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Nie każdy wyróżniający się praktyk-ar-
chitekt ma potencjał intelektualny, or-
ganizacyjny czy – mówiąc wprost – czas 
na stworzenie koncepcji i zrealizowanie 
tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest 
Biennale Architektury. Trudno mi wy-
rokować, jaki jest główny powód niepo-
wodzenia Davida Chipperfielda, laureata 
wielu nagród architektonicznych, wy-
kładowcy licznych uczelni. Już same za-
łożenia biennale, wyrażone w odautor-
skim tekście, wydawały się tak ogólni-
kowe, że aż mętne. Chipperfield odniósł 
się w nich do wspólnoty historii, ambicji, 
ideałów i dylematów. Zauważając, iż rola 
architekta polega na krytycznej uległości, 
nazywał samą dziedzinę aktem oporu 
– wobec żywiołów i sił chaosu. Zaś doce-
niając żyzny grunt historii, za najważniej-
sze uznał, aby nasze oczekiwania i nasza 
przeszłość nie stały się usprawiedliwieniem 
dla sentymentalizmu i oporu wobec po-
stępu. Wystąpienie, zakończone fraze-
sem – zachętą do przemyślenia faktu, 
że w naturze architektury leży współpraca 
niczym nie przypomina jasno postawio-

nych tematów wielkich poprzedników. 
Wystarczy sięgnąć do tekstów dwu 
kuratorów – Forstera i Burdetta. Rok 
2004 – IX Biennale: „Żyjemy w czasach 
wielkich przemian (…). W architekturze 
osiągnęły one tak wielki zakres, że mo-
żemy spodziewać się nadejścia nowej 
ery. Znaki tych czasów da się dostrzec 
wszędzie. Zadaliśmy sobie trud zebrania 
ich i dokonania światowego przeglądu”  
(Kurt Forster). Rok 2006 – X Biennale:  
„XXI wiek to pierwsza naprawdę miejska 
epoka, w której 75% światowej populacji 
zajmuje tereny zurbanizowane (…). Twórcy 
wystawy podejmą najważniejsze kwestie, 
stojące dziś przed miastami (…)” (Richard 
Burdett). Te obietnice zostały w obu ów-
czesnych wystawach spełnione (więcej 
na temat IX i X Biennale w numerach 
9/04 i 09/06 „A-m”).
Przy ogólnikowych założeniach XIII 
Biennale trudno się dziwić, że główna 
wystawa w Arsenale nie jest spójna. 
Chipperfield zaprosił 68 uczestników 
(zespołów, instytucji bądź architek-
tów), których autorskie interpretacje 
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nie połączyły się w całość. I nawet jeśli 
poszczególne ekspozycje przyciągają 
uwagę, niewiele więcej z tego wynika.
W ramach wystawy głównej znajdziemy 
więc modele architektury parametrycz-
nej i elementów prefabrykowanych 
autorstwa Zahy Hadid z zespołem (wy-
stawa Arum); multimedialną ekspozycję 
Normana Fostera (Gateway) prezen-
tującą wymieszane widoki  parków, 
skwerów, ulic i innych przestrzeni pub-
licznych z całego świata z rzutowanymi 
na podłodze, kolumnach i sylwetkach 
zwiedzających nazwiskami architektów, 
krytyków, projektantów i urbanistów; 
uwidocznione w makietach przez zespół 
współpracujący z Peterem Eisenmanem 
interpretacje  motywów Giovanniego 
Battisty Piranesiego (The Project of 
Campo Marzio); wykonany pro publico 
bono plan odbudowy zdewastowanej 
przez trzęsienie ziemi i tsunami wy-
spy Miyato-Jima w Japonii autorstwa 
SANAA (Miyato-Jima Reconstruction 
Project) czy  prezentację prasowej debaty 
na temat wstrzymanej budowy filhar-

monii w Hamburgu zespołu Herzog 
& de Meuron i skomplikowanych 
relacji klient/architekt/wykonawca 
(Elbphilharmonie – The construction 
site as a common ground).  
Czym jest twórcze naśladownictwo lub 
kontynuacja (Copycat. Emphaty and 
envy as form-makers – wyróżniona eks-
pozycja Cino Zucchi Architetti), a czym 
kopiowanie (Museum of Copying – eks-
pozycja autorstwa FAT) dla tworzenia 
wspólnej architektonicznej płaszczyzny 
kulturowej? To przede wszystkim te 
dwie prezentacje w ramach wystawy 
głównej zdają się poruszać aktualne 
i istotne nie tylko dla środowiska ar-
chitektów wątki. W ramach Museum of 
Copying analizowane są wszelkie formy 
kopiowania, powielania, naśladowni-
ctwa, które, choć brzmi to przewrotnie, 
zdaniem autorów wnoszą do historii ar-
chitektury wiele pozytywów, stanowiąc 
często impuls dla tworzenia nowych 
koncepcji. Wraz z pojawianiem się kolej-
nych technologii budowlanych powie-
lanie staje się z jednej strony łatwiejsze, 

a z drugiej tym bardziej oddala nas od 
oryginału. Wyjściem do tej dyskusji jest 
pięciometrowy model – instalacja Villa 
Rotunda Redux – przetworzony palla-
diański pierwowzór licznych budowli. 
Surrealistyczne efekty kopiowania pre-
zentuje ekspozycja „architektonicznych 
sobowtórów” (użyte w tytule wystawy 
niemieckie słowo Doppelgängers służy 
z pewnością przywołaniu „złego” bliź-
niaka). Zobaczymy tu m.in. faksymile 
Villi Rotondy na terytoriach palestyń-
skich i w Chinach oraz  inspirowaną 
formą Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie 
Bazylikę Matki Boskiej Królowej Pokoju 
w Jamusukro na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej (notabene konsekrowaną 
w 1990 roku przez Jana Pawła II).  Czy 
jednak prawa autorskie nie mogą być  
realną zaporą przeciw  zapożyczeniom? 
Ekspozycja Repeat Yourself: Loos, Law 
and the Culture of the Copy, ujawniająca 
spory prawne wokół własności archi-
wum Loosa, jest ważnym przyczynkiem 
w dyskusji na temat działania prawa au-
torskiego. Studium przypadku stanowi 

propozycja budowy w Chinach niezre-
alizowanego domu oryginalnie zapro-
jektowanego w Paryżu dla Josephiny 
Baker. Jednym z dylematów jest kwestia 
okresu ochrony autorskiej. Jeżeli prawa 
autorskie wygasają po 75 latach  od 
śmierci twórcy, to czy w przypadku 
architektury, będącej często dziełem 
zbiorowym, oznaczać to powinno czas 
po „odejściu” ostatniego współpracow-
nika? A jeśli uznać, usankcjonować, 
że architektura powstaje jako zlepek  in-
spiracji? Muzeum Kopiowania obejmuje 
także Księgę kopii (The Book of Copies) 
– kserokopie ilustracji, motywów, da-
nych przygotowane przez zaproszonych 
architektów. Odwiedzający wystawę, 
używając kserokopiarki (a więc kopiując 
kopie), mogą montować własną wersję 
Księgi typologii budowlanej.
Zdaniem Cino Zucchi Architetti 
(Copycat. Empathy and envy as form-
makers) naśladownictwo (choć nie rów-
noznaczne z kopiowaniem) jest niezbęd-
ne dla znalezienia przez społeczeństwo 
„wspólnego gruntu”. Wyróżniona przez 

Tekst i zdjęcia: 
Ewa P. Porębska

1 | Ekspozycja Normana Fostera 
(Gateway) to wymieszane widoki  
parków, skwerów, ulic i innych 
przestrzeni publicznych z całego 
świata z rzutowanymi na podłodze, 
kolumnach i sylwetkach zwiedzających 
planami urbanistycznymi i nazwiskami 
architektów, krytyków, projektantów 
i urbanistów
2, 3 | Ekspozycja Repeat Yourself: 
Loos, Law and the Culture of the Copy 
autorstwa Ines Weizman (element 
wystawy FAT Museum of Copying) 
ukazała spory prawne wokół własności 
archiwum Loosa i propozycji budowy 
w Chinach niezrealizowanego domu 
oryginalnie zaprojektowanego w Paryżu 
dla Josephiny Baker
4 | Museum of Copying – ekspozycja 
autorstwa FAT. Pięciometrowy model 
– instalacja Villa Rotunda Redux
5 | Wykonany pro publico bono projekt 
odbudowy zdewastowanej przez 
tsunami wyspy Miyato-Jima w Japonii, 
autostwa pracowni SANAA 

6 | Zaha Hadid z zespołem – fragment 
wystawy Arum
7 | The Book of Copies – ekspozycja 
autorstwa San Rocco w ramach 
wystawy Museum of Copying 
(koncepcja zespołu FAT): kserokopie 
ilustracji, motywów, danych 
przygotowane przez zaproszonych 
architektów
8 | Pictographs – Statements of 
Contemporary Architects to stworzona 
przez szwajcarskiego architekta Valeria 
Olgiatiego instalacja złożona ze zdjęć 
i rysunków wybranych osobiście przez 
twórców, tak by odwoływały się do 
czegoś ważnego dla ich pracy lub dla 
nich samych. Na zdjęciu inspiracje 
Jacques’a Herzoga i Pierre’a de Meurona 
9 | Jedna z interpretacji  motywów 
Giovanniego Battisty Piranesiego 
(The Project of Campo Marzio, Yale 
University School of Architecture)
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biennale David Chipperfield. Przesłanie 
rosyjskiego pawilonu jest czytelne  
– przeszłość minęła, Rosja otwiera się 
na świat. Tym bardziej zwiedzających 
przybyłych z „tej” części Europy musi 
uderzać bezwzględna propagandowość 
i przedmiotowe potraktowanie przeszło-
ści, choć trzeba przyznać, iż propaganda 
przybrała tak spektakularną formę, 
że uwiodła nawet jurorów. Jak stwierdzi-
ło w uzasadnieniu przyznania pawilo-
nowi wyróżnienia: Jury dało się wciągnąć 
w tę magiczną tajemniczą podróż i uwieść 
wizualnej prezentacji. Na szczęście jest 
w tej opinii także nieco „dialektycznej” 
ironii – o ile nie przewrotności: I-city 
to dialektyczne podejście do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości Rosji, w trakcie 
którego wszyscy stajemy się cyfrowymi 
szpiegami. 
Na tle „prospołecznych” pawi-
lonów (japoński, amerykański) 
i „dialektycznego” (rosyjski) nasz 
polski wydaje się odosobnioną oa-
zą, świątynią, w której ścianach co 
prawda kumuluje się zgiełk otaczają-

cego świata, lecz bezpośrednia treść 
owych zewnętrznych zdarzeń do nas 
nie dociera. Skumulowany dźwięk 
momentami sprawia, że w całkowicie 
pustym pomieszczeniu drżą nie tylko 
ściany – zgodnie z tytułem instalacji 
(Making the walls quake as if they 
were dilating with the secret kno-
wledge of great powers) – ale i podłoga. 
W przeciwieństwie do innych pawilo-
nów, ta prezentacja nie jest, z założenia, 
opowiadaniem o  współczesnych prob-
lemach świata architektury. Traktuje 
temat w sposób metaforyczny i pozwala 
na wielość interpretacji. Odnosi się do 
przeżyć, a nie do poznania, poszerza-
nia zawodowej wiedzy. Ta zauważalna 
odrębność polskiej instalacji wynika 
z powierzenia jej artystce i socjologowi 
(Katarzyna Krakowiak, Michał  Libera), 
a nie architektowi. Doceniając uni-
wersalność, piękno i siłę przekazu tej 
ekspozycji, warto jednak zauważyć, 
że Biennale Architektury to jedyne waż-
ne europejskie wydarzenie, w ramach 
którego architekci mają możliwość pre-

zentacji na międzynarodowym forum 
swoich dokonań i dylematów. W takim 
sensie nasze środowisko zawodowe ko-
lejny raz nie było tu reprezentowane. 
Podczas gdy w samej Wenecji otwie-
rano uroczyście kolejne pawilony XIII 
Biennale Architektury, na pobliskim 
Lido, zwanym Plażą Wenecjan, inau-
gurowano legendarny, 69. już z kolei, 
wenecki Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy. Kordon policji oddzielił czer-
wony dywan rozścielony u wejścia do 
Palazzo del Cinema od tłumu demon-
strantów protestujących w związku z 
przedłużającą się realizacją nowego 
Palazzo, która została zawieszona ze 
względu na odnaleziony na miejscu 
budowy azbest. W 2005 roku konkurs 
na nową siedzibę festiwalu wygrał 
projekt włoskiej firmy architektonicz-
nej „5+1” we współpracy z francuskim 
biurem Rudy Ricciotti. Odkrycie w 
wykopie pod fundamenty trującego 
azbestu zatrzymało realizację na lata, 
gdyż lokalne władze i rząd uznały, że 
koszt utylizacji szkodliwych odpadów 

przekracza ich możliwości finansowe. 
Wobec uzasadnionego zagrożenia spad-
kiem znaczenia weneckiego festiwalu, 
lokalne władze, jak oświadczyli organi-
zatorzy filmowego wydarzenia w trakcie 
tegorocznego otwarcia, przeznaczą 
specjalne fundusze na rozwój infra-
struktury służącej rozwojowi imprezy. 
Skomplikowana historia projektu nowe-
go Palazzo del Cinema nie znalazła swo-
jego bezpośredniego odzwierciedlenia 
w ramach Biennale Architektury, pomi-
mo że jest modelowym i najbliższym 
– w dosłownym znaczeniu – studium 
przypadku walki o „wspólny grunt”, a 
więc tematu tegorocznej imprezy (po-
dobnie jak nie udało mi się znaleźć w 
pofestiwalowych relacjach informacji o 
konkretnych planach dotyczących utyli-
zacji azbestu na Lido).
XIII weneckie Biennale Architektury, 
tak jak instalacja w polskim pawilonie, 
kumuluje pojedyncze głosy, przetwa-
rza, niektóre wzmacnia; ale  najbliższe, 
realne wydarzenia  pozostawia poza 
progiem.

jury XIII Biennale instalacja prezentuje 
kolekcję obiektów i obrazów zebranych 
z myślą, że „podobieństwo”, a nie „ory-
ginalność”  pozwala na dialog między 
ludźmi i ono właśnie nadaje pożądaną 
formę wspólnym przestrzeniom.
Po obejrzeniu większości ekspozycji 
można odnieść wrażenie, że tylko real-
na, istniejąca już architektura inspiruje 
projektantów przy tworzeniu kolejnych 
form . Tym bardziej warto zauważyć 
inną prezentację:  Pictographs – 
Statements of Contemporary Architects 
to stworzona przez szwajcarskiego 
architekta Valeria Olgiatiego instalacja 
ukazująca  inspiracje 41 wyznaczonych 
przez kuratora współczesnych archi-
tektów. Skromna wystawa powstała 
z niewielkich zdjęć i rysunków wybra-
nych osobiście przez twórców, tak by 
odwoływały się do czegoś ważnego dla 
ich pracy lub dla nich samych, wiele 
mówi o źródłach ich wyobraźni. Są tutaj  
szkice, reprodukcje obrazów, manifest, 
ulubione widoki. Najbardziej osobista 
z wystaw, pozwala poznać bliżej m.in. 

Jacques’a Herzoga i Pierre’a de Meurona, 
Stevena Holla, Aratę Isozakiego, Toyo 
Ito, Kazuyo Sejimę, Alvaro Sizę i Eduarda 
Souto de Mourę. 
Większość ekspozycji autorskich w Arse-
nale stanowi luźną i często oddaloną od 
rzeczywistych problemów społecznych 
interpretację tematu Common Ground. 
W takim kontekście Złotego Lwa dla 
Pawilonu Japońskiego (Architecture po-
ssible here? Home-for-All), ukazującego 
współpracę architektów ze społecznoś-
cią lokalną w celu stworzenia nowego 
centrum dla regionu zdewastowanego 
przez katastrofalne trzęsienie ziemi 
i tsunami, odbierać można jako pewną 
rekompensatę. Wielkoformatowe fo-
tografie zrobione przed i bezpośrednio 
po katastrofie,  mnogość modeli domów 
opracowanych w ramach programu od-
budowy, uzmysłowiło zwiedzającym ja-
kość, trud i cel wspólnej z mieszkańcami 
pracy projektantów, pokazując najbar-
dziej humanitarne oblicze tego zawodu.
A jednak, rozumiejąc powody, dla 
których jury przyznało Japonii głów-

ną nagrodę, osobiście głosowałabym 
na Pawilon Amerykański. Podczas gdy 
japoński stanowił studium jednego 
przypadku, amerykański ukazał ich całe 
spektrum. Spontaneous Interventions: 
Design Actions for the Common Good 
to prezentacja 124 interwencji miej-
skich, w których uczestniczyli archi-
tekci, projektanci, urbaniści, artyści 
i osoby prywatne, z własnej inicjatywy 
rozwiązując lokalne problemy. Takie 
działania, nazywane improwizacją czy 
miejską partyzantką, przyczyniają się 
do powstania ścieżek rowerowych, 
ogrodów, architektury tymczasowej 
i, w efekcie, do poprawy lub ożywienia 
przestrzeni publicznych. Są też coraz 
bardziej popularne – również w Polsce. 
Sama ekspozycja nie stanowi odkrycia 
pod względem wystawienniczym, ale jej 
skala i zasady organizacji są imponujące 
(124 współczesne „interwencje” zostały 
wybrane z 450 zgłoszeń zebranych przez 
Instytut Projektowania; wystawa szcze-
gółowo opisuje i klasyfikuje poszcze-
gólne działania; w tle  prezentuje także 

aspekty historyczne – przełomowe daty 
dla ruchów oddolnych itp.).
W przeciwieństwie do Amerykanów, 
Rosjanie postawili na formę i techniczne 
zaawansowanie wystawy. Podziemna 
część pawilonu odkrywa przed ma-
sową publicznością 60 radzieckich, 
zamkniętych, tajnych „miast nauki” 
istniejących w latach 1945-1989, będą-
cych w rzeczywistości obozami pracy. Ta 
strefa wystawy, nazwana „i-land” została 
w założeniu kuratorów przeciwstawiona 
„i-city” – usytuowanej na piętrze ukrytej 
w zapisanych w kodach QR prezentacji 
nowoczesnego „miasta innowacji” – 
Skołkowa. Projekt miasta można oglądać 
za pomocą wypożyczonych tabletów, 
skanując pokrywające ściany, podłogi 
i sufity kody QR, dzięki czemu zwiedza-
jący uczestniczą w wystawie „fizycznej” 
i wirtualnej zarazem. Skolkovo jest pla-
nowane jako rosyjska Dolina Krzemowa 
i w jego projektowaniu uczestniczy 
wielu znanych zachodnich architek-
tów, w tym – obok biur OMA, SANAA 
i Herzog & de Meuron – sam kurator 
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Podczas gdy otwierano 
kolejne Pawilony Biennale 
architektury, na PoBliskim 
lido inaugurowano  
69. Festiwal FilmoWy. 
drastyczNa historia 
Projektu nowego Palazzo 
del cinema Nie zNalazła 
swojego odzwierciedlenia 
w ramach Biennale 
architektury, mimo że jest 
modeloWym i najBliższym 
– w dosłownym 
znaczeniu – studium 
przypadku: walki 
o „wsPólny grunt”, a więc 
tematu tegorocznej imPrezy 

10 | Pawilon japoński (Architecture 
possible here? Home-for-All)
11  | Pawilon amerykański 
(Spontaneous Interventions: Design 
Actions for the Common Good). 
Prezentacja 124 interwencji miejskich 
12, 13 , 15 | Pawilon rosyjski.
Podziemna część pawilonu 
symbolizująca 60 radzieckich, tajnych, 
zamkniętych „miast nauki”, istniejących 
w latach 1945-1989, przeciwstawiona 
„i-city” – usytuowanej na piętrze 
ukrytej w kodach QR prezentacji 
„miasta innowacji” – Skołkowa 
14 | Pawilon Hiszpanii – instalacja 
z makietami Fernando Menisa 
(sala koncertowa w Toruniu)
16 | 69. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy. Kordon policji oddzielił 
wejście do Palazzo del Cinema 
od demonstrantów protestujących 
w związku z przedłużającą się budową 
nowego Palazzo, którego realizacja 
została zawieszona ze względu na 
odnaleziony na miejscu budowy azbest
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Cachucho; Center for Urban Pedagogy; 
Candy Chang; and Civic Center; 
Cheng+Snyder; Chicago Loop Alliance; 
City Repair; City Fabric; Cleveland 
Urban Design Collaborative at Kent 
State University; CMG Landscape 
Architecture; Come Out and Play; 
COMMONstudio; Graham Coreil-Allen; 
Crookedworks; Nicholas de Monchaux; 
Department of Urban Betterment; 
Depave; Design 99; Design That 
Moves You; Do Tank; DSGN AGNC, 
ENS_Projects; envelope A+D; Jason 
Eppink; Jason Eppink and Posterchild; 
Free Agents Imbert and Meijerink; 
Free Art and Technology Laboratory 
(F.A.T: Lab); Freecell; French 2Design; 
Futurefarmers; Evan Gant and Alex 
Tee; Ghana ThinkTank; GOOD; Guerrilla 
Grafters; HabitatMap; Fritz Haeg; 
Hellmuth; Obata + Kassabaum; 
Hester Street Collaborative; HOK; 
Howling Mob Society; ICE-POPS; 
Institute for Urban Design; Interboro 
Partners; International Design Clinic; 
Jackson Heights Green Alliance; 
Kingshighway Vigilante Transitions; 
LA Department of DIY; LA Green 
Grounds; Lang Architecture; Make 
It Right Foundation; Street Plans 
Collaborative; M12; Macro Sea, MAS 
Studio, MIT Media Lab; Molly Dilworth 
Studio; Ken Mori & Jenny Liang; Eve 

Mosher; MyBlockNYC; Neighborland; 
No Longer Empty; Normal Projects; 
Object Orange; Occupy Wall Street 
8various, including inflatable General 
Assembly and OWS Screenprinters’ 
Guild; OpenPlans; Philadelphia 
Horticultural Society; PlanningCorps; 
Popularise; Public Architecture; 
Public Laboratory for Open Technology 
and Science; Public Media Institute; 
Alexandra Pulver; Rebar; Rebuild 
Foundation; Red Swing Project; 
Resource Center; Rockwell Group; 
James Rojas; SanFranStudios; 
Sensemakers; Shared Spaces 
Landscape Architecture and ‘Hood 
Builders; SLO Architecture; Stamen; 
Streetfilms; Syracuse University 
School of Architecture; Team Better 
Block; Matt Tomasulo/CityFabric; 
TreeKIT; TheUni Project with Howeler + 
Yoon Architecture; Urban Operations; 
Urbano Activo; UrbanUXd; 
Rob Walker & Ellen Susan; Dave 
Winslow and Loring Sagan; Ed 
Woodham; WORKac; youarethecity; 
Z-A Studio
(pawilon w Giardini)
Komisarz/kurator: Cathy Lang Ho 
Kuratorzy: Ned Cramer, 
David van der Leer
Zastępcy kuratorów: Paola Antonelli, 
Anne Guiney, Zoe Ryan, Michael Sorkin

uzasadnienie: interaktywna instalacja 
zrobiła wrażenie na jury tym, jak 
wysławia siłę jednostek umiejących 
zmieniać społeczeństwo przez 
drobne, ale skuteczne działania. 
Bezpretensjonalna, prosta 
prezentacja stanowi o uroku wystawy

rosja
i-city
AREP; SPEECH Czoban/Kuzniecow; 
David Chipperfield Architects;
 Valode& Pistre; Mohsen Mostafavi; 
OMA; SANAA; Herzog & de Meuron; 
Stefano Boeri architetti; 
Project MEGANOM; MDP/Michel 
Desvigne paysagiste; 
BERNASKONI architecture bureau
(pawilon w Giardini)
Komisarz: Grigorij Rewzin 
Kurator: Siergiej Czoban 
Zastępcy kuratora: 
Siergiej Kuzniecow, Waleria Kaszirina

uzasadnienie: I-city 
to dialektyczne podejście do 
przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości Rosji, 
w trakcie którego wszyscy stajemy się 
cyfrowymi szpiegami. 
Jury dało się wciągnąć w tę magiczną 
tajemniczą podróż i uwieść wizualnej 
prezentacji

cino zucchi
Copycat. Empatia e invidia come 
generatori di forma
(Mediolan, Włochy, wystawa 
w Corderie, Arsenale)

uzasadnienie: wyróżniono instalację, 
która ma na celu przywołanie 
skomplikowanej sieci powiązań 
kształtujących nasze fizyczne 
otoczenie. Jury uznało, że jest 
to modelowe przypomnienie 
wszechstronności tematu wystawy 
Common Ground
 
Uroczystość przyznania nagród 
odbyła się 29 sierpnia 2012 
w Giardini. 
Biennale trwa do 25.11.2012
www.labiennale.org

Xiii 
międzynarodowa 
Wystawa 
architektury 
common ground
nagrody
 

Na wniosek tegorocznego kuratora 
wystawy Davida Chipperfielda 
złotego lwa 
za całokształt twórczości 
otrzymał 
alvaro siza Vieira

jury Xiii międzynarodowej Wystawy 
architektury na biennale w Wenecji, 
w składzie: Wiel Arets (przewodniczący, 
Holandia), Kristin Feireiss (Niemcy), 
Robert A.M. Stern (USA), Benedetta 
Tagliabue (Włochy) i Alan Yentob 
(Wielka Brytania), postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 

złotego lwa za najlepszą wystawę 
narodową – Japonii za Architecture 
possible here? Home-for-All
proj. Naoya Hatakeyama, Kumiko Inui, 
Sou Fujimoto, Akihisa Hirata
(pawilon w Giardini)
Komisarz: Toyo Ito; zastępcy 
komisarza: Atsuko Sato, Tae Mori 

uzasadnienie: Toyo Ito, architekt 
o międzynarodowej sławie, pokierował 
zespołem złożonym z młodych 
architektów i lokalnej społeczności, 
który w praktyczny i pełen wyobraźni 
sposób przedstawił projekt nowego 
centrum regionu dotkniętego klęską. 
Prezentacja i narracja w pawilonie są 
wyjątkowe i doskonale zrozumiałe dla 
szerokiej publiczności. Jury było pod 
wrażeniem humanitaryzmu projektu

złotego lwa za najlepszy projekt 
w ramach wystawy Common Ground 
– Torre David / Gran Horizonte
proj. Urban-Think Tank (Alfredo 
Brillembourg, Hubert Klumpner), 
Justin McGuirk i Iwan Baan (wystawa 
w Corderie, Arsenale)

uzasadnienie: Złotego Lwa za najlepsze 
ujęcie tematu Common Ground 
przyznano projektowi Torre David/Gran 
Horizonte autorstwa Urban-Think 

Tank (Alfredo Brillenbourg, Hubert 
Klumpner), Justina McGuirka i Iwana 
Baana oraz mieszkańcom Caracas 
i ich rodzinom, którzy stworzyli nową 
społeczność i dom w nieukończonym, 
porzuconym budynku. Jury doceniło 
architektów za fakt, że potrafili 
rozpoznać siłę tego przekształcenia. 
Zajmując Torre David, nieformalna 
społeczność stworzyła nowy dom 
i nową tożsamość, a uczyniła 
to z talentem i przekonaniem. 
Inicjatywę tę można potraktować jako 
inspirujący przykład, świadczący o sile 
nieformalnych społeczności

srebrnego lwa za najbardziej obiecującą 
pracownię prezentującą projekt 
na wystawie Common Ground – 
Grafton Architects (Yvonne Farrell and 
Shelley McNamara)
(Irlandia, wystawa w Pawilonie 
Centralnym, Giardini)
 
uzasadnienie: nagroda za imponującą 
prezentację nowego kampusu 
uniwersytetu w Limie, odwołującego 
się do idei Paula Mendesa de la 
Rochy. Jury uznało, że koncepcyjne 
i przestrzenne walory instalacji 
ukazują znaczny potencjał tej pracowni 
w tworzeniu nowego krajobrazu 
miejskiego

Wyróżnienia:
 
polska
Making the walls quake as if they were 
dilating with the secret knowledge 
of great powers (Iżby ściany drżały, 
pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej 
mocy)
Artystka: Katarzyna Krakowiak
(pawilon w Giardini)
Komisarz: Hanna Wróblewska
Kurator: Michał Libera

uzasadnienie: ta odważna, 
śmiała instalacja przypomina 
odwiedzającemu, by nie tylko patrzeć, 
ale i słuchać… I czuć dźwięki Common 
Ground

stany zjednoczone
Spontaneous Interventions: 
Design Actions for 
the Common Good
596 Acres; AFHny Studio; Mouna 
Andraos; Ants of the Prairie; 
Architecture for Humanity Chicago; 
Austin Urban Solutions & Rosner 
Studio; Manuel Ávila; Baltimore 
Development Cooperative; Barkow 
Leibinger Architects & Kyle Talbott; 
David Benjamin and Natalie 
Jeremijenko; BK Farmyards; BroLab; 
Brooklyn Night Bazaar; Eduardo 
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Ta śmiała insTalacja 
przypomina 
odwiedzającemu, 
by nie Tylko paTrzeć, 
ale i słuchać… 
i czuć dźwięki 
common Ground 
tak jury Xiii 
międzynarodowego 
Biennale architektury 
w wenecji 
uzasadNia 
wyróżnienie dla 
Polskiego Pawilonu. 
tym bardziej 
tę instalację 
można uznać za 
kWiNteseNcję  
Biennale jako 
całości – kumuluje 
Pojedyncze głosy, 
twórczo Przetwarza, 
a niektóre wzmacnia; 
ale  Najbliższe, 
realne wydarzenia  
Pozostawia poza 
progiem  

17  | Wejście do pawilonu polskiego 
na wystawę Iżby ściany drżały, 
pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej 
mocy 
18  | Wernisaż w pawilonie polskim 
– śpiewaczka Sabina Meyer podczas 
performance’u przygotowanego z 
Ralfem Meinzem i Ulrike Helmholz 
specjalnie na otwarcie pawilonu; 
z lewej komisarz Hanna Wróblewska 
i artystka Katarzyna Krakowiak 
Fot. 17, 18: KrzysztoF PijarsKi/dzięKi 
uPrzejmości zachęty


