą jakiegoś medium niż bezpo-
średnio. Natomiast ciasnota tych przestrzeni ma spo-
wodować, że  ci, którzy skorzystają z  nowoczesnych 
środków komunikacji i tak będą zmuszeni kontaktować 
się z innymi osobami. To ciekawy pomysł, tylko bardzo 
globalny i międzynarodowy, brakuje trochę odniesienia 
do naszej sytuacji. 
E.P.P.: No dobrze, obejrzeliśmy kilka prac. Czy żadna 
z  nich nie kryła w  sobie potencjału? Moim zdaniem 
projekt Agnieszki Kurant i  Aleksandry Wasilkowskiej, 
o którym chodziły słuchy, że byłby bardzo kosztowny, 
niekoniecznie musiałby być realizowany w  sposób 
dosłowny. Zgadzam się też z  tobą, że potencjał tkwi 
w pracy Emilii Butkiewicz i Doroty Tołłoczko-Femerling, 

chociaż dosyć banalny jest jej opis. 
G.S.: Tu potrzebna była może pomoc kuratorska.
E.P.P.: Tak, i artystyczna. Dla mnie ciekawą pracą jest 
pawilon do zjedzenia. 
G.S.: Domek z piernika jest uniwersalny, a jednocześ-
nie odnosi się do naszej sytuacji. 
E.P.P.: Byłaby przez wszystkich zauważona. Nie wiem, 
czy dostałaby Złotego Lwa, ale takie rzeczy trudno 
przewidzieć. Bowiem czy dom Baby Jagi mógłby 
dostać od architektów nagrodę?
G.S.: Jeśli Kazuyo Sejima uwielbia biały kolor, który 
stosuje w  większości swoich projektów, to  domek 
z piernika nie ma szans. 
E.P.P.: Z kolei projekt Marka Witaszewskiego i Krzysz-
tofa Kołodziejskiego powinien być wzbogacony o jakieś 
elementy specyficzne dla Polski. Na  pewno warto 
zwrócić uwagę, że  odpowiada wprost na  zadany 

temat. W wypowiedzi Sejimy są bowiem wątki doty-
czące życia w globalnej sieci. 
Omówiliśmy tylko kilka nadesłanych do redakcji prac, 
nie znamy pozostałych, ale i  tak widać, że  stałoby 
się najlepiej, gdyby z  wszystkich 24 projektów jury 
wybrało 2-5, dając autorom wskazówki dotyczące ich 
opracowania w drugim etapie. Wymagałoby to trochę 
więcej pracy, ale byłaby ona dużo bardziej pożyteczna 
niż zakulisowe konsultacje w  sprawie poszukiwania 
zagranicznego kuratora. Znam argumenty, że wymiana 
międzynarodowa jest dzisiaj na  porządku dziennym, 
ale mimo to  twierdzę, że  dotychczas nie mieliśmy 
w Polsce szans, by wykształcić kuratorów architektury 
i że nadszedł czas, aby to odrobić. Czyli zaryzykować 
i  powierzyć pawilon dobrze rokującemu kuratorowi 
z Polski, chociażby po to, żeby nabrał doświadczenia. 
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10. Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka 
Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci
Architektura jako relacja przestrzenna może wyrażać relacje 
między ludźmi. Projektowany okrągły stół jest symbolem 
dialogu i równości, ale jest również odniesieniem do 
ważnego momentu w historii Polski. Do stołu, przy którym 
wszyscy zajmują te same pozycje – bez rozróżnienia 
na mocniejszych i słabszych – zasiadają ludzie, którzy 
chcą podjąć trud dyskusji. Wokół przewidziano ustawienie 
krzeseł o różnej formie i stylistyce co niejako symbolizowałby 
indywidualność każdego uczestnika dyskusji, pluralizm 
poglądów

11. Praca konkursowa 979726, autorzy: VROA 
Architekci (Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, 
Magdalena Szwajcowska). Hasło biennale People 
meet in architecture potraktowaliśmy dosłownie 
– poprzez działanie architektoniczne, tj. wybicie otworów 
w ścianach szczytowych pawilonu i połączenie przestrzeni 
ekspozycyjnych Romania – Polonia – Venezia. Symbol 
podziału – drzwi – przekształcamy w obiekty sprzyjające 
spotkaniom 
12, 13. Praca konkursowa Meet the Myth, autor: architekt 
Roman Rutkowski, współpraca: architekt Piotr Guliński
Przestrzeń pawilonu podzielono na dwie części wyposażone 

w te same meble. Jedna część jest niedostępna, w swojej 
aranżacji wyidealizowana i w swym wyrazie sterylnie czysta, 
część druga jest dostępna dla zwiedzających i opiekunów 
pawilonu, przez nich intensywnie używana, a przez 
to w charakterze nieformalna. W części tej wystawione są 
zestawy zdjęć wnętrz różnych znanych polskich domów: 
jedne zdjęcia są wykonane na potrzeby magazynów 
architektonicznych i odpowiadają pierwszej części pawilonu, 
drugie zdjęcia są zrobione niejako z zaskoczenia, w trakcie 
używania tych domów, co odpowiada drugiej części pawilonu

Opisy ilustracji przygotowane zostały przez autorów 
projektów konkursowych

Ewa P. Porębska, architekt, redaktor naczelny miesięcznika 
„Architektura-murator”, wiceprezes MURATOR S.A. 
Ekspert Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van 
der Rohe 2007 i 2009. Członek Rady Ekspertów Nagrody 
European Prize for Urban Public Space 2010. Członek 
jury World Architecture Festival w Barcelonie w latach 
2008, 2009, 2010. Członek Polskiej Rady Architektury 
i Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autorka 
wielu publikacji na temat architektury, współautorka cyklu 
programów dla TVP (1992-1994) na temat współczesnej 

architektury (film Czerwony Pałac prezentowany był 
w 2004 roku w ramach Sezonu Polskiego we Francji 
w Audytorium du Louvre w Paryżu). Współtwórca kilkunastu 
wystaw architektonicznych, w tym koncepcji wystawy 
Warszawa. Na dzień przed (Zachęta, 1998). Polski kurator 
międzynarodowej wystawy fotografii architektonicznej Form 
and non-form (Luksemburg, 2005). Autorka koncepcji 
i kurator wystawy Polska. Ikony architektury (CSW 
Warszawa 2006, następnie kilka miast europejskich) oraz 
konkursu Życie w Architekturze (1996-2006) 

Grzegorz Stiasny, architekt, sędzia konkursowy SARP, 
krytyk architektury, wykładowca WA PW, współpracownik 
„A-m” od początku jej istnienia. Od 1995 roku razem 
z Jakubem Wacławkiem prowadzi pracownię ARÉ 
w Warszawie

Pełna prezentacja projektów wraz z opisami 
autorskimi na stronie www.architektura.
muratorplus.pl; informacje o pracach nadesłanych 
na konkurs także na www.obieg.pl


