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Trzydzieści lat po tym, jak na biennale zatriumfo-
wała Strada Novissima z dwudziestoma elewacja-
mi wyznaczającymi postmodernistyczny styl w ar-
chitekturze, w  wejściowej sali Arsenału pojawiła 
się subtelna rzeźba. Chłopiec ukryty w  rybie (The 
Boy Hidden in a  Fisch) Smiljana Radica i  Marceli 
Correa z  Santiago de Chile nawiązuje do baśni 
braci Grimm Świnka morska i  poświęconej jej 
ilustracji Davida Hockneya, na której chłopiec pró-
buje schować się w  rybie przed oczyma wszyst-
kowidzącej księżniczki. Projekt powstał po  trzę-
sieniu ziemi w Chile w dniu 27 lutego 2010 i ma 
symbolizować nadzieję na  spokojną przyszłość, 
w chronionym otoczeniu.
Kamienną rzeźbę, z wąską, wyłożoną częściowo 

drewnem szczeliną, w  zderzeniu z  wiodącym 
tematem wystawy Ludzie spotykają się w architek-
turze, odczytać można także jako poszukiwanie 
miejsca dla pojedynczego człowieka, przypomnie-
nie potrzeby chronienia jego indywidualności. 
Ale w  kontekście historii biennale architektury 
i  wielu buńczucznych, hałaśliwych manifestów, 
jakie tu  przedstawiano, dzieło Radica i  Correa 
odbieram siłą rzeczy jeszcze szerzej – jako dys-
kusję między „kolektywnym” a  „jednostkowym”; 
między architekturą masową a unikatową; a także, 
może nawet najbardziej, jako romantyczny gest, 
wyrażający tęsknotę za ciszą, spokojem przynależ-
nych do natury form i prawem do odosobnienia.
I  rzeczywiście, wrażliwość, uczucie i  płynność, 

słowa, których użyła Yuko Hasegawa (kurator 
Muzeum Sztuki Współczesnej w  Tokio) w  eseju 
wprowadzającym do katalogu tegorocznego bien-
nale, wydają snuć się nostalgicznie po wszystkich 
niemal salach Arsenale.

Co by było gdyby… budynki mogły mówić
Przebojem poprzedniego biennale stał się film 
Koolhaas Houselife autorstwa architekta Ili Bêki 
i Louise Lemoîne, w którym widzimy dom-ikonę 
architektury oczami jego sprzątaczki. Zapracowana 
kobieta, z  odkurzaczem w  ręku, zmaga się nie 
tylko z  kurzem i  niedoskonałościami architekto-
nicznych detali, ale także z własnymi wyobrażenia-
mi o „miłym”, „ciepłym” mieszkaniu, jakże innymi 

od domu, w którym przyszło jej pracować. 
12. biennale architektury otwiera film będący całko-
witym przeciwieństwem tamtego obrazu: Kocham 
światło słoneczne – mówi dom. A światło słonecz-
ne najwyraźniej lubi mnie – dodaje. W  idealnym 
świecie Wima Wendersa budynek Rolex Learning 
Center autorstwa Kazuyo Sejimy mówi anielskim 
głosem i wywołuje wyłącznie podniosłe odczucia. 
Piękni ludzie o  inteligentnych twarzach, porusza-
jąc się po  idealnie białych posadzkach, teatralnie 
zamykają oczy i  marzą (oczywiście między pół-
kami książek). Tak, tutaj także jest sprzątaczka. 
Smukła blondynka z  buteleczką sprayu znajduje 
na stole książkę. Przysiada w skupieniu. Przewraca 
kartki, zamyka oczy, duma. Ma dużo czasu, w   

filmie Wendersa kurz przecież nie ma znaczenia… 
Parodia? – myślę z (płonną) nadzieją… Podniosłe 
sceny, okraszone naiwnie rozmarzonymi twarza-
mi aktorów, oglądane w formacie 3D zza plastiko-
wych okularów, sprawiają, że już w połowie filmu 
wiję się w  parkosyzmach śmiechu przeplatanych 
poczuciem niesmaku; uczuć z pewnością niesto-
sownych wobec niewątpliwego hołdu złożonego 
przez wybitnego filmowca bezdyskusyjnie wybit-
nej architekturze.
W  kontekście kadrów jak z  naiwnej reklamów-
ki (Sejima z  Nishizawą poruszający się na  mod-
nych segwayach – podziwiam suknię architektki!; 
uwodząca jak w gabinecie SPA muzyka; zachody 
i  wschody słońca oraz pensjonarskie sentencje 

„gadającego” budynku) czuję się tym bardziej 
zniesmaczona, że  film, pokazywany tuż przy 
wejściu na  wystawę, stworzony niewątpliwie 
w  dydaktycznym celu, promuje przede wszyst-
kim twórczość… dyrektora biennale. Czyżby 
laureatce Nagrody Pritzkera, autorce wyjątko-
wych obiektów (gmachu Nowego Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Nowym Jorku czy szkoły dizajnu 
w Zollverein), zabrakło dystansu do samej siebie?

Cały ten zgiełk, cały ten sentyment,
całe to Arsenale
Podczas poprzedniego biennale architektury, którego 
kuratorem był Aaron Betsky, Arsenał wypełniały 
liczne eksponaty. Tegoroczne eksponaty – nazwijmy 

to  symptomem recesji – ogólnie robiły wrażenie 
bardziej eterycznych i pretensjonalnych, bardziej jak 
coś, czym można by wypełnić galerię w PS1 – twier-
dzi krytyk architektury Shumi Bose na internetowej 
stronie projektu Urban Omnibus (realizowanego 

przez Architectural League) i, doceniając poszcze-
gólne ekspozycje, dodaje – ale ni diabła nie miałem 
tam szansy nikogo „spotkać”. Cóż, pomijając fakt, 

że  Shumi Bose zwiedzał zapewne (tak jak ja) 
wystawę w  czasie „dziennikarskich” dni otwar-
tych, gdy tłum jest nieco mniejszy niż na co dzień, 
swoją uwagą trafia w sedno. Bo wbrew tytułowi, 
ludzie nie spotykają się na  tegorocznym bienna-
le, by wchodzić w  interakcje. Wysublimowane, 
poetyckie ekspozycje skłaniają raczej do spotkania 
„z samym sobą”: samotnego kontemplowania 
muzyki renesansowej w  przestrzeni stworzonej 
z  40 głośników (Janet Cardiff, ekspozycja The 
Forty Pat Motet); przejścia przez mroczną salę 
– „dziurę w czasie” – z odgłosem uderzeń wod-
nych biczy i  trwającymi ułamek sekundy błyskami 
światła (Olafur Eliasson, Your split second house) 
czy spacerowania po finezyjnej w swej konstrukcji 

rampie i oddychania w chmurze (Transsolar i Tet-
suo Kondo Architects, Cloudscapes).

Obrazek z wystawy
Jest dzień. Koparki ryją. Robotnicy kładą warstwy 
siana. Leją się warstwy betonu. Mokra struktura 
obraca się bezwładnie w  ziemi. Z  wewnętrznej 
dziury wystają kępki siana. Czas dla Pauliny, 
hiszpańskiej krowy, by z  apetytem zjadła wypeł-
niające środek źdźbła. Co potem? Wewnętrzna 
przestrzeń, stworzona przez człowieka i zwierzę, 
wypełnia się wysokiej klasy dizajnerskimi meblami, 
umywalkami, zamyka wielkoskalowym oknem ze 
zbrojonego szkła. Tak oto powstała Trufla, uni-
katowy dom nad Oceanem Atlantyckim (Anton 

(Egzaltowani) ludzie spotykają się w (wyjątkowej) 
architekturze, czyli 12. biennale architektury w Wenecji

(Exalted) people meet in (exceptional) architecture, 
or the 12th Architecture Biennale in Venice

Tegoroczna wystawa w Arsenale nie ma w sobie napięcia i wiedzy, do jakich przyzwyczaiły nas poprzednie ekspozycje Kurta Forstera czy 
Richarda Burdetta. Nie jest też manifestem, jak za czasów Paolo Portoghesiego. Jest cichą lekcją o wrażliwości i pięknie. Uwodzącą, choć 
może nieco zbyt dydaktyczną\At this year’s exhibition in Arsenale one does not feel this tension and knowledge we grew accustomed to at 
former exhibitions, curated by Forster or Burdett. Nor is it a manifesto, as in Paolo Portoghesi’s times. It is a quiet lesson on sensitivity and 
beauty. Seductive, though maybe a bit too didactic

W gruncie rzeczy budynki są jak ludzie. Stare 
i młode, męskie i kobiece, brzydkie i piękne, 
grube i chude, ambitne i leniwe, bogate 
i biedne, trzymające się przeszłości lub sięgające 
w przyszłość (…)  – wszystko to pewnie 
prawda; szkoda tylko, że Wim Wenders, 
twórca filmowego portretu budynku Rolex 
Learning Center, stanowiącego niejako 
wprowadzenie do tematyki tegorocznego 
biennale architektury, zapomniał, że ludzie 
(i mam nadzieję budynki) miewają też 
poczucie… humoru.
Nie mówiąc o dystansie do samych siebie

12. Międzynarodowe Biennale 
Architektury w Wenecji
Temat: Ludzie spotykają się w architekturze
Kurator: Kazuyo Sejima
29.08-21.11.2010
www.labiennale.org

Nagrody przyznane na biennale
Złoty Lew za całokształt twórczości: 
Rem Koolhaas
Złoty Lew za najlepszą wystawę 
w pawilonie narodowym: 
Królestwo Bahrajnu, Reclaim (Odzysk)
Złoty Lew za najlepszy projekt instalacji  
na wystawie międzynarodowej: 
junya.ishigami+associates (Japonia), 
Architecture as air: Study for château 
la coste (Architektura jako powietrze: 
studium dla château la coste)
Srebrny Lew dla obiecującego młodego 
architekta na wystawie międzynarodowej: 
OFFICE Kersten Geers David Van Severen + 
Bas Princen (Belgia i Holandia), 7 rooms, 
21 Perspectives (7 pokoi, 21 perspektyw)

Specjalne wyróżnienia: 
Amateur Architecture Studio (Chiny), Decay 
of a Dome (Rozpad kopuły); Studio Mumbai 
(Indie), Work Place (Miejsce pracy); Piet 
Oudolf (Holandia), Il Giardino delle Vergini
Złoty Lew in memoriam: 
Kazuo Shinohara (1925-2006)
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Wbrew tytułowi, ludzie nie spotykają się 
na tegorocznym biennale, by wchodzić 
w interakcje. Wysublimowane, poetyckie 
ekspozycje skłaniają raczej do spotkania 
„z samym sobą”
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1. Rzeźba Chłopiec ukryty w rybie, 
autorzy: Smiljan Radic, Marcela 
Correa, 2010
2. Film dokumentujący projekt Trufla 
w Costa da Morte w Hiszpanii, 
autorzy: Anton García-Abril i 
Ensemble Studio, 2010
3. Projekt Cloudscapes, autorzy: 
Transsolar i Tetsuo Kondo Architects, 
2010

1. Boy Hidden in a Fish, sculpture by 
Smiljan Radic, Marcela Correa, 2010
2. Film documenting The Truffle 
project in Costa da Morte, Spain, 
by Anton García-Abril & Ensemble 
Studio, 2010
3. Cloudscapes project by Transsolar 
& Tetsuo Kondo Architects, 2010

Najważniejsze architektoniczne 
wydarzenie roku omawiają: 
wystawę główną w Arsenale 
– Ewa P. Porębska, redaktor naczelna 
„Architektury-murator”, juror Światowego 
Festiwalu Architektury, ekspert nagrody 
Miesa van der Rohe i European Prize for 
Urban Public Space; pawilony narodowe 
– Grzegorz Piątek, krytyk architektury, 
laureat Złotego Lwa na 11. biennale 
architektury za wystawę w pawilonie polskim 
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García-Abril i  Ensamble Studio, The Trufle; film 
o  realizacji ekskluzywnego domu letniego w  Hi-
szpanii towarzyszący zorganizowanej w  Arsenale 
ekspozycji Balancig Act).

Ochrona
Oszołomiona zapachami, muzyką, podniosłym 
nastrojem Arsenale i  towarzyszącym otwarciom 
biennale szampanem przenoszę się do Palazzo 
delle Esposizioni. Nareszcie OMA! Świat realiów.
Wystawa laureata tegorocznego Złotego Lwa 
Rema Koolhaasa i  jego biura jest nie tylko pod-
sumowaniem wieloletniej twórczości. Jest także 
dyskusją z  pojmowaniem zasad konserwacji. 12 
procent powierzchni Ziemi jest objęte ochroną, 

między innymi przez UNESCO, i  nie może być 
współcześnie zagospodarowywane, twierdzi 
Koolhaas. W  spektakularnej ekspozycji przedsta-
wia 26 projektów analizowanych pod kątem 

upływu czasu i  stosunku do historii (Kopalnia 
Zollverein – prawie zrealizowaliśmy utopijną ambi-
cję konserwacji poprzez nierobienie tu  niczego 
– nie odkrywać, nie rujnować, po  prostu nic… 

jesteśmy bardzo dumni). Dwie przeciwstawne 
ideologie ustawiają temat „ochrony” dziedzictwa 
na  schizofrenicznej pozycji – między wyburza-
niem a  konserwacją. Ochrona wymaga ujed-
nolicenia myśli teoretycznej dla rozwiązania tej 
sprzeczności – twierdzi OMA. I  pod adnotacją 
Oryginalne (Authentic) przytacza zdanie Ruskina: 
Nie oszukujmy się w tej ważnej sprawie; niemożliwe 
jest wskrzeszanie zmarłych, przywrócenie w archi-
tekturze czegoś, co kiedyś było wielkie lub piękne, 
zaś pod adnotacją Odrestaurowane (Restored) 
Eugène’a Viollet-le-Duca: Restauracja budynku 
nie oznacza wyremontowania go, naprawienia czy 
odbudowania, ale nadanie mu idealnego wyglądu, 
którego nigdy wcześniej nie miał. Proste, czytelne 

4-14. Preservation exhibition by OMA 
– Office for Metropolitan Architecture

Photos Ewa P. Porębska (1, 3-14), 
Mateusz Świętorzecki (2)

plakaty i  infografiki, opatrzone krótkimi komen-
tarzami, pokazują globalne trendy w odniesieniu 
do pojęcia ochrony zabytków (miejsca chronione 
przez UNESCO napędzają ruch turystyczny para-
doksalnie stanowiący dla obiektów zagrożenie) 
oraz zmieniającą się na  naszych oczach pozycję 
zawodową architektów (ostatni raz na  okładce 
„Time’a” architekt pojawił się w  1979 roku, co 
świadczy, iż starchitekci, stając się prominentami, 
utracili zarazem swą znacząca społeczną rolę). 
Koolhaas przypomina, że podobnie jak „moderni-
zacja”, „ochrona” jest wynalazkiem Zachodu; ale 
skoro władza nie należy już do tej części świata, to 
kwestia dziedzictwa wymaga przewartościowań. 
I pyta: Czy jeden naród może „płacić” innemu, by 

się nie zmieniał? Czy opóźnienie może być deską 
ratunku, jak w  przypadku lasów Kostaryki? (18 
procent z nich zamieniono w park narodowy, ale 
w prywatnych rękach pozostaje 13 procent; właś-
ciciele dostają pieniądze od rządu za zachowywa-
nie terenów w stanie naturalnym – przyp. autorki) 
Czy Chiny powinny uratować Wenecję?
Koolhaas nie odpowiada wprost na te i podobne 
pytania, ale odpowiedź niejako czai się pomiędzy 
planszami…
Imponująca lekcja.
Pod Twoją ochronę udaję się OMA. 

Spotkajmy się w architekturze
Tegoroczna wystawa w Arsenale nie ma w sobie 

napięcia i  wiedzy, do jakich przyzwyczaiły nas 
poprzednie ekspozycje Kurtera Forstera czy 
Richarda Burdetta. Nie jest też manifestem, jak za 
czasów Paolo Portoghesiego.
Jest cichą lekcją o wrażliwości i pięknie. Uwodzącą, 
choć może nieco zbyt dydaktyczną; jakbym znów, 
chociaż już bez sentymentu, wróciła do zajęć 
na początku architektonicznych studiów. Tym, któ-
rym do uprawiania zawodu nie wystarczą lekcje 
rzeźby, muzyki i wprawki z gry światłami, polecam 
Koolhaasa. I piękne makiety Kereza.
Jeszcze niespełna miesiąc do końca. A  potem? 
Umarł król. Niech żyje król! Do zobaczenia za 
dwa lata. Na następnym biennale.

Ewa P. Porębska

Tym , którym do uprawiania zawodu 
nie wystarczą zajęcia z rzeźby, muzyki 
i wprawki z gry światłami, polecam 
Koolhaasa. Imponująca lekcja 

4-14. Wystawa Preservation, 
autorzy: OMA – Office for 
Metropolitan Architecture

Zdjęcia: Ewa P. Porębska (1, 3-14), 
Mateusz Świętorzecki (2) 
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sposób. Hiszpanie i Koreańczycy polegli właśnie dlate-
go, że sobie z tym nie poradzili. Australijczycy z kolei 
uwodzą formą (od trójwymiarowego zaproszenia 
na otwarcie, po rozmach futurystycznych trójwymia-
rowych wizualizacji), ale niestety nie treścią. Najlepsze 
w tym roku wystawy łączą wyrazisty, prowokacyjny 
pomysł ze stosunkowo tanią, a w każdym razie opartą 
na tradycyjnych technikach, prezentacją; przemycają 
odrobinę wiedzy o danym kraju, mieszczącą się w jed-
nej konkluzji, podaną jednak w globalnym kontekście, 
w sposób, który nasuwa uniwersalną refleksję.
Przykłady takiego myślenia to wystawa belgijska, holen-
derska i rumuńska. Z belgijskiego pawilonu o mały 
włos nie wyszedłem od razu po wejściu. Odniosłem 
wrażenie, że oglądam wielkie fotografie fragmentów 
podłóg, które mają robić wrażenie swoim formatem. 
W końcu najbardziej banalna fotka powiększona do 
rozmiarów Hołdu Pruskiego zwróciłaby uwagę. Już 
miałem się odwrócić na pięcie, gdy zdałem sobie 
sprawę, że oglądam nie zdjęcie podłogi, ale ogrom-
ny kawał zużytej wykładziny wycięty z konkretnego 
miejsca w Belgii i przewieziony do Wenecji. Na wysta-
wę Usus/Usures składają się takie właśnie fragmenty 
budynków wystawione w uroczysty sposób, niczym 
abstrakcyjne obrazy. Towarzyszą im obiekty trójwy-
miarowe: schody z balustradą czy plastikowe siedziska 
ze stacji metra, robiące wrażenie ready-made’ów 
lub przestrzennych instalacji artystycznych. A jednak 
są to przedmioty – najprawdziwsze z prawdziwych, 
ze śladami zużycia przez tysiące ciał, podniesione do 
rangi dzieł sztuki dzięki sposobowi ekspozycji. Tym 
samym skomentowano w genialnie prosty sposób 

hasło People meet in architecture: ludzie spotykają się 
najczęściej w banalnych przestrzeniach wypełnionych 
nie autorskim detalem i szlachetnymi artefaktami, 
ale seryjnymi przemysłowymi produktami. Zdaniem 
autorów, belgijskiej grupy badawczej ROTOR, materiał 
i sposób, w jaki jest (z)używany to wierne odwzorowa-
nie rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. 
W pawilonie holenderskim osiągnięto mistrzostwo 
w kategorii stosunek ceny do jakości. Wystawa Vacant 
NL (Pusta Holandia) powstała z prostych elementów 
i ostentacyjnie tanich materiałów. Na fasadzie informa-
cja: ten budynek używany był w sumie przez 7 z 46 lat 
istnienia. W środku pawilonu ma się wrażenie, że tym 
razem został pozostawiony prowokacyjnie pusty rów-
nież na czas trwania biennale. Gdyby na tym faktycznie 

się kończyło, byłaby to tania (dosłownie i w przenośni) 
prowokacja. Jednak nad pustką wisi niebieska chmura. 
Po wejściu na antresolę okazuje się, że to zestaw setek 
małych makiet opuszczonych budynków w Holandii, 
które czekają na nowe przeznaczenie. Fabryki, kościo-
ły, szkoły, wieże ciśnień zostały skrupulatnie skatalogo-
wane, a ich opisy umieszczone w księdze wystawionej 
przed makietą. To komentarz na temat zmienności 
współczesnego świata i wezwanie do wykorzystywa-
nia istniejących już budynków zamiast niekończącej 
się produkcji nowych.
Wymownie pusty jest też pawilon rumuński. W białą 
przestrzeń wstawiono dużą, białą bryłę. Prowadzą do niej 
jedne drzwi. Wpuszczany pojedynczo widz ma szansę  
poczuć na własnej skórze, ile to jest 94,443 metrów 

Nie zazdroszczę kuratorom tegorocznych pawilonów 
narodowych. Rzucone przez Kazuyo Sejimę hasło 
People meet in architecture, a więc Ludzie spotyka-
ją się wśród architektury, jest banalne, ogólnikowe 
i wyświechtane jak pojęcie miejsca spotkań. Inwestorzy 
centrów handlowych chwalą się, że kreują miejsca 
spotkań. Miejscem spotkań jest atrium biurowca z kana-
pami i srogim ochroniarzem, placyk we Wrocławiu 
ozdobiony kiczowatą fontanną albo rzeźbą, kilka 
ławek i rachityczna zieleń w hali Dworca Centralnego 
w Warszawie. Temat tegorocznego biennale nie niesie 
nic odkrywczego czy prowokującego. Mógł paść 10, 
100 i 1000 lat temu, choć niekoniecznie za 100 lat, jeśli 
porzucimy architekturę na rzecz świata wirtualnego. 
Nie ma siły manifestu takiej jak Architecture Beyond 

Buildings Betskyego sprzed dwóch lat, czy wezwania 
do boju, jak Less Aesthetics, More Ethics, rzucone przez 
Fuksasa przed dziesięciu laty.
Jak zwykle są państwa, które, przygotowując ekspozy-
cję w pawilonie narodowym, w ogóle nie przejęły się 
tematem biennale. Węgrzy pokazują ciekawą wystawę 
i film na temat rysunku jako medium architektury. 
Brazylijczycy – przegląd projektów (proszę usiąść 
wygodnie) Oscara Niemeyera oraz najmłodszego 
pokolenia architektów, dla których nestor jest punktem 
odniesienia. Austriacy prezentują zaś dokonania austria-
ckich architektów za granicą i vice versa, w sumie skład 
makiet dla najcierpliwszych zwiedzających. To austria-
ckie gadanie o architekturze klasyfikuje się prawie do 
kategorii następnej – pawilonów, w których temat 

biennale stał się okazją do prężenia narodowych 
muskułów. Jeśli przyjąć, że most jest metaforą spot-
kania (wśród architektury), to pochwalmy się mosta-
mi – choćby stuletnimi. Z takiego założenia wyszli 
Szwajcarzy, zupełnie nie przejmując się, jak przenieść 
wspaniałość konstrukcji zawieszonych nad głębokimi 
alpejskimi przepaściami do małego pawilonu. Zdjęcia, 
opisy i makietki w każdym razie w tym przypadku 
nie wystarczają. Podobnie jak nie wystarczyły Finom, 
którzy przygotowali prezentację, nie lepszą niż typo-
wa SARP-owska ekspozycja okolicznościowa, kilku 
szkół zrealizowanych w ostatnich latach w ich kraju. 
Notabene na poprzednich biennale w ten sam sposób 
pokazali muzea i biblioteki. Ziew! 
Na tym tle lepiej wypadło Chile. Ekspozycja dotyczy 

architektury powstałej na obszarach zniszczonych pod-
czas trzęsienia ziemi: tymczasowej, awaryjnej oraz 
stałej, bardziej racjonalnej niż ta, która została zniszczo-
na. Wystawa jest również bardzo szkolna, ale suchy 
ton i długie opisy licują z zawartością. Wnikliwy widz 
dostaje solidną porcję wiedzy, a nie pocztówek. Poza 
tym, zawartość prezentacji wynika z doświadczenia, 
które faktycznie nurtuje chilijskich architektów, jest 
też przedmiotem dyskusji w wielu innych miejscach 
na świecie. W tym we Włoszech, gdzie trzęsienie 
ziemi w L’Aquili skompromitowało niefrasobliwych 
projektantów, chciwych inwestorów, prawodawców 
oraz skorumpowane loklane władze, a więc cały 
system „produkcji architektury”. 
Wizualizacje i opisy oraz jeden, za to pretensjonalny, 

film pokazują jak Rosja zamierza sobie radzić z zabu-
dową poprzemysłową. Wystawę Factory Russia od 
propagandowej przeciętności ratuje błyskotliwy pomysł 
na zaprezentowanie wizji przyszłości postindustrialne-
go miasteczka Wysznij Wołoczok. Panorama w guście 
malarstwa akademickiego, czy raczej socrealistycznego, 
przedstawia idylliczną wizję starych fabryk wśród ziele-
ni, nowych bulwarów i budynków publicznych. 
Jeśli ludzie i architektura, to miasto! Francuzi pokazują, 
jak rosną, i jak rosnąć jeszcze mogą, ich metropolie (są 
inne poza Paryżem). W naszpikowanej multimediami, 
przeładowanej danymi prezentacji Metropolis? najbar-
dziej intrygujący jest znak zapytania w tytule. Sama 
wystawa nie kwestionuje bowiem niczego, pokazu-
je hipotetyczne raje z rzutników multimedialnych, 
strumienie danych, wizualizacje. Najlepiej chwalenie 

się wychodzi Duńczykom, choć tytuł wystawy Q&A: 
Urban Questions_Copenhagen Answers (Miejskie pytania 
– Kopenhaga odpowiada) wygrywa też w katego-
rii bezwstydności propagandowego huraoptymizmu. 
Trzeba jednak przyznać, że w prezentowaniu danych 
i rozwiązań pawilon duński osiągnął mistrzostwo. Wizja 
Copenhagen 1947-2047: From Fingerplan City to Ring 
City Project podana w formie animacji przez pracownię 
BIG oszałamia i zadziwia, że problemy nad którymi 
faktycznie głowi się świat (starzejące się społeczeń-
stwo, kurczenie się zasobów, nadprodukcja śmieci itd.) 
można rozwiązać tak łatwo. Inteligentna reklama spra-
wia, że od razu chce się emigrować do Danii i uczest-
niczyć w realizacji duńskiego snu. To jedyny dowód 
na tegorocznym biennale, że dużą ilość danych i wzor-
cowych rozwiązań da się przedstawić w sugestywny 

Najlepsze w tym roku wystawy w pawilonach narodowych łączą wyrazisty, prowokacyjny pomysł z tanią, a w każdym razie opartą na 
tradycyjnych technikach, prezentacją; odrobina  wiedzy o danym kraju jest punktem wyjścia do uniwersalnej refleksji\This year’s best 
exhibitions in national pavilions combine a distinctive, provocative idea with a presentation that is cheap or, in any case, based on traditional 
techniques. A drop of knowledge about a country is a starting point for a universal reflection

Atak na zmysły, hipotetyczne raje i kilka ważnych idei
– wystawy w pawilonach narodowych

1. Pawilon Brazylii, 50 years after 
Brasilia, komisarz: Heitor Martins, 
kurator: Ricardo Ohtake
2. Pawilon Rosji, wystawa Factory 
Russia, komisarz: Wasilij Cereteli, 
kuratorzy: Siergiej Czoban, Paweł 
Choroszyłow, Grigorij Rewzin
3, 4. Pawilon Francji, wystawa 
Metropolis?, komisarz/kurator: 
Dominique Perrault

1. Brazil Pavilion, 50 years after 
Brasilia, commissioner: Heitor 
Martins, curator: Ricardo Ohtake
2. Russia Pavilion, Factory Russia, 
commissioner: Vasily Tsereteli, 
curators: Sergei Tchoban, Pavel 
Khoroshilov, Grigory Revzin
3, 4. France Pavilion, Metropolis?, 
commissioner/curator: Dominique 
Perrault
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Złotego Lwa za najlepszą ekspozycję 
narodową dostał Bahrajn, prezentujący się 
na biennale po raz pierwszy. To wystawa 
idealnie łącząca różne konwencje. Jest 
zaangażowana społecznie – mówi o 
wypieraniu oddolnie tworzonej architektury 
przez wielkie inwestycje. Zwraca uwagę na 
utratę przez mieszkańców modernizującego 
się kraju związków z morzem, które długo 
kształtowało jego kulturę i tożsamość. Ma 
elementy rzetelnej prezentacji – piękne, 
nostalgiczne zdjęcia ginącej architektury. 
Pośrodku ustawiono autentyczne domy, 
przeniesione z wybrzeży Zatoki Perskiej 
wraz z całym wyposażeniem 

Assault on the senses, hypothetical paradises and some 
important ideas—exhibitions in national pavilions
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kwadratowych – tyle właśnie przestrzeni miejskiej 
przypada na jednego mieszkańca Bukaresztu. Pomysł 
bardzo prosty, ale dający nieoczekiwane zmysłowe 
doznanie i kierujący uwagę na ponadczasowe zagad-
nienie architektury: przestrzeń. Nie dziwi to, skoro, 
jak wynika z biogramów autorów instalacji, część 
z nich ukończyła szwajcarską szkołę w Mendrisio, 
gdzie temat przestrzeni stawiany jest w centrum uwagi, 
ponad modą i nowinkami. Interesujące ćwiczenie 
wykonali też architekci z cenionego Atelier Bow Wow 
w pawilonie Japonii. W wystawie Metabolising Tokyo 
wzięli na warsztat realną przestrzeń metropolii, bada-
jąc stosunek przestrzeni prywatnej do publicznej oraz 
mechanizmy jej tworzenia.
Pawilon polski (str. 46-47) plasuje się w moim rankingu 

zaraz za czołówką, ale w osobnej kategorii. Jego 
kuratorem jest po raz pierwszy obywatel innego kraju 
– Brytyjczyk Elias Redstone. W katalogu zaś między-
narodowa obsada autorska, na przykład amerykański 
(mieszkający w Berlinie, a przedtem w Brukseli) filo-
zof Aaron Schuster czy uczestniczący w tegorocznej 
wystawie głównej krytyk i teoretyk Hans-Ulrich Obrist. 
Co wynika z tej transatlantyckiej burzy mózgów? 
Instalacja Aleksandry Wasilkowskiej i Agnieszki Kurant 
składa się ze stosu metalowych klatek – symbolu 
zniewolenia, ale i żelbetu, z którego zostało tylko 
zbrojenie. Podczas otwarcia zwiedzający mogli skoczyć 
z konstrukcji w zamgloną otchłań. Instalacja nawiązuje 
do zdezelowanej skoczni narciarskiej na warszaw-
skim Mokotowie – trupa obiektu zbudowanego dla 

uciechy, dla spektaklu, dla radosnych spotkań wśród 
architektury. Ale ważniejszy jest sam skok: metafora 
wyzwolenia, ryzyka, ucieczki od zasad, norm i regu-
lacji krępujących wyobraźnię architektów i ludzi spo-
tykających się wśród architektury. Faktycznie, to co nas 
otacza – zwłaszcza budynki i przestrzenie publiczne 
– jest w coraz większym stopniu efektem działań armii 
konsultantów wiedzących, jak rozplanować sklepy 
w centrum handlowym, sprawnie zapełnić i opróżnić 
stadion, samolot czy parking, rozstawić biurka na pię-
trze biurowca; produktem norm regulujących, jakich 
materiałów należy użyć, by budynek się nie zawalił; 
efektem negocjacji z marketingowcami radzącymi, jakie 
materiały wykorzystać, by się podobał. Sala została 
zamieniona w ciemną pieczarę doświetloną trupim 

światłem jarzeniówek i neonów. Budzi skojarzenia 
z nocnym klubem, a więc przestrzenią, która tak samo 
jak skok z dużej wysokości, wyzwala poukładanych 
na co dzień ludzi. W Wenecji skakanie możliwe było 
tylko w dzień otwarcia biennale. Teraz musi wystar-
czyć filmowy zapis tych skoków. Minus ten wynika 
z karkołomności technicznej całego przedsięwzięcia, 
konieczności ciągłego czuwania nad bezpieczeństwem 
uczestników. Ale nie o samo skakanie czy lunaparkowe 
przeżycia chodzi w instalacji. Ważniejsza jest refleksja, 
która nie od razu daje się powiązać z tematem prze-
wodnim biennale. Podobnie jak wystawa belgijska, 
holenderska i rumuńska, streszczona w jednym zdaniu 
może wydać się oczywista, a jednak natarczywie 
o sobie przypomina. Warto też zauważyć, że jeszcze 

przed otwarciem pawilon polski miał fantastyczną pro-
mocję dzięki rozchwytywanym przez prasę zdjęciom 
autorstwa Jana Smagi, przedstawiającym Aleksandrę 
Wasilkowską skaczącą na tle panoramy Warszawy. 
Pojawiły się one na okładce nieoficjalnego przewod-
nika po biennale, lokalnego miesięcznika z kalenda-
rzem imprez kulturalnych „Ve:news” czy okładce oraz 
w środku weekendowego dodatku do „Corriere della 
Sera”. Wszystkie te publikacje przygotowywane były 
zanim ktokolwiek zobaczył ekspozycję, ale powab 
zdjęć Smagi sprawił, że w kilku włoskich redakcjach 
uznano, że to one powinny stanowić zapowiedź całe-
go biennale architektury. To wskazówka dla kuratora 
kolejnej wystawy w pawilonie polskim – sukces budo-
wać można długo przed otwarciem.
Złotego Lwa za najlepszą ekspozycję narodową dostał 
Bahrajn, zamożne, ale marginalne państewko nad 
Zatoką Perską, prezentujące się na biennale po raz 
pierwszy. Wystawa spodobała mi się, ale zapomnia-
łem o niej od razu i pewnie nie przypomniałbym 
sobie, gdyby nie nagroda. Mogę jednak zrozumieć, 
czym Bahrajn uwiódł jury. To ekspozycja idealnie 
łącząca różne konwencje. Jest zaangażowana spo-
łecznie – mówi o wypieraniu oddolnie tworzonej 
architektury, wraz z całą delikatną siecią powiązań 
społecznych i zwyczajów, przez wielkie inwestycje. 
Zwraca uwagę na utratę przez mieszkańców moder-
nizującego się Bahrajnu związków z morzem, które 
długo kształtowało ich kulturę i tożsamość. Ma ele-
menty rzetelnej prezentacji – piękne, nostalgiczne 
zdjęcia ginącej architektury, fotografie dokumentalne 
i lotnicze, materiały filmowe, treściwy i rozdawany 
hojnie katalog. Pośrodku ustawiono jednak element 
bardzo widowiskowy – autentyczne domy, przeniesio-
ne z wybrzeży Zatoki Perskiej wraz z całym wyposa-
żeniem. Jest to więc wystawa sprawiająca przyjemność 
zarówno tym, którzy obejrzą ją szybko i pobieżnie, 
jak i tym, którzy wgłębią się i docenią, że dokumen-
tuje ona lokalny odprysk globalnego problemu: jak 
modernizować, jak się bogacić i rozwijać, nie rozjeż-
dżając buldożerami delikatnej równowagi kulturowej 
i przyrodniczej. Zwycięstwo Bahrajnu to również 
kolejny dowód, że żyjemy w świecie „płaskim”, gdzie 
przepływ idei i wzorców nie odbywa się już między 
starymi metropoliami, Zachód stracił monopol na ser-
wowanie idei, a nauka może płynąć z wielu kierunków, 
również ponad głowami europejskich i amerykańskich 
instytucji.

Grzegorz Piątek

5. Denmark Pavilion, Q&A: Urban Questions_Copenhagen 
Answers, commissioner: Kent Martinussen, curators:  
Jan D. Geipel, Tine Vindfeld
6. Belgium Pavilion, Usus/Usures, commissioner: ROTOR 
(Tristan Boniver, Lionel Devlieger, Michael Ghyoot, Maarten 
Gielen, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm, Ariane d’Hoop, 
Benedikte Zitouni)
7, 8. The Netherlands Pavilion, Vacant NL, where 
architecture meets ideas, commissioner: Ole Bouman, 
curators: Rietveld Landscape (Ronald i Eric Rietveld)
9. Romania Pavilion, 1:1, commissioner: Monica Morariu, 
head curator: Aleksandru Damian, curator Tudor Vlăsceanu
10. Bahrain exhibition in Arsenale, Reclaim, commissioner: 
Ministry of Culture and Information, commissioner/curator: 
Noura Al-Sayeh, curator: Fuad Al-Ansari

5. Pawilon Danii, wystawa Q&A: Urban Questions_
Copenhagen Answers, komisarz: Kent Martinussen, 
kuratorzy: Jan D. Geipel, Tine Vindfeld
6. Pawilon Belgii, wystawa Usus/Usures, komisarz: ROTOR 
(Tristan Boniver, Lionel Devlieger, Michael Ghyoot, Maarten 
Gielen, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm, Ariane d’Hoop, 
Benedikte Zitouni)
7, 8. Pawilon Holandii, wystawa Vacant NL, where 
architecture meet ideas, komisarz: Ole Bouman, kuratorzy: 
Rietveld Landscape (Ronald i Eric Rietveld)
9. Pawilon Rumunii, wystawa 1:1, komisarz: Monica Morariu, 
kurator główny: Aleksandru Damian, kurator Tudor Vlăsceanu
10. Wystawa Bahrajnu na terenie Arsenału, Reclaim, 
komisarz: Ministerstwo Kultury i Informacji, komisarz/kurator: 
Noura Al-Sayeh, kurator: Fuad Al-Ansari
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(Exalted) people meet in (exceptional) archi-
tecture, or the 12th Architecture Biennale 
The previous biennale’s hit was a film entitled Koolhaas 
Houselife by Il Bêk & Louise Lemoine, showing a 
home—an architectural icon—through the eyes of a 
cleaning lady. This tired woman, wielding a vacuum 
cleaner, must cope not only with dust and imperfec-
tions of architectural details, but also with her own 
vision of a “nice”, “cozy” home, very different from the 
one she happens to work in. 
The Twelfth Architecture Biennale began with a film 
diametrically different from that one. “I love sunlight”, 
says a house. “And sunlight clearly loves me”, it adds. 
In Wim Wenders’s ideal world, the Rolex Learning 
Center designed by Kazuyo Sejima has an angelic voice 
and evokes nothing if not lofty feelings. Beautiful people 
with intelligent faces walk on pure white floors, close 
their eyes theatrically and daydream (between book-
shelves, naturally). Yes, there is a cleaning lady here, 
too. A slim blonde with a spray bottle finds a book on 
a table. She sits down, intent. She leafs through, closes 
her eyes, loses herself in thought.  She has time; in 
Wenders’s film dust is of no importance… “Parody”, 
I think with (vain) hope… Halfway though the film 
elevated scenes, naively entranced faces of actors, 
seen in 3D through plastic glasses, have me twisting 
in paroxysms of laughter interspersed with moments 
of disgust. Surely, this reaction is tactless when an out-
standing filmmaker pays homage to evidently outstand-
ing architecture.
In the context of these images, looking like a naïve ad 
spot (Sejima and partner move on trendy segways—I 
admire the architect’s dress!; entrancing music, as in a 
spa; sunsets and sunrises, and schoolgirlish pronounce-
ments of the “talking” building), I feel disgusted that the 
film, being shown right at the entrance to the exhibi-
tion and undoubtedly created with a didactic purpose 
in mind, more than anything else promotes… the 
works of the biennale’s director. Has the winner of the 
Pritzker Prize, architect of exceptional buildings (New 
Museum of Contemporary Art in New York, or the 
design school in Zollverein) lost distance to herself?
(...) Giddy with smells, music, Arsenale’s elevated 
atmosphere and champagne served at the opening 
ceremony, I move on to Palazzo delle Esposizioni. 
At last, OMA! The world of reality. The exhibition of 
this year’s Golden Lion winner Rem Koolhaas and his 
office is not only a recapitulation of many years of their 
activity. It also is a discussion with the understanding 
of the conservation principles. (...) Koolhaas indicates, 
that both “modernization” and “protection” are inven-
tions of the West; but, just as power no longer belongs 
to this part of the world, also the heritage problem 
requires reevaluation. He asks: can one nation “pay” 
another nation not to change? Can backwardness 
be a last resort, as in the case of Costa Rica forests?  
(18% transformed into a national park, 13% in private 
hands, but residents get money to preserve them in 
their natural state – author’s note). Should China save 
Venice? Koolhaas does not reply straightforwardly to 
these and similar questions, but the answer is, in a way, 
hidden among panels. An impressive lesson. (...)
At this year’s exhibition in Arsenale one does not feel 
this tension and knowledge we grew accustomed to at 
former exhibitions, curated by Forster or Burdett. Nor 

is it a manifesto, as in Paolo Portoghesi’s times.
It is a quiet lesson on sensitivity and beauty. Seducing, 
though maybe a bit too didactic; I feel as if I once more 
returned, but without any sentiment, to the first year 
of my architectural studies. To those who feel that 
practicing their profession requires something more 
than lessons in sculpture, music and exercises in the 
play of light, I recommend Koolhas. And beautiful 
models by Kerez.
In less than a month, the exhibition will end. And then? 
The King is dead, long live the King. See you in two 
years, at the next Biennale. 

Ewa P. Porębska, 
Editor-in-Chief of Architektura-murator

Assault on the senses, hypothetical paradises 
and some important ideas—exhibitions in 
national pavilions
I do not envy curators of this year’s national pavilions 
their task. The motto People Meet in Architecture is 
as worn as the idea of a “meeting place”. It could 
have been formulated ten, a hundred and a thou-
sand years ago. Neither does it have the power of 
a manifesto, such as Betsky’s Architecture Beyond 
Buildings or Fuksas’s Less Aesthetics, More Ethics. As 
always, the biennale has become an occasion for flex-
ing national muscles. Switzerland boasts of bridges, 
Finland of schools, Russia of a revitalization plan for a 
small postindustrial city, France of a development plan 
for five metropolises. Against this background, Chile 
and Denmark look especially convincing. The former 
brought a traditional exhibition of architecture created 
in areas destroyed by the earthquake, and presented 
a solid amount of current knowledge. The Danish 
vision of Copenhagen AD 2047 by the BIG practice 
has a form of a stunning animation. It really is impres-
sive, that such problems as an ageing society, depleting 
resources, overproduction of waste etc. can be solved 
with such lightness and presented so suggestively.
The best expositions combine an expressive idea with 
a traditional and low-budget presentation, placing local 
experience in a global context. The Belgian pavilion 
shows fragments of buildings with traces of wear and 
tear—carpets, balusters, seats—elevated to the rank of 
works of art by the way they are exposed, since people 
usually meet in banal spaces filled with mass-produced 
objects. The selection of materials and the way they 

weather is a faithful reflection of social and economic 
reality. The neighboring Dutch pavilion is almost empty, 
only a blue cloud under the ceiling is composed of 
hundreds of small models of abandoned buildings in 
the Netherlands. It is a call to reuse existing architec-
ture, and not to produce new one endlessly.  Inside 
the Romanian pavilion, there is only one big white 
volume. Guests are let in one by one; thus they can 
feel how big a space of 94.442 square meters is —the 
amount of urban space per one resident of Bucharest. 
The Polish pavilion (pp. 44-45 and A-m 8/10) is one of 
the best, but it constitutes its own category. Aleksandra 
Wasilkowska’s and Agnieszka Kurant’s installation is 
composed of a pile of wire cages. It is a symbol of 

oppression, but also of reinforced concrete, of which 
nothing but reinforcement is left. The installation refers 
to the unused ski jump in Warsaw: a wreck of a struc-
ture once built for joyous “meetings in architecture”. 
In Venice, guests could jump from the structure into 
a clouded chasm. It is a metaphor of liberation, risk, 
and escape from imposed rules. Jumping was possible 
only in the first few days, now jumps registered on film 
must suffice. What is important, however, is reflection, 
not an amusement-park attraction. Our surroundings, 
buildings and public spaces especially, are a work of an 
army of consultants and norms, which leads to predi-
ctability, while we need more risk and random occur-
rences. The Golden Lion for the best national exposi-
tion went to Bahrain, which made its debut in Venice 
by posing a universal question: how can a country 
modernize, enrich and develop, but avoid bulldozing 
a delicate cultural and natural balance? Nostalgic pho-
tographs of light traditional houses supplanted on the 
Bahrain coast by large-scale investments, documentary 
and aerial photographs, films and a concise catalog 
recount, how inhabitants or the modernizing country 
lose their links with the sea. Seaside homes with their 
furnishings were brought to Venice and placed in the 
middle of the hall. Bahrain’s victory is another proof 
that ideas and models do not circulate between old 
metropolises only, and that lessons to be learned come 
from various directions, above the heads of European 
and American institutions.

Grzegorz Piątek, 
Golden Lion Winner at the 11th Architecture 

Biennale for the exhibition in the Polish Pavilion 

11. Pawilon Chorwacji, wystawa The ship:  
floating pavilion, komisarz: Leo Modrčin
12. Pawilon Serbii, wystawa Seesaw Play-Grow, 
komisarz: Jovan Mitrović
13. Pawilon Niemiec, wystawa Sehnsucht, 
komisarze: Die Walverwandtschaften – München 
Zürich Boston (Cordula Rau, Eberhard Tröger,  
Ole W. Fischer)
14. Pawilon Wielkiej Brytanii, wystawa Villa 
Frankenstein, komisarz: Vicki Richardson, 
kurator: muf architecture/art llp
15. Pawilon Czechosłowacji, wystawa Natural 
Architecture, komisarz: Radomira Sedláková
16. Pawilon Kanady, wystawa Hylozoic Ground, 
komisarz: Philip Beesley Architect Inc. (PBAI)
17. Makieta Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie na wystawie głównej w Pawilonie  
dei Esposizioni

Zdjęcia: Grzegorz Piątek 
(1-6, 9-16), Aleksandra 
Stępnikowska (7, 8), 
Ewa P. Porębska (17)

11. Croatia Pavilion, The ship: floating pavilion, 
commissioner: Leo Modrčin
12. Serbia Pavilion, Seesaw Play-Grow,  
commissioner: Jovan Mitrović
13. Germany Pavilion, Sehnsucht, commissioners: 
Die Walverwandtschaften – München Zürich Boston 
(Cordula Rau, Eberhard Tröger, Ole W. Fischer)
14. The United Kingdom Pavilion, Villa Frankenstein, 
commissioner: Vicki Richardson, 
curator: muf architecture/art llp
15. Pavilion of the Czech Republic and Slovak 
Republic, Natural Architecture, commissioner: 
Radomira Sedláková
16. Canada Pavilion, Hylozoic Ground, 
commissioner: Philip Beesley Architect Inc. (PBAI)
17. Model of the Museum of Modern Art  
in Warsaw in the main exhibition hall  
in Palazzo dei Esposizioni
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Photos: Grzegorz Piątek 
(1-6, 9-16), Aleksandra 
Stępnikowska (7, 8), 
Ewa P. Porębska (17)



Pawilon polski – wystawa Emergency Exit \ 
Emergency Exit – exhibition in the Polish Pavilion

Tegoroczna wystawa w pawilonie polskim cieszyła się dużym zainteresowaniem prasy jeszcze przed oficjalnym otwarciem, jednak 
projekt Aleksandry Wasilkowskiej i Agnieszki Kurant można było w pełni ocenić tylko pierwszego dnia biennalowego „preview”, pokazu 
przeznaczonego  dla dziennikarzy i kuratorów – jedynie wówczas zwiedzający mogli skoczyć w zamgloną otchłań. Później odwiedzającym 
pozostało oglądanie filmowego zapisu skoków\The press showed much interest in this year’s exhibition in the Polish Pavilion before the official 
opening, but Aleksandra Wasilkowska’s and Agnieszka Kurant’s project could have been fully evaluated only on the first day of the Biennale 
“preview” for journalists and curators, when visitors could jump into a cloudy chasm. Later on, guests had to be satisfied with a film showing 
the jumps

Wystawa w pawilonie polskim\
Exhibition in Polonia Pavilion
Temat\Theme: Emergency Exit
Komistarz pawilonu polskiego\Commisioner of the 
Polish Pavilion: Agnieszka Morawińska
Kurator\Curator: Elias Redstone
Artystki\Artists: Agnieszka Kurant, Aleksandra Wasilkowska
Współpraca\asystent komisarza\Collaboration\
Commisioner assistant: Joanna Waśko
Organizator wystawy\Organizer: 
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Patroni medialni\Media patronage: 
„Architektura-murator”, „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, 
„The Warsaw Voice”, „Stolica”, „Art & Business”, ArtInfo

O pawilonie polskim piszemy w tym numerze 
na str. 42. Natomiast idea wystawy i rozmowa z 
Eliasem Redstonem publikowane były w „A-m” 8/10

1, 2. Wejście do polskiego pawilonu na terenie Giardini, 
fot. serwis prasowy organizatora wystawy\Maciej Landsberg
3-8. Wystawa Emergency Exit, fot. serwis prasowy 
organizatora wystawy: Maciej Landsberg 
(3, 4, 6-8), Grzegorz Papierski (5)

1, 2. Entrance to the Polish Pavilion. 
Photo Zachęta Narodowa Galeria Sztuki press service
\Maciej Landsberg
3-8. Emergency Exit – exhibition in the Polish Pavilion. 
Photo Zachęta Narodowa Galeria Sztuki press service: 
Maciej Landsberg (3, 4, 6-8), Grzegorz Papierski (5)
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