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Czy pamiętają Państwo tę wypowiedź Le Corbusiera 
z 1921 roku? – Architekci żyją w ciasnocie szkolnych 
wiadomości, w ignorancji nowych zasad budowania, 
a ich wyobraźnia chętnie się ogranicza do motywu 
splecionych gołąbków. Dla jego rewolucyjnych zało-
żeń punktem wyjścia był wielki postęp techniczny 
przełomu stuleci.
W osiemdziesiąt trzy lata później Kurt W. Forster, 
określając koncepcję IX Międzynarodowego 
Biennale w Wenecji, także odwołał się do osią-
gnięć techniki. Jednak, jak na historyka przystało, 
nie stworzył wystawy-manifestu, ale wnikliwy, 
poetycki, pełen szczegółów, a równocześnie nie-
dopowiedzeń, jak to sam określa – „światowy 
przegląd” zwiastunów nowej ery. Pokusa zajrzenia 
w przyszłość, towarzysząca z założenia każde-
mu kolejnemu Biennale Architektury, przybrała 
w jego tegorocznym wydaniu szczególną postać: 
wielowarstwowych odniesień do historii archi-
tektury, do jej głównych bohaterów/architektów 
i przywracania zapomnianych wątków (il. 1).
I choć międzynarodowa wystawa zaczyna się 
„oficjalnie” od sali poświęconej ostatnim dwu 
dekadom dwudziestego wieku, to w licznych, 
kolejno prezentowanych pracach pobrzmiewa 
dyskusja ze znacznie odleglejszą przeszłością, 
a tezy odmawiającego architektom wyobraźni 
Le Corbusiera stają się inspiracją twórczości kolej-
nego pokolenia.

Metamorfozy w Arsenale

Wejściowa przestrzeń Arsenale nieprzypadkowo 
poświęcona została czterem wybitnym architek-
tom lat osiemdziesiątych, stanowiąc zarówno 
symboliczny wstęp, jak i ostrzeżenie przed zbyt 
szybkim szeregowaniem dokonań poszczegól-
nych twórców. Zorganizowana dwadzieścia czte-
ry lata temu w tym samym miejscu wystawa 
zapowiadała bowiem tryumf idei Aldo Rossiego 
i Jamesa Stirlinga (w ich projektach dopatrywa-
no się wtedy wizji na przyszłość), podczas gdy 
w rezultacie to działalność Petera Eisenmana 
i Franka O. Gehry’ego odbija dzisiaj silne piętno 
na współczesności (il. 2).
Całość ekspozycji, choć efektowna i zapamięty-
walna niemal od pierwszego wejrzenia, nie jest 
łatwa w odczytywaniu zawartych w niej treści 
– wiele zależy od wiedzy i wrażliwości widza. 

Złote lwy i złota rybka, czyli Biennale w Wenecji 2004 \ 
Golden Lions and a Goldfish, or the 2004 Biennale di Venezia

Bajkowa wizja niezwykłych osiągnięć współczesnej architektury utrwalona w makietach, fotografiach i renderingach niepokojąco współgra 
z nagrodzonymi przez międzynarodowe jury za zapadające w pamięć przedstawienie nieznanych krajobrazów zdjęciami Marsa \ The fabulous 
vision of outstanding achievements of the contemporary architecture represented by models, photographs and renderings finds its disquieting 
match in the photographs of Mars awarded by the international jury for the haunting representation of unknown landscapes

Kolejne działy/tytuły wystawy są rodzajem wska-
zówek (TRAnSFORMACJE, TOPOGRAFIA, 
POWIERZChnIE, ATMOSFERA...); jednak kry-
teria podziału nie są jednoznaczne, a formalne 
wątki ukryte w poszczególnych częściach wystawy 
często się na siebie nakładają. 
W pierwszej sekwencji (TRAnSFORMACJE), 
poświęconej dostosowaniu architektury do wymo-
gów zmieniającego się życia, Forster przedstawia 
zarówno metamorfozy rzeczywistej, materialnej 
struktury, jak i wiodących architektonicznych idei. 
Przykładem może być holenderski projekt prze-
kształcenia wielkoskalowego bloku mieszkalnego, 
który ma stanowić zaczątek rewitalizacji całego 
założenia urbanistycznego (autorzy: Greg Lynn 

Form; il. 3). Budynek z pięciuset mieszkaniami 
zostaje „odmieniony” poprzez ograniczenie prze-
strzeni ogólnodostępnych i podział na sąsiedzkie 
sekcje, a następnie ubrany w oryginalny kostium 
formy tworzonej przez ciąg wind łączących 
poszczególne jednostki na wiele rozmaitych spo-
sobów. 
Innym aspektem TRAnSFORMACJI jest efektow-
na dyskusja z ikoną modernizmu – projektem Le 
Corbusiera Dom-ino z 1914 roku. System żelbe-
towej płytowo-słupowej konstrukcji pozwalającej 
na niezależne kształtowanie elewacji budynku, 
przygotowany do produkcji masowej, jak kostki 
domina dawał możliwość tworzenia różnorodnych 
układów i kompozycji. Projekt Dagmar Richter  
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1998, fot. ©Gerard Zugmann
6. Parking firmy Novartis, Foreign 
Office Architects Ltd, Bazylea, 
Szwajcaria 
7. Ogród botaniczny, Carlos Ferrater, 
Montjüic, Barcelona, Hiszpania, 
1995-1999, fot. ©Alejo Bague
8. Ruchome schody, Martinez 
Lapeña-Torres Arquitectos, Toledo, 
Hiszpania, 1997-2000
9. Muzeum kolekcji Liaunig, ODBC 
– Odile Decq – Benoit Cornette 
Architectes, Neuhaus, Austria,
 od 2004, rendering ©ODBC 

(il. 4) jest przekształceniem podstawowego kośćca 
w niestandardowy Dom-In(f)o house, tworze-
niem kolekcji prototypów – wariacji wyrosłych 
z pierwowzoru, aby następnie rozważać (czysto 
teoretycznie) możliwości tworzenia zabudowy 
mieszkaniowej, w której przestrzeń publiczna 
łączyć będzie narastające wzwyż mieszkalne jed-
nostki. 
Dekonstrukcja hitlerowskiego symbolu (il. 5) to kolej-
ny aspekt TRAnSFORMACJI. Projekt Centrum 
Dokumentacji (autor: Günther Domenig) otrzymał 
w ramach Biennale nagrodę za przekształcenie 
symbolu ponurej przeszłości w strukturę świadczącą 
o krytycznej pamięci.

Pod hasłem TOPOGRAFIA, jak w przypad-
ku TRAnSFORMACJI, kryje się wiele róż-
norodnych wątków – opowieści o zależno-
ściach budynków i krajobrazu – zaczynając 
od tradycyjnie już przyjętych zasad kompono-
wania do projektów, w których obiekt staje się 
integralną częścią swej lokalizacji, wyrastając 
wprost z otoczenia lub pozwalając mu sobą 
zawładnąć. Reprezentatywnymi przykładami 
tego nurtu będą z pewnością: projekt wiel-
koskalowego parkingu w Bazylei, autorstwa 
Foreign Office Architects Ltd (il. 6), ukryte-
go pod „warstwą” parku, realizacja ogrodu 
botanicznego w Barcelonie, autorstwa zespołu 
Carlosa Ferratera (il. 7), konstrukcja ruchomych 
schodów w Toledo, autorstwa biura Martínez 
Lapeña-Torres Arquitectos (il. 8), Muzeum 
kolekcji Liaunig w neuhaus autorstwa ODBC 
(il. 9), lub Ciudad de la Cultura de Galicia 
w Santiago de Compostella, autorstwa zespołu 
Eisenmana (il. 10). W tym ostatnim projekcie, 
realizowanym od kilku lat, architektura staje się 
mieszanką nakładających się znaków – kształt 
muszli, symbol Santiago, zdeformowany pla-
nem średniowiecznego miasta, przekształca się 
w zbiór budynków, które jednocześnie wciąż 
przynależą do swego podłoża; nie tylko wyra-
stają, lecz SĄ częścią ziemi. Sama ziemia zdaje 
się poruszać i mieszać z seriami konstrukcji 
– twierdzi Forster.
Kolekcję budowli, w których wydaje się znikać 
zależność między ciężarem i podporą, zamknięto 
w ramach Biennale pod hasłem POWIERZChnIE. 
Odnajdujemy tu zakrzywione przestrzenie, płynne 

przejście między ścianami, podłogą i dachem – jak 
w realizacji Springtecture, autorstwa Shuhei Endo 
(il. 11), szkoły designu w Essen, autorstwa biura 
Leeser Architecture (il. 12), czy pawilonu poświę-
conego wodzie – hTWOO EXPO w holandii, 
autorstwa zespołu nOX (il. 13). W tym ostat-
nim przypadku forma zewnętrza ściśle wynikała 
z założonego programu „poznawczego” obiektu, 
w którym wykorzystano wszelkie możliwości 
techniczne wirtualnego i rzeczywistego doświad-
czania wody.
W sekcji ATMOSFERA – trochę nieuchwytnych 
wrażeń, gra świateł, rytm, wzór, perforacja, 
zmienność… Życie budynków o różnych porach 
dnia i nocy, oświetlenie, kontrola poziomu hałasu 
i wewnętrznego klimatu – wszystkie te czynniki, 
które wpływają na „odczuwanie” architektury. 
Magia i marzenia mieszają się tu z rzeczywisto-
ścią. Projekt eko-ukrycia elektrowni w Ames 
w USA, autorstwa Cero 9, to (oczywiście nie-
zrealizowany!) konkursowy pomysł osłonięcia 
olbrzymiego budynku membraną z róż, świateł 
i wiciokrzewu, tworzący – według słów autorów 
– żywą „magiczną górę” (il. 14). Budynek Tod's 
Omotesando w Tokio, autorstwa Toyo Ito (il. 15) 
– z graficzno-strukturalną impresją drzew na ele-
wacjach. Kroplowate formy, tworzone kompute-
rowo z powtarzalnych blach stalowych, autorstwa 
OnL (il. 16).
Prezentacje w Arsenale zamyka kolekcja hIPER-
PROJEKTÓW. Znalazły się tutaj nie tylko obiekty 
o ogromnej skali, ale także o wysokim stop-
niu komplikacji. Konkursowy projekt miasteczka 
olimpijskiego nYC2012, autorstwa Morphosis 
(il. 17), czy Esplanada Forum w Barcelonie autor-
stwa biura Martínez Lapeña-Torres Arquitectos 
(il. 18). Ta ostatnia realizacja stanowi imponujące 
skalą zakończenie Avenida Diagonal – wchodzące 
w morze publiczne forum z budynkiem centrum 
konferencyjnego, zasłaniające ukryty pod nim 
zakład oczyszczania.
Zdawać by się mogło, że hIPER-PROJEKTY, 
pokazując siłę, rozmach i techniczne możliwości 
współczesnego budownictwa, stanowić powin-
ny kulminację tegorocznego Biennale; jednak 
najwymowniejsze METAMORFOZY dotyczą 
pogranicza muzyki i architektury. Wystawa SAL 
KOnCERTOWYCh to pasjonująca opowieść 
o rozwoju koncepcji obu tych dziedzin, o zmia-

nach budowli z prostej formy statycznego pudełka 
w skomplikowaną strukturę, mogącą się dostoso-
wać do potrzeby chwili.
Sale koncertowe w Rzymie, autorstwa Renzo 
Piano (il. 19) z widowniami na 2800, 1200 
i 700 osób oraz amfiteatrem dla 3000 widzów, 
naśladują w swej strukturze tarasowe winnice, 
umożliwiają zmienność układów przestrzennych 
i wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniczne 
dla uzyskania najwyższej jakości dźwięku. Sala kon-
certowa w Kopenhadze, autorstwa Jeana nouvela 
(il. 20), realizowana w miejscu, w którym dopiero 
powstają kolejne inwestycje, ma z założenia stać 
się kulminacyjnym punktem dzielnicy, a główna 
sala koncertowa ma stanowić – według słów 
nouvela – symboliczny przekryty plac, obszer-
ną grotę wśród przypominającej miejską siatkę 
wewnętrznej przestrzeni obiektu.
O roli obiektów publicznych w strukturze mia-
sta przypomina też projekt sali koncertowej 
w Stavanger z roku 2003, dzieło zespołu Plot 
(il. 21) – w którym budynek efektownie zmienia 
się w rodzaj areny o tarasach przypominających, 
według słów autorów, pola ryżowe, tworząc 
dynamiczne forum, umożliwiające przyglądanie 
się portowi i odbywającym się na jego tle wystę-
pom.
I wreszcie kulminacja – konkursowy projekt miej-
skiego zespołu w Pusan (Korea Południowa), 
autorstwa Xefirotarch: szanse tkwiące w zmien-
ności, dopasowywaniu się do wymogów miejsca, 
zmian światła (pór dnia i nocy), temperatury. Idea 
obiektu, który nie jest stanem trwałym, który 
nie tylko reaguje na warunki środowiska, ale także 
je współtworzy (il. 22).

Złota rybka 
Opublikowany jeszcze przed otwarciem Biennale 
zagmatwany, metaforyczny tekst Kurta W. Forstera 
poświęcony wystawie, nie zapowiadał jej meryto-
rycznego sukcesu. Po jego przeczytaniu zdawać 
się mogło, że tytuł METAMORPh jest tylko kolej-
nym z serii (po wcześniejszych Less Aesthetics, 
More Ethics czy next), jak to powiedział kie-
dyś w wywiadzie dla „ARChITEKTURY” krytyk 
Dietmar Steiner przydatnych bajtów dźwiękowych 
służących marketingowi, a nie jakiejkolwiek głęb-
szej refleksji. naturalnie, jak już zdążyliśmy się 
do tego przyzwyczaić, uczestnictwo w Biennale jest  
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płowni w Ames, Cero 9, Ames, Iowa, 
USA, konkurs międzynarodowy
15. Budynek Tod’s Omotesando, 
Toyo Ito Associates, Tokio, Japonia
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wyjątkową okazją do reklamy nie tylko idei, 
ale przede wszystkim poszczególnych pracowni 
architektonicznych (stąd tyle emocji przy kwalifika-
cjach do udziału!) – jednak wystawa METAMORPh 
wcale nie jest powierzchowna. Opowiadając 
o tkwiącym we współczesnej architekturze poten-
cjale przyszłości, prowokuje do wielowątkowej 
interpretacji przeszłości. A co najistotniejsze – 
umożliwia wielokrotne i dostosowane do wiedzy 
oraz potrzeb zwiedzającego odkrywanie kolej-
nych warstw znaczeniowych. Pozwala bowiem 
zarówno na „ślizganie się po powierzchni” pojęć, 
czyli – mówiąc wprost – podziwianie niezwy-
kłych, zapierających dech przeciętnego architekta 
osiągnięć światowej techniki, jak i zagłębienie się 
w labirynt (zapowiedzianych już w samym tytule 
Biennale) mitów i aluzji, lub obserwację „cudow-
nych” metamorfoz: przemian architektury w źró-
dła, drzewa, głazy i ciała niebieskie.
Zafascynowani niezwykłymi możliwościami, jakie 
daje współczesna technika, oczarowani poetycką 
wyprawą „w głąb” architektury, nie unikniemy 
jednak w końcu pytań o cel i wymowę wenec-
kich METAMORFOZ – bowiem bajkowa wizja 
niezwykłych osiągnięć współczesnej archi-
tektury utrwalona w makietach, fotogra-
fiach i renderingach niepokojąco współgra 
z nagrodzonymi przez międzynarodowe 
jury za zapadające w pamięć przedstawienie 
nieznanych krajobrazów zdjęciami Marsa (il. 
23), a idealnie piękne obiekty, doskonale wpisane 
w krajobraz, zbyt często zdają się abstrahować 
od codziennej, politycznie i gospodarczo złożonej 
rzeczywistości.
A może nie abstrahować, ale po prostu – ukry-
wać? Bowiem czy odwołujący się do odwiecznych 
symboli: ognia, wody, yin i yang urzekający obra-
zek centrum pływackiego w Pekinie ma jakiś zwią-
zek z Chinami? (il. 24). Zapewne o tyle, o ile jest 
opowiadaniem o zdobywaniu nowych, jeszcze 
niedawno niedostępnych lądów przez architekto-
niczne sławy. no i ta nadnaturalnej wielkości złota 
rybka, pływająca jakby „wewnątrz” elewacji (il. 25) 
– czyje spełni marzenie? Autorów tego projektu 
(PTW Architects PTY Ltd), w postaci nagrody 
specjalnej tegorocznego Biennale, za przemyślane 
czerpanie z nauk molekularnych, architektury i feno-
menologii, dzięki czemu tworzy się zwiewny, lekko 
zamglony nastrój …

Przedstawiona w Wenecji „nowa” architektura 
przekracza dawne bariery techniczne, dosto-
sowuje się do wymogów krajobrazu i ekologii, 
ale unika „niewygodnych”, a tak charakterystycz-
nych dla minionego, dwudziestego wieku dys-
kusji politycznych i marzeń o rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Perfekcyjne biurowce, 
idealne muzea i sale koncertowe, ukryte pod 
masywami zieleni megaparkingi – oto świat ele-
ganckiego architekta-wizjonera, dla któ-
rego inwestowanie staje się celem samym 
w sobie. Jak to ujęła w katalogu Biennale Amanda 
Marshall, opisując projekt ogólnego planu zago-
spodarowania Greater Middlehaven autorstwa 
Alsop Architects (il. 26): Stworzymy piękny krajo-
braz w Middlehaven, krajobraz pasujący do dwu-
dziestego pierwszego wieku i zamieszkały przez 
symbole dwudziestego pierwszego wieku – niezwykłe 
obiekty, dumnie umieszczone w nowym, niezwykłym 
krajobrazie. Koncepcja nowego, szybko zrealizowa-
nego krajobrazu, który przyciągnie uwagę potencjal-
nych inwestorów; koncepcja, że w tym krajobrazie 
zamieszkają budowle, które tam znalazły należny 
sobie dom – ponieważ są równie niezwykłe i piękne. 

Aż prowokuje to do pytania – jeżeli w wizjach 
projektantów to budowle są celem, 
a słowo „zamieszkać” odnosi się do nich, 
a nie do ludzi, to czy ludzie nie mogliby się 
po prostu obyć bez architektów? 

Złoty Lew
W tej sytuacji trudno się dziwić, iż za postawienie 
podobnych kwestii: Czy miasto może egzystować 
bez architektury? I co to jest architektura? (…) 
Na ile uniwersalne jest planowanie urbanistyczne? 
Czy miejskość/ogłada może być niematerialna/błaha? 
(…) przyznano w tym roku jedną z trzech głów-
nych nagród Biennale. Wręczenie Złotego Lwa 
– w kategorii prezentacji narodowych – twórcom 
pawilonu belgijskiego, za instalację poświęconą 
dyskusji na temat postkolonialnego Konga, przy-
jęte zostało przez część publiczności (szczególnie 
tej wschodnioeuropejskiej, liczącej na skierowanie 
nagrody w kierunku państw, które świeżo wstąpiły 
do Unii Europejskiej), za wyraz przesadnej poli-
tycznej poprawności. W rzeczywistości wystawa 
Kinszasa. Miasto Zmyślone stanowiła konieczny 
kontrapunkt Biennale, nie tylko przypominając 

o odpowiedzialności za przeszłość, ale też ukazu-
jąc bezradność współczesnego świata wobec lata-
mi narastających problemów. Kinszasa – miasto 
tętniące sześciomilionowym życiem – wykracza 
poza granice tradycyjnie rozumianych ram archi-
tektury czy urbanistyki (il. 27).
Zdaniem jury projekt pokazał w prowokacyjny 
i niezwykły sposób, że tradycyjne strategie i typolo-
gie architektoniczne nie zawsze stanowią najlepszą 
odpowiedź na wielkie wyzwania, stawiane przez 
świat i taka opinia była wręcz niezbędna, 
by w obliczu spektakularnych osiągnięć 
architektury dwudziestego pierwszego 
wieku przypomnieć także o jej oczywi-
stych brakach i słabościach. Cóż, mówiąc 
bez ogródek – pawilon Belgii, choć symbolicznie, 
służył uspokojeniu sumień, bowiem Biennale, 
jakkolwiek by na to patrzeć, ukazywało przede 
wszystkim architekturę „najbogatszych” – spek-
takularną przestrzeń tworzoną przez architekto-
niczne gwiazdy w ramach ogromnych inwestycji 
i budżetów. 

Przejrzystość rzeczy
Przyszłość to jedynie zwrot retoryczny, widmo myśli 
– nie mity i symbole, których tak wiele w podtekście 
Biennale, ale sekwencje nabokova o Przejrzystości 
rzeczy wydają mi się najlepszym przewodnikiem 
po weneckiej wystawie. Otóż idea METAMORFOZ 
zachęca do zanurzania się w historii, szukania źró-
deł, odnajdywania odwiecznych znaków. Dokładnie 
jak u nabokova, dla którego sam akt skupienia 
może doprowadzić do mimowolnego zanurzenia się 
w historię (...) przedmiotu, tak w ekspozycji Forstera 
mimowolnie szukamy drogi w ukrytych, wielo-
warstwowych skojarzeniach – labiryntach (il. 28). 
nie dajmy się jednak zwieść symbolicznym ruinom 
(wieży Babel) i błyskawicom, ani grom słów i nie-
dopowiedzeń, bo choć stanowią pasjonującą lekcję 
znaczeń, ISTOTĄ Biennale jest zawsze prezentacja... 
budynków i architektów.
I zapewne dlatego, mimo iż tegoroczny polski 
pawilon pozytywnie wyróżniał się na tle 
innych zarówno wpisującym się w teo-
retyczny kontekst pomysłem, jak i silną 
wymową artystyczną (il. 29, 30, 31), nie mógł 
otrzymać nagrody. Bowiem w stworzonej przez 
kuratora Adama Budaka finezyjnej i pięknej 
opowieści o formie i symbolach, o wartościach 

17. Miasteczko olimpijskie NYC2012, 
Morphosis, Nowy Jork, USA, 2004, 
rendering dzięki uprzejmości 
Morphosis Architects
18. Esplanada Forum 2004, 
I Plana Fotovoltaica, Martinez 
Lapeña-Torres Arquitectos, 
Barcelona, Hiszpania, 2001-2004
19. Sala koncertowa Parco Della 
Musica, Renzo Piano Building 
Workshop, Rzym, Włochy, 
1994-2002, fot. Aldo Ippoliti
20. Sala koncertowa Ørestad, Ateliers 

Jean Nouvel, Kopenhaga, Dania,  
od 2002 
21. Sala koncertowa, Plot, Stavanger, 
Norwegia, 2003, rendering dzięki 
uprzejmości Plot/Julien de Smedt, 
Bjarke Ingels
22. Pusan Metropolitan City, 
Xefirotarch, Pusan, Korea Pd., 2003
23. Rozmowa Spirit z Adirondack 
Rock, Mars, 2004; fot. Nasa – Jet 
Propulsion Laboratory
24, 25. Narodowe Centrum 
Pływackie, Błonia olimpijskie w Pekinie, 

PTW Architects PTY Ltd, Pekin, Chiny, 
2004-2006
26. Plan ogólny Greater Middlehaven, 
Alsop Architects, Wielka Brytania, 
2003-2005 
27. Kinszasa. Miasto Zmyślone, 
Marie-Françoise Plissart, 2000,  
fot. ©Marie-Françoise Plissart
28. Turris Babel, instalacja na 
IX Międzynarodową Wystawę 
Architektury, Massimo Scolari, 
Wenecja, Włochy 2004
29. Spowalniając. Rozwarstwiając 

fasadę, strefa wejściowa 
do polskiego pawilonu, autorzy: 
Dominik Lejman, Jacek Dominiczak, 
fot. Ewa P. Porębska
30. Instalacja autorstwa architektów 
z pracowni Diller&Scofidio, na drugim 
planie neon autorstwa Zvi Heckera  
i Spatium Gelatum Zbigniewa Oksiuty, 
fot. Ewa P. Porębska
31. Spatium Gelatum, instalacja 
na IX Międzynarodową Wystawę 
Architektury, Zbigniew Oksiuta, 
fot. Ewa P. Porębska
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Złoty Lew za całokształt twórczości dla Petera 
Eisenmana – za osiągnięcia jako myśliciela i nauczyciela, 
mentora dla wielu, architekta o wyjątkowych umiejętnościach 
i nowatorstwie, mistrza projektowania na nowe tysiąclecie 
i światło przewodnie architektów na całym świecie; 
(il. A, dzięki uprzejmości Eisenman Architects)

Złoty Lew za najlepszą instalację przygotowaną 
przez kraj dla Katrien Vandermaliere (komisarza), Filipa 
de Boeck & Koena van Synghel (kuratorów) oraz Marie-
Françoise Plissart (projektantki wystawy) za Pawilon Belgii 
oraz instalację Kinszasa. Miasto Zmyślone; (il. B)

Złoty Lew za najbardziej niezwykłe dzieło dla 
japońskiej firmy architektonicznej SANAA za projekty 
Muzeum Sztuki Współczesnej Dwudziestego Pierwszego 
Wieku w Kanazawie w Japonii oraz rozbudowę Instytutu 
Sztuki Współczesnej (Ivam) w Walencji w Hiszpanii (il. C)

Nagrody specjalne w 8 kategoriach: 

Sale koncertowe (Concert halls) – dla duńsko-belgijskiej 
firmy Plot: Julien De Smedt i Bjarke Ingels 
za projekt Sali koncertowej w Stavanger w Norwegii;

Epizody (Episodes) – dla niemieckiego fotografika 
Armina Linke i włoskiego architekta Piera Zaniniego 
za instalację Alpi – opowieść o Alpach jako miejscu 
wspólnym;

Transformacje (Transformations) – dla austriackiego 
architekta Günthera Domeniga 
za Centrum Dokumentacji na terenach 
wieców partyjnych w Norymberdze w Niemczech;

Topografia (Topography) – dla Foreign Office Architects 
Ltd. za parking Novartis w Bazylei w Szwajcarii;

Powierzchnie (Surfaces) – dla japońskiego architekta 
Shuhei Endo za projekt Springtecture prefektury 
Shiga w Japonii;

Atmosfera (Atmospheres) – dla australijskiego biura 
architektonicznego PTW Architects, 
jego partnerów z Chin: CSCEC + design 
oraz firmy Arup za projekt Narodowego Centrum 
Pływackiego na terenach olimpijskich w Pekinie;

Hiper-projekty (Hyper-projects) – 
dla biura Martínez Lapeña-Torres Arquitectos 
za Esplanada Forum w Barcelonie;

Morfing Świateł, Płynność Cieni 
(Fotografia) (In praise of shadows) 
– dla NASA, JPL i Cornell University 
za zdjęcia Marsa.

Nagrody Oficjalne Biennale Architektury w Wenecji \ Venice 
Biennale Architecture Exhibition Official Awards

architecture may not always be the best answer to the 
big challenges of the world, and such an opinion was 
frankly necessary in order to recall the obvi-
ous shortages and weaknesses of the twenty-
first century architecture juxtaposed with 
its spectacular achievements. Bluntly speaking, 
the Belgian pavilion—though symbolically—served 
to ease our conscience, because in all respects the 
Biennale emphasized the “richest” architecture, spec-
tacular spaces created by architectural stars for gigantic 
investments and budgets.

Transparent Things
The future is but a figure of speech, a specter of 
thought—not myths and symbols, so profusely implied 

at the Biennale, but nabokov’s sentences about 
Transparent Things seem to me to be the best guide to 
the Venetian exhibition. The idea of METAMORPHOSES 
is an inducement to immerse oneself in history, search 
for sources, discover the eternal signs. Just like in 
nabokov, for whom the very act of attention may lead 
to our unvoluntary sinking into the history of […] object, 
in Forster’s exhibition we are looking unwittingly for 
the path in the hidden, multi-layered associations/laby-
rinths (Fig. 28). Let’s not be deceived by the symbolic 
ruins (of the Babel Tower) and lightning, or puns and 
understatements, because—though they are an attrac-
tive lesson in significance—the Biennale’s ESSEnCE is 
the presentation… of buildings and architects.
This is probably the reason why this year’s 

Polish pavilion could not have received an 
award, although it stood out among all the 
others both by its concept adapted to the 
theoretical context and its strong artistic 
expression (Figs. 29-31). In the refined and 
beautiful story on the form and symbols, values and 
space, conceived by curator Adam Budak, there 
was no exact level of the moment, no thin veneer of 
immediate reality, to quote nabokov’s words (this 
is why I recalled the Transparent Things, after all). All 
right. Tough luck. I’ll say it straight from the shoul-
der. There was no… ordinary architecture. 
While the Biennale di Venezia, no matter what 
one tries to read into it, always comes down to 
one thing. To real architecture.

Ilustracje dzięki uprzejmości 
La Biennale di Venezia, w tym zdjęcia 
B i C na str. 31
Pictures courtesy of La Biennale di 
Venezia, including photos B and C 
on page 31

i o przestrzeni, nie było – by użyć słów nabokova 
(w końcu właśnie po to przywołałam Przejrzystość 
rzeczy) – płaszczyzny bieżącej chwili, tej cienkiej 
warstwy aktualnej rzeczywistości.
no dobrze. Trudno. Powiem wprost. nie było… 
zwykłej architektury.
A Biennale w Wenecji, czegokolwiek by się doszu-
kiwać, do niej – do rzeczywistej architektury, 
zawsze w końcu się sprowadza.

Ewa P. Porębska

Fragments:

Do you remember the 1921 statement by Le 
Corbusier: Architects live in the narrow space of 
school knowledge, ignorant of new building principles, 
and their imagination tends to go no further than 
cooing doves. his revolutionary ideas sprang from 
the great technological progress at the turn of the 
century. Eighty three years later, while defining 
the concept of the 9th International Architecture 
Exhibition in Venice, Kurt W. Forster also referred 
to technical achievements. As befits a historian, 
however, he did not create an exhibition-mani-
festo, but an incisive, poetic, detailed yet under-
stated “universal survey” (in his own words) of 
the harbingers of the new era. The temptation 
to peek into the future, naturally present in all 
Biennale’s Exhibitions of Architecture, in this year’s 
edition assumed a specific form: of multi-layered 
referrals to the history of architecture, its main 
protagonists/architects, and resurrection of forgot-
ten threads. (Fig. 1)
Although the international exhibition begins “offi-
cially” in the room devoted to the two last 
decades of the 20th century, yet in the numerous 
works one can find a discussion with a much older 
past, and the statements of Le Corbusier denying 
architects any imagination, provide an inspiration 
for the next generation. (…)

The Goldfish
Kurt W. Forster’s tangled and metaphoric text on the 
exhibition, published before the opening ceremony, 
had not heralded the success of the display. having 
read it, one may have considered the METAMORPH 
title to be just another (after More Ethics, Less 
Aesthetics, or Next) instance of useful marketing 
sound-bytes without any critical philosophical basis, to 

quote the words Dietmar Steiner used in his inter-
view for ARChITEKTURA. naturally we have grown 
used to the fact that participation in the Biennale is an 
exceptional opportunity to promote not ideas but, 
above all, architectural practices (hence the emo-
tions accompanying the qualification process!)—but 
the METAMORPH exhibition is not superficial at all. 
Presenting the potential for the future inherent in the 
contemporary architecture, it provokes a multifac-
eted interpretation of the past and, what’s essential, 
facilitates repeated discovery of the many layers 
of meaning suited to the visitors’ knowledge and 
needs. It provides and opportunity to “glide on the 
surface” of concepts, or, speaking openly, to admire 
the extraordinary achievements of world technology 
which take an ordinary architect’s breath away, or to 
go deeply into the labyrinth of myths and allusions 
(announced in the very title of the Biennale), or to 
observe the “miraculous” metamorphoses: transfor-
mation of architecture into springs, trees, rocks and 
celestial bodies.
Fascinated by the unusual opportunities offered by 
the contemporary technology, enchanted by the 
poetic exploration of the architectural “depths”, how-
ever we will not avoid questions about the purpose 
and significance of the Venetian METAMORPHOSES, 
because the fabulous vision of the outstanding 
achievements of the contemporary architec-
ture represented by models, photographs 
and renderings finds its disquieting match 
in the photographs of Mars awarded by the 
international jury for the haunting repre-
sentation of unknown landscapes (Fig. 23), and 
the ideally beautiful structures perfectly harmonized 
with the landscape seem to ignore—too often—
the everyday, politically and economically complex 
reality. Or maybe they do not ignore it, but simply 
hide it? Does the charming image of the swimming 
center in Beijing, referring to the eternal symbols of 
fire, water, yin and yang, have any connection with 
China? (Fig. 24). It does, inasmuch as it tells about the 
conquest of the new and until recently inaccessible 
lands by the architectural stars. And the supernatu-
rally large goldfish swimming “inside” the elevation (Fig. 
25)—whose dream will it fulfill? Of the architects of this 
project (PTW Architects PTY Ltd), in the form of this 
Biennale’s special award, for the deliberate morphing of 
molecular science, architecture and phenomenology so 
as to create an airy and misty atmosphere?

The “new” architecture presented in Venice over-
comes the former technological barriers, adapts itself to 
the requirements of landscape and ecology, but avoids 
the “uncomfortable” political debates and dreams about 
solving social problems, so characteristic of the twen-
tieth century. Perfect office buildings, ideal museums 
and concert halls, giant parking garages hidden under 
massive greenery—this is the world of an elegant archi-
tect-visionary for whom investment becomes an end in 
itself. In the catalog, Amanda Mitchell thus describes the 
Greater Middlehaven Master Plan by Alsop Architects 
(Fig. 26): We would create a beautiful landscape in 
Middlehaven: a landscape for the twenty-first century 
icons: extraordinary objects sitting proudly in a new and 
extraordinary landscape. The idea of a new landscape 
put quickly into place that would attract the attention 
of potential investors; the idea that this landscape would 
gradually become inhabited by a series of buildings that 
had found their rightful home there—being equally 
extraordinary and beautiful.
This provokes a question: if, in the architects’ 
visions, the buildings become an end in itself, 
and the word “inhabit” refers to them and 
not to people, couldn’t people do perfectly 
well without architects?

The Golden Lion
In this circumstances one can hardly wonder that one 
of the three main official awards went to the architects 
who posed the question: Can a city exist without archi-
tecture? And what is architecture? (…) How universal is 
urban planning? Can urbanity be immaterial? Awarding 
the Golden Lion, in the national presentation category, 
to the designers of the Belgian pavilion for the installation 
discussing the post-colonial Congo was considered by 
some (especially the East European public who counted 
on the award being given to one of the new European 
Union member states) to be a manifestation of excessive 
political correctness. In fact, the Kinshasa. The Imaginary 
City exhibition provided the necessary counterpoint of 
the Biennale, not only a reminder about the responsibility 
for the past, but also a manifestation of the contemporary 
world’s helplessness when faced with problems which 
have accumulated for years. Kinshasa, a six-million city, 
exceeds the traditionally understood architectural or 
planning framework (Fig. 27).
In the jury’s opinion, the project is recognized for  
its provocative and outstanding way of showing the 
public that the traditional strategies and typologies of 

A B C
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Krzysztof Ingarden
Zanim wejdziemy do środka polskiego pawi-
lonu, zauważamy na plakacie przed wejściem 
tytuł wystawy: Architektury jako metastruk-
tury ludzkości i morficzne strategie ekspozy-
cji. nazwa w pełni autorska (kurator Adam 
Budak) i dobrze brzmiąca, a nawet gdyby ktoś 
na chwilę się zawahał, czy całkiem zrozumiała 
i czy jest syntezą polskiej rzeczywistości archi-
tektonicznej i jej aktualnych tendencji, to wej-
dzie do wnętrza z nadzieją, że sześć projek-
tów tam zamieszczonych wyjaśni wszelkie 
wątpliwości.
Próg pawilonu. Wchodzimy w zwężo-
ny w wyniku działania artystycznego por-
tal. nigdzie śladu zapowiadanych projekcji 
Dominika Lejmana. Rozglądam się po szarych 
łamanych ścianach instalacji site specific Jacka 
Dominiczaka. Zwężone wejście nawiązywać 
pragnie do przestrzeni i skali wąskich uliczek 
weneckich. Sadząc, że to jedna z architek-
tonicznych metastruktur ludzkości upewniam 
się i czytam w katalogu, że to architektonicz-
ny paradoks nawiązujący do Lewinasowskiej 
kategorii zewnętrzności i wewnętrzności. 
Odnajduję mizernie blade obrazy projekcji 
na podłodze. Obraz jest jednak tak nieczy-
telny, że nie potrafię rozpoznać rzutowanych 
kształtów. Zastanawia mnie, czy jest to zabieg 
celowy. Zapewne tak – kto wie, czy projek-
cja mocno przetworzonych kształtów postaci 
ludzkich nie ma na celu przeniesienia uwagi 
widza poza sferę siermiężnej rzeczywistości 
obrazu w świat kategorii filozoficznych, takich 
jak czas, nieskończoność, nieokreśloność...? 
Wierzę, że tak i dochodzę do przekonania, 
iż właśnie na tę chwilę mojego zastanowienia 
polowali autorzy, pragnąc wątpliwą zagadką 
spowolnić moje wejście. nie ufam jednak 
własnym myślom i chcę to jeszcze raz spraw-
dzić, czytając opis projektu wiszący na ścia-
nie. Po chwili jednak rezygnuję z powolnego 
odcyfrowywania, bowiem półmrok przeszka-
dza mi w dalszej percepcji tekstu. Przechodzę 
dalej ...od etyki do wolności.... Czas wejścia się 
skończył.
Szukam dla odmiany prezentacji architektonicz-
nych. Gdzie jest opisywany wcześniej w praso-
wych zapowiedziach projekt nowych budyn-

ków RMF biura nsMoonStudio? Gdzie publi-
kowane w katalogu projekty aranżacji wystawy 
prac Krzysztofa Pendereckiego, gdzie budy-
nek biurowy Com 40? Zaskoczony ich bra-
kiem znajduję natomiast gustownie oprawiony 
ekran z projekcją przedstawiającą animowa-
ne sekwencje komputerowo przetworzonych 
rysunków, luźno związanych z sygnalizowaną 
prezentacją Domu z gontu. W masie wielogłosu 
formalnego tego zapisu, ciekawa forma same-
go budynku ledwo dociera do świadomości, 
i to tylko znającego projekt widza. nie znajduję 
więc zapowiadanej prezentacji architektonicznej, 
która wyraźnie rozróżniona została w scenariu-
szu wystawy od instalacji i interwencji. Gdzie 
zginął projekt architektoniczny, na dodatek kilka 
projektów? 
Znajduję wreszcie architekturę w drugim końcu 
sali. Czytelnie przedstawiony projekt Parku 
i Pawilonu Kultur na Wyspie Teatralnej Gubin 
przyciąga wzrok. Joerg i Izabela Małachowska-
Coqui z Jürgenem Mayerem pokazali koncep-
cję zintegrowanej z krajobrazem architektury. 
Widzimy ciekawie oświetlony model i rysunki 
rzutowane po kolei na ekran. Ściany budynku 
subtelnie otaczają i wyznaczają miejsce teatral-
nej przestrzeni, obiekt staje się pretekstem 
do spotkania na wyspie, ale też i kluczem 
do jej całościowej parkowej aranżacji. 
następnie – instalacja – projekt badawczy 
z pogranicza sztuki, architektury i nauk przy-
rodniczych Zbigniewa Oksiuty. Artysta wyko-
rzystuje nowe technologie i używa zaska-
kujących materiałów (biologiczne polime-
ry) do tworzenia powłok, czy też form, 
które z kolei organizują dynamicznie prze-
strzeń. Prezentacja wzbudza zainteresowa-
nie, widać tu świeżą myśl, eksperyment, 
wiedzę i wyobraźnię. W basenie z oleistą 
cieczą pływa swobodnie „żelatynowa” forma 
zbliżona do kuli. niewątpliwie jedna z najcie-
kawszych w ogrodach weneckich. Dosłowna 
ilustracja intencji programowych kuratora, 
chęci zaprezentowania wielowarstwowej struk-
tury, których podstawą jest konfrontacja sztuk 
wizualnych i architektury z nauką (biologia), 
filozofią (etyka) i praktyką życia codziennego 
(funkcjonalność). Praca jest absolutnie orygi-
nalnym i osobistym wyrazem artystycznego 

TRAnSFORMACJE

1. Miejsce Pamięci – założenie pomnikowe na terenie byłego 
Hitlerowskiego Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu; autorzy: 
rzeźbiarze Andrzej Sołyga, Zdzisław Pidek, Marcin Roszczyk; 
DDJM Biuro Architektoniczne sp. z o.o., architekci Marek 
Dunikowski, Piotr Czerwiński, Piotr Uherek; fot. G. Dąbrowski 
2. Projekt przebudowy placu Konstytucji w Warszawie; 
autorzy: Studio Deco, Ryszard i Jolanta Szczęśni, architekci 
Krzysztof Banaszewski, Jakub Szczęsny, Ryszard Szczęsny; 
studenci Małgorzata Kuciewicz, Jan Strumiłło

Nasze propozycje – redakcja 
„A-m" postanowiła poszukać 
polskich realizacji lub projektów 
odpowiadających tytułom wystaw 
prezentowanych w Arsenale 
(TRANSFORMACJE, TOPOGRAFIA, 
POWIERZCHNIE, ATMOSFERA, 
HIPER-PROJEKTY). Rezultaty 
publikujemy obok. (Red.)

myślenia o świecie i architekturze. Po wyjściu 
z pawilonu to ten projekt pozostaje najdłużej 
w pamięci!
na koniec zostawiam sobie interwencję koncep-
tualno-architektoniczną światowej sławy archi-
tektów o polskich korzeniach, Elizabeth Diller 
(Diller & Scofidlio – Facsimile – projekcja wideo 
przedstawiająca projekt wielkowymiarowe-
go ekranu przemieszczającego się po elewacji 
budynku – jako znaku informacji i jej przekaźni-
ka) i Zvi heckera (neonowa forma przestrzen-
na ilustrująca projekt wojskowego kompleksu 
biurowo-mieszkaniowego KMAR przy lotni-
sku Schiphol w holandii). Próbuję zrozumieć 
powody umieszczenia w pawilonie prac tych 
znakomitych twórców, i nie znajduję żadnych 
racjonalnych odpowiedzi. neonowy zygzak Zvi 
heckera, ikoniczna synteza projektu KMAR, 
nie przyciąga uwagi niezwykłością koncepcji ani 
ciekawą prezentacją. Szczególnie, że ów pro-
jekt dużo pełniej i czytelniej przedstawiony jest 
na centralnej wystawie w Arsenale. Choć spój-
ny z koncepcją wystawy, to nie wyróżnia się w 
kontekście wielu innych mariaży architektonicz-
no-medialnych. Interwencje konceptualne nikną 
w niepamięci zaraz po wyjściu z pawilonu. 
Reasumując, niewątpliwie widoczny jest duży wysi-
łek kuratora Adama Budaka włożony w wypraco-
wanie konceptualnej, autorskiej ramy dla pol-
skiej ekspozycji. nie można jej zarzucić nijakości. 
Adam Budak jest znakomitym kuratorem–artystą. 
Pozostaje jednak pytanie, czy budowanie stra-
tegii wystawienniczej nie stało się celem samym 
w sobie? Czy wybrane dzieła ilustrują kuratorski 
zamysł? Trudno jest tworzyć nadbudowę w ode-
rwaniu od bazy. Chyba, że poruszamy się w świe-
cie kreacji teoretycznej, tworzymy „światy możli-
we, a nieistniejące”, kreujemy „formacje potencjal-
ne” w oparciu o aksjomaty, jednostki semantyczne 
i jakieś reguły składni. Jednakże i w tym wypadku 
posługiwanie się językiem filozofii winno być uza-
sadnione jedynie ostatecznym celem, jakim jest 
czytelność i jasność wystawy. Cel ten osiąga się 
wyłącznie odpowiednim doborem prac. 
Zanim więc oddalimy się całkiem w świat abs-
trakcji, przypomnijmy sobie to widniejące nie-
ubłaganie w nazwie weneckiej wielkiej uczty, 
a kłopotliwe nieco w kontekście zawartości pawi-
lonu polskiego, słowo: a r c h i t e k t u r a.
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Our proposals – following 
the sections/titles of the 
exhibitions presented in the 
Arsenal (TRANSFORMATIONS, 
TOPOGRAPHY, SURFACES, 
ATMOSPHERE, HYPER-PROJECTS), 
the editors of "A-m" tried to find 
Polish constructions or projects  
corresponding to these categories.  
Here are the results. (Ed.)

Polska po ośmiu latach przerwy 
ponownie wzięła udział w Weneckim 
Biennale. To wydarzenie ważne 
i warte odnotowania. Dlatego 
poprosiliśmy architektów, którzy 
obejrzeli tegoroczną wystawę o 
wyrażenie opinii na temat prezentacji 
w polskim pawilonie. Koncepcję 
pawilonu wraz z jego pełną metryką 
przedstawiliśmy w numerze 9/2004 
„A-m” (str. 51-53 oraz w folderze 
dotyczącym Biennale) (Red.)

TOPOGRAFIA

3. Osaka – air(is)land koncepcja zagospodarowania 
terenu dworca w północnej Osace; autorzy: medusa group 
architects, architekci Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
4. Projekt Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie; 
autor: architekt Marek Budzyński

POWIERZChnIE

5. Projekt Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie; 
autorzy: Grupa 5, architekci Roman Dziedziejko,  
Mariusz Jasiński, Mikołaj Kadłubowski, Michał Leszczyński, 
Krzysztof Mycielski
6. Projekt hali sportowej w Kielcach; autorzy: SDA, architekci 
Marek Szcześniak, Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska 

ATMOSFERA

7. Projekt Muzeum Nam June Paika, Seul, Korea;  
autorzy: Mirosław Polak i Marek Skwara; współpraca 
autorska: Grzegorz Bednarczyk, Grzegorz Jędrusiak 
8. Projekt Pawilonu Polskiego na Światową Wystawę  
Expo 2005 w Japonii; autorzy: Ingarden & Ewý Architekci  
sp. z o.o., architekt Krzysztof Ingarden, artysta plastyk 
Aleksander Janicki 

hIPER-PROJEKTY

9. Rewitalizacja kompleksu fabrycznego z XIX wieku na 
centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowe Manufaktura 
w Łodzi; autorzy: Sudd Architects, Lyon, biuro projektowe 
Marciniak & Witasiak; fot. serwis prasowy Manufaktura
10. Koncepcja zabudowy Łuku Siekierkowskiego 
w Warszawie; autorzy: MAAS SC pracownia 
architektoniczna, architekci Dariusz Hyc, Henryk Łaguna
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Krzysztof Mycielski
Tegoroczne Międzynarodowe Biennale 
Architektury, chociaż noszące abstrakcyjny i nieco 
pretensjonalny tytuł METAMORPh, w rzeczywi-
stości zadziwiało konkretem. Setki kapitalnych 
makiet najnowszych projektów zaprezentowane 
w budynkach Arsenale, wyśmienite wystawy 
towarzyszące, poświęcone współczesnym salom 
koncertowym czy projektom urbanistycznym 
miast położonych nad wodą, a także napraw-
dę ciekawe pawilony narodowe w Giardini di 
Castello, złożyły się na przegląd tego, co obecnie 
dzieje się w architekturze. 
W tym imponującym kontekście kraje „drugiej ligi 
architektonicznej” również miały swoje przysło-
wiowe pięć minut. Sięgnięto po rozmaite metody 
zwrócenia na siebie uwagi. Zadziwili Chilijczycy, 
prezentując tuzin domów jednorodzinnych, któ-
rych nie powstydziłaby się światowa czołówka. 
Rumunom przy użyciu bardzo skromnych środ-
ków – dużych zdjęć współczesnych realizacji 
– udało się przekazać, że w dziedzinie nowo-
czesnego designu nie są wcale ostatni. Łotysze 
i Węgrzy postanowili zwrócić uwagę raczej 
na problemy ich współczesnego krajobrazu, 
pokazując jego bolączki i sposoby zmagania się 
z chorobą. Estończycy obrócili sprawę w żart, 
ze skandynawską prostolinijnością prezentując 
makiety ślicznych drewnianych sławojek. Rosjanie 
przyjęli formułę otwartą, zamieniając swój pawi-
lon w warsztaty dla rosyjskich studentów, pro-
wadzone przez najlepszych dydaktyków z całego 
świata. 
na tym tle w polskim pawilonie zabrakło polskiej 
architektury. Artystowska formuła prezentacji była 
chyba wynikiem zbyt dosłownego potraktowa-
nia tytułu Biennale. Pod względem plastycznym, 
w odróżnieniu do lat ubiegłych, wystawa była na nie-
złym poziomie. Zaczynała się zabawnym pomysłem 
wyświetlenia w kilku miejscach na ścianie sylwetek 
zwiedzających, pokazanych w ruchu, z parosekun-
dowym opóźnieniem (pomysł Dominika Lejmana 
i Jacka Dominiczaka). Ale już sam tytuł wystawy: 
Architektury jako metastruktury ludzkości i morficzne 
strategie ekspozycji świadczy o tym, że nie była ona 
przeznaczona dla odwiedzających Biennale inżynie-
rów. niezrozumiałe dla przeciętnych śmiertelników 
instalacje Zbigniewa Oksiuty czy podany w sposób 
nawet efektowny, ale zbyt skomplikowany i przez 

to nieczytelny, zresztą jedyny na wystawie dom 
autorstwa pracowni nsMoonStudio, nie stanowiły 
ani klarownej całości, ani czytelnego przekazu. 
Moim zdaniem to zmarnowana szansa. nie umie-
jąc znaleźć dla samych siebie definicji, wznosimy 
się na wątpliwe wyżyny, okazując brak szacunku 
dla zwiedzających. A przecież w gruncie rzeczy 
niewiele trzeba. W ostatnich dwóch latach w archi-
tekturze polskiej coś się jednak wydarzyło i można 
to było pokazać w sposób prosty, bezpretensjo-
nalny, klarowny, czytelny. Można też było pokazać 
nasze problemy i wyzwania, mające szansę stać 
się inspiracją dla innych, takie jak postindustrialny 
krajobraz Śląska, czy architektoniczną wielowar-
stwowość Warszawy.
nie musimy od razu dorównywać arcymistrzom, 
bo też na razie nikt tego od nas nie wymaga. 
Pomimo tego do naszego pawilonu zaglądali 
obcokrajowcy, bo chcieli się czegoś dowiedzieć. 
niestety w tym roku przekazaliśmy im niewiele. 

Wojciech Popławski
Śledzę rozwój Biennale już od kilkunastu lat 
– jest to bezsprzecznie najistotniejsze wydarze-
nie w świecie architektury, a z krakowskim łączy 
je jedynie nazwa.
Organizację dziewiątej edycji międzynarodowej 
wystawy architektury, odbywającej się w ramach 
La Biennale di Venezia, powierzono nie archi-
tektowi, lecz historykowi sztuki – Kurtowi W. 
Forsterowi – tak zaczyna się zapewne każda 
relacja z tego wydarzenia.
Eksperyment powiódł się znakomicie, a tego-
roczne hasło przewodnie – METAMORPh – 
stanowi bardzo klarowny wyznacznik kierunku 
wystawy. Wydawałoby się zatem, że w polskim 
pawilonie, który odrodził się po aż ośmiu latach 
nieistnienia (a dokładniej po dziesiątkach lat, 
ponieważ to, co zaprezentowała wrocławska 
grupa architektoniczna w 1996 roku, było jedy-
nie kompromitacją), nie mogło być tym razem 
nieudanej ekspozycji. 
Osiągnięciem jest sam fakt, że Polska mogła 
ponownie zaistnieć dzięki Ministerstwu Kultury, 
które wreszcie także w architekturze dostrzegło 
wartości godne wsparcia. niestety prezentacja 
organizatorów polskiego zespołu ominęła temat 
wiodący. nie stanowiłoby to problemu, gdyby 
było świadomą decyzją kuratora – na przykład 

niezależną próbą pokazania jakiegoś ciekawe-
go nurtu polskiej architektury lub mocną ideą 
dominującą nad całym pawilonem. nawet bły-
skawica z neonówek będąca odciskiem rzutu 
najnowszego projektu autorstwa Zvi heckera, 
niestety funkcjonująca tylko w połowie, wsparta 
ciekawym cytatem: (...) what we look at, what 
we see, is only a reflected image of what we cannot 
see: the architecture´s soul (...) nie ratuje całości 
prezentacji. Wszyscy, którzy jadą dziesiątki, setki, 
a nawet tysiące kilometrów do Wenecji w tym 
właśnie okresie, robią to nie po to, aby zobaczyć 
po raz kolejny fascynujące miasto na wodzie, 
lecz aby obcować z wydarzeniami światowej 
architektury, aby znaleźć inspiracje, nacieszyć 
się jakością modeli i prezentacji graficznych, 
poszukać znajomych nazwisk i nabrać dystansu 
do codzienności zawodowej, słowem – aby 
uczestniczyć w wielkim święcie architektury.
Stało się już chyba tradycją, że Polski Pawilon 
z tego właśnie względu nie leży na trasie pasjo-
natów architektury, a lokalizacja jego jest ciekawa 
i inspirująca – w jednym ciągu pomiędzy Egiptem 
a Rumunią, trochę na uboczu Giardini i reszty 
Europy. Tegorocznym sukcesem jest jednak fakt, 
że w odróżnieniu od 1996 roku, kiedy co ambit-
niejsi studenci wchodzili na chwilę do środka, 
by z niesmakiem zakręcić się na pięcie, w tym roku 
w pawilonie spędzają zaciekawieni już kilka minut. 
Ciekawe przestrzennie rozwiązanie podwójnej 
fasady, wykonane z dużym wkładem projektowym 
i intelektualnym, zniechęca jednak do wejścia i sku-
tecznie filtruje strumień zwiedzających. Miałoby 
ono sens, gdyby w środku znajdowała się perełka 
– elitarna prezentacja dla znawców. nie jest tym 
jednak ani metamorfoza pure, czyli organiczno-che-
miczna bańka sugerująca, że też chciałaby nazywać 
się w przyszłości architekturą, ani wyrafinowana 
technicznie autoprezentacja domku wielorodzin-
nego.
Teraz kilka słów o Arsenale – miejscu, które 
w kolejnych edycjach staje się przestrzenią nie-
zależnej prezentacji, uzupełniającej ekspozycje 
w Giardini. Kilkaset metrów wspaniałych wnętrz 
wypełnia orgia projektów i modeli na najwyż-
szym poziomie warsztatowym i intelektualnym, 
podzielonych na grupy – TRANSFORMATIONS, 
TOPOGRAPHY, SURFACES, ATMOSPHERE oraz 
HYPER-PROJECTS. Jeden dzień to za mało, aby 

„wchłonąć” taką ilość informacji – kalejdoskop 
architektury całego świata.
Wydawać by się mogło, że niemal czterdziestomi-
lionowy naród jest w stanie wychować architekta, 
który w takim towarzystwie mógłby zaistnieć. 
Może i tak jest, może i tacy są, ale nikt o nich 
nie wie – wśród dwustu dwudziestu prac zapre-
zentowanych w Arsenale nie znalazła się ani jedna, 
której autorem byłby polski architekt. Kolejne dwa 
lata nie będziemy istnieć w świecie architektury lub 
kojarzeni będziemy jedynie jako niegroźni „archi-
tektoniczni badacze i interwencjoniści” z ostatniego 
kąta ogrodu Giardini...

Fragments

Krzysztof Ingarden
(…) 
The threshold of the [Polish – ed.] pavilion. We 
are entering the artistically narrowed portal. I 
can see no trace of Lejman’s advertised projec-
tion. I am looking at the gray broken walls of 
Dominiczak’s “site specific” installation. The tight 
entrance is intended to recall the space and 
scale of narrow Venetian streets. Thinking this to 
be one of the “architectures: metastructures of 
humanity”, I confirm reading in the catalog, that 
it is “an architectural paradox based on Levinas’s 
categories of the external and the internal”. I have 
discovered the poor pale projection images on 
the floor, but the picture is so illegible that I cannot 
recognize the shapes (…). 
For a change, I am looking for architectural pre-
sentations. Where is nsMoonStudio’s design for 
the new RMF buildings, announced in the press 
previews? Where are the designs for the exhibi-
tion arrangement of Krzysztof Penderecki’s scores, 
published in the catalog, where the Com 40 office 
building? Baffled by their absence, I find a tastefully 
framed screen, showing animated sequences of 
computer-transformed drawings, loosely con-
nected with the advertised Shingle house design. 
(…)
next, installation. This is Zbigniew Oksiuta’s 
“research project on the border of art, architec-
ture and the biological sciences”. The artist has 
used new technologies and surprising materials 
(biopolymers) to create shells or forms which, 
in turn, give space a dynamic organization. The 

presentation awakes interest, one can see a fresh 
thought here, some experiment, knowledge and 
imagination. A “gelatinous” form resembling a 
sphere floats freely in a pool with some oily liquid. 
Without doubt, one of the most interesting in the 
Venetian gardens. (…)
Finally, the “architectural/conceptual intervention” 
of world-renowned architects with Polish roots, 
Elizabeth Diller (Diller and Scofidio – Facsimile – 
video projection showing a design for a big screen 
moving over a building’s façade, as an information 
sign and its transmitter) and Zvi hecker (neon 
spatial form illustrating the design for the KMAR 
military office and housing complex at the Schiphol 
airport in holland). I am trying to understand why 
the works by these excellent architects have been 
shown in the pavilion, and I find no answers. Zvi 
hecker’s neon zigzag, the KMAR design iconic 
synthesis, does not attract by any unusual concept, 
especially as the same design is presented at the 
central exhibition in the Arsenale in a more com-
plete and clear form. Though consistent with the 
exhibition concept, it does not stand out among 
other architecture/media marriages. One leaves 
the pavilion, and the “Conceptual Interventions” 
pass into oblivion straight away. (…)

Krzysztof Mycielski
(…) there was no Polish architecture in the 
Polish Pavilion. The artistic presentation formu-
la resulted, it seems, from the too-literal read-
ing of the Biennale subject. Contrary to the 
previous years, in the artistic sense the exhibi-
tion was on a pretty good level. It started with 
the funny idea of projecting the visitors’ silhou-
ettes in movement on the wall, but with a few 
seconds’ delay (idea of Dominik Lejman and 
Jacek Dominiczak).  however the very title of 
the exhibition – Architectures: Meta-structures 
of Humanity and Morphic Strategies of Exposure 
– proves that it was not intended for engineers 
who do visit the Biennale. Zbigniew Oksiuta’s 
installations, incomprehensible for ordinary 
mortals, or the only house presented – by 
nsMoonStudio, shown in an attractive but too 
complicated and unclear way – did not create 
either a clear whole or a readable message.
In my opinion, it was a wasted opportunity. 
Unable to find definitions for ourselves, we climb 

onto doubtful heights, manifesting lack of respect 
for the visitors. While it really does not take 
much to make it work. Something did happen 
in Polish architecture in the past two years which 
could have been shown in a simple, unaffected, 
clear, legible way. We even could have shown 
our problems and challenges, making them an 
inspiration for others, such as the postindustrial 
Silesian landscape or the architectural multilayer-
ing of Warsaw.
We do not have to match the top masters, and 
we are not expected to. The foreigners who 
came to our pavilion wanted to learn something. 
Unfortunately, this year we did not tell them 
much.

Wojciech Popławski
(...) presentation of the Polish team organizers 
skirted the main theme. It would not have been 
a problem if it were the curator’s conscious deci-
sion to show an independent manifestation of 
an interesting current in Polish architecture, or a 
powerful idea dominant in the pavilion. The entire 
presentation is not rescued even by the lightning 
made of neon lights and reflecting the plan of Zvi 
hecker’s most recent design, unfortunately func-
tioning only in half, and supported by an interest-
ing quotation: (...) what we look at, what we see, is 
only a reflected image of what we cannot see: the 
architecture´s soul. (…) 
It seems to be a tradition already that the Polish 
Pavilion (…) does not lie on the route of archi-
tectural enthusiasts, and its location is interesting 
and inspiring, somewhere between Egypt and 
Roumania, off the beaten track of the Giardini and 
the rest of Europe.  however, while in 1996 some 
ambitious students entered the pavilion only to turn 
on their heels and leave in disgust, this year they 
stayed inside, interested, for a few minutes. The 
interesting spatial solution of the double façade, 
drawing on considerable designing and intellectual  
resources is, however, discouraging and filters the 
stream of visitors. It would have some sense, if the 
interior contained a pearl, an elite presentation for 
connoisseurs. It is not, however: neither the pure 
metamorphosis, i.e. the organic/chemical bubble 
suggesting it would like to be called architecture in 
future, nor the technically advanced self-presenta-
tion of a multi-family house. (…)
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