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Ponieważ spektakl jest wszechobecny, widz nigdy nie 
może czuć się u siebie – pisał w 1967 roku Guy 
Debord, autor Społeczeństwa spektaklu, książki odczy-
tywanej obecnie na nowo w kontekście architek-
tury. Teoretyk Międzynarodówki Sytuacjonistycznej 
mówił, że w społeczeństwie kapitalistycznym obrazy 
zyskują moc rzeczywistości, że zamiast naprawdę 
doświadczać uwięzieni jesteśmy w hipnotycznym śnie. 
Po ponad czterdziestu latach Aaron Betsky, dyrektor XI 
Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji, 
pisze, że eksperymentalna architektura, która nie pole-
ga na budowaniu, daje nam szansę poczuć się we współ-
czesnej rzeczywistości jak w domu – dzięki niej możemy 
uczynić nasz dziwny i niepewny świat własnym. I jak 
na ironię tworzy oszałamiający multimedialny spektakl, 
w iście hollywoodzkim stylu, z udziałem najsłynniej-
szych gwiazd współczesnej architektury spektaklu; 
wystawę wewnętrznie sprzeczną i dwuznaczną.  
Temat Biennale Out There: Architecture Beyond Building 
(Architektura poza budowaniem) wydawał się obiecu-
jący. Betsky zaproponował, abyśmy na chwilę stanęli 
w miejscu i zastanowili się. Zadaje przy tym ważne 
pytanie o to, czym jest dzisiaj architektura. Odpowiedzi 
nie są jednak satysfakcjonujące. „Teoria architektu-
ry” Aarona Betsky’ego to pełne emocji, poetyckie 
frazy, rodzaj manifestu. Architektura to nie budowanie. 
To sposób, w jaki myślimy i mówimy o budynkach, jak je 
reprezentujemy, jak je budujemy. Budynki zdefiniowane 
przez kody – finansowe, ekonomiczne i inne – są gro-
bowcami architektury – tym, co pozostaje po pragnieniu 
stworzenia innego, lepszego świata, świata otwartego 
na możliwości leżące poza codziennością. Czasem 
jednak bywa inaczej: w rzadkich sytuacjach, na przykład 
gdy bogata osoba pragnie domu albo muzeum kultural-
nego artefaktu, możemy odnaleźć architekturę, która 
zmysłowo i sensownie kształtuje nasze środowisko życia 
w taki sposób, byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. 
W innym miejscu Betsky stwierdza: Jestem zaintereso-
wany architekturą spektakularną (…). Ona nie tyle może 
nam coś powiedzieć, ile wyraża i pozwala doświadczać. 
Może być katalizatorem i fragmentem uświadamiającym 
nam większy system. (…) Może być bezużyteczną 
abstrakcją, która instaluje się w rzeczywistości. (…) 
Krytyczną alternatywą, stawiającą pytania o nasz świat 
poprzez samą swą obecność.
Celem wystawy było pokazanie, czy architektu-
ra poprzez eksperymenty we współczesnym świecie 
i na jego temat, może zaoferować jakieś konkretne formy 
lub uwodzące obrazy. 

Betsky pragnie architektury zmysłowej, spektakularnej. 
Niezwykła, zjawiskowa forma jest dla niego objawie-
niem, drogą wyzwolenia. Odwołuje się nawet do 
osiemnastowiecznego pojęcia sublime, opisującego 
rzeczy wielkie, wywołujące silne poruszenie u widza, 
a także do freudowskiego unheimliche. Brzydkie, brud-
ne albo niezrozumiałe formy przywodzą na myśl to, 
co zrepresjonowane w standardowej architekturze, 
budzą zdziwienie, poczucie obcości i na tym polega 
ich krytyczny potencjał. Dyrektor Biennale nie kryje, 
że jego pochwała zaskakujących, niepokojących kształ-
tów to gloryfikacja dekonstrukcji i blobów. Architektura 
odczytywana w taki sposób rzeczywiście może być 
nawet bezużyteczną abstrakcją. Niestety – pisze 
Betsky – architekci jak do tej pory udowodnili, że nie są 
zdolni roztaczać naprawdę nowych perspektyw w obrę-
bie nowego. Może z powodu obecnego stanu technologii 
najbardziej radykalne formy są zawsze przywoływane 
do normalności przez rzeczy, które wyglądają jak drzwi, 
okna, etc. Komputer jeszcze nas nie wyzwolił. 
Ekspozycja nie prezentowała więc istniejących budyn-
ków ani nawet tych, które zostaną zrealizowane 
w przyszłości – Betsky odrzuca je jako brzydkie, 
bezużyteczne i rozrzutne. Każdy model i wizualizacja 
znaczą dla niego więcej niż zbudowany obiekt. Nie 
pokazywała też abstrakcyjnych rozwiązań społecznych 
problemów. Tym samym dyrektor Biennale uwolnił 
architekturę z okowów budowania i społecznej służeb-
ności – miała ona stać się czystą kreacją, sztuką, więcej 
nawet – sztuką krytyczną. 
Poruszając się w zaklętych rewirach świata sztuki 
i formy, Betsky spycha architekturę do buduaru. Jego 
teoria ma charakter eskapistyczny. Kwestie ekono-
miczne czy społeczne w gruncie rzeczy niewiele go 
obchodzą. Nie dowiemy się, dlaczego właściwie tak 
wiele budynków okazuje się dzisiaj „grobowcami”. 
Dyskusja, którą rozpoczął ponad czterdzieści lat temu 
Debord, też toczy się gdzieś obok niego, choć słowa 
„spektakl” używa często i z upodobaniem. Pisze jedy-
nie o zawłaszczaniu spektakularnej architektury przez 
mainstream. Współczesnych początków krytycznej, 
eksperymentalnej architektury upatruje w działalności 
drugiej awangardy spod znaku rewolucji 1968 roku. 
Między utopijnymi eksperymentami lat 60. i 70., 
między ironiczną obserwacją kapitalistycznej rzeczywi-
stości i zbiurokratyzowanego modernizmu a dwudzie-
stoma trzema artystycznymi instalacjami pokazanymi 
na głównej ekspozycji w Arsenale istnieje jednak nawet 
nie subtelna różnica, ale cała przepaść. Te ostatnie 

Nagrody przyznane na Biennale 

Złoty Lew za całokształt twórczości 
dla Franka Gehry’ego

Złoty Lew za najlepszą wystawę 
narodową dla Polski (Hotel Polonia. 
Budynków życie po życiu)

Złoty Lew za najlepszy 
projekt instalacji na wystawie 
międzynarodowej – Greg Lynn 
Form (USA, Corderie dell’Arsenale, 
Instalacje) Meble z przetworzonych 
zabawek 

Srebrny Lew dla obiecującego 
młodego architekta na wystawie 
międzynarodowej dla chilijskiej 
grupy Elemental (Padiglione 
Italia w Giardini, Architektura 
Eksperymentalna)

Specjalny Złoty Lew za całokształt 
osiągnięć dla historyka architektury 
Jamesa S. Ackermana w pięćsetlecie 
urodzin Andrei Palladia

Weneckie Biennale – XI 
Międzynarodowa Wystawa 
Architektury\Venice Biennale, 
11th International Architecture 
Exhibition
Temat\Theme: Architektura poza 
budowaniem\Out There. Architecture 
Beyond Building
Dyrektor\Director: Aaron Betsky
www.labiennale.org

Gondolą do Hollywood \ By Gondola to Hollywood

Słabość tez Aarona Betsky’ego, dyrektora XI Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji, polega na tym, że architektura jak żadna 
inna sztuka ma ogromną moc – może wpływać na rzeczywistość i zmieniać ją bezpośrednio, a nie tylko jako krytyczny obraz. To dlatego 
zaprezentowane w Arsenale artystyczne impresje na jej temat wydawały się tak kompletnie pozbawione znaczenia, a cała wystawa pusta, 
sprawiająca wrażenie spektaklu wynikającego z nudy i nadmiaru\The theses presented by Aaron Betsky, director of the Eleventh Biennale of 
Architecture in Venice, show a weakness of disregarding the fact that architecture like no other art has a great power: it can influence reality 
and change it directly, not only as a critical image. This is why the artistic impressions on its subject, presented in the Arsenale, seemed to 
be so completely irrelevant, and the entire exhibition was a hollow spectacle seeming to grow out of boredom and excess



p e j z a ż e p e j z a ż e

38 39Gondolą do Hollywood \ By Gondola to Hollywood

to „sztuka krytyczna” na specjalne zamówienie dyrek-
tora prestiżowej wystawy, sankcjonująca instytucjonalny 
i każdy inny porządek. Dodatkowo, blisko połowę prac 
przygotowali architekci należący do establishmentu, 
prowadzący na masową skalę dosyć bezduszną „pro-
dukcję” komercyjnych budynków (być może nawet 
budynków-grobowców). Raczej odcinający kupony od 
sławy niż tworzący coś nowego. 
Słabość tez Betsky’ego polega również na tym, 
że architektura jak żadna inna sztuka ma ogromną 
moc – może wpływać na rzeczywistość i zmieniać ją 
bezpośrednio, a nie tylko jako krytyczny obraz. To dla-
tego zaprezentowane w Arsenale artystyczne impresje 
na jej temat wydawały się pozbawione znaczenia, 
a cała wystawa sprawiała wrażenie spektaklu wyni-
kającego z nudy i przesytu. Równocześnie Biennale 

Architektury przypominało tym razem do złudzenia 
Biennale Sztuki, co w jakimś sensie stawia pod znakiem 
zapytania sens organizacji obu imprez, przynajmniej 
w formie, w jakiej odbywają się one obecnie. 
Bez wątpienia główna ekspozycja w Arsenale była oka-
zją, by zobaczyć, co dzieje się z architekturą, gdy staje 
się ona TYLKO sztuką, gdy pozbawiona jest przypisanej 
sobie społecznej roli i funkcji. Całość przywodziła 
na myśl doskonale zrealizowany film s.f. – coś pomiędzy 
kiczowatą Barbarellą z lat 60. w stylu pop a wirtualnym 
światem Matrixa. Wątek „hollywoodzki” ciągle zresztą 
powracał. Ekspozycję otwierała imponująca instalacja 
składająca się z fragmentów stu filmów, w których spe-
cjalną rolę odgrywała architektoniczna scenografia. 
Chyba też nie przez przypadek już w pierwszej sali 
można było zobaczyć pracę przywołującą ulubiony 

temat Betsky’ego, będącą „niepokojącą formą”. Biuro 
Asymptote pokazało wygenerowane komputerowo 
enigmatyczne fetysze ruchu, szybkości i nowoczesności 
(Prototyping the Future: Three Houses for Subconscious). 
Hybrydyczne kształty, wymodelowane w tunelu wia-
trowym, miały pobudzać podświadomość, pozwalać 
przeczuć przyszłość. Była to tylko skromna uwertura, 
przygotowująca widzów na więcej… W pracy Nigela 
Coatesa – który uważa, że wszystko, w tym architek-
tura, pochodzi z ludzkiego ciała – stawali się przed-
miotem specyficznego eksperymentu. Odwołując się 
do podświadomych popędów, tym razem libidalnych, 
architekt badał moc uwodzenia i interakcje między 
ciałami. Na jego instalację złożyły się miękkie fotele, 
kryształowe żyrandole i otaczający widzów okrągły 
ekran z filmem pokazującym taniec półnagich tancerzy 

na tle przygnębiającego krajobrazu przedmieść Rzymu 
(Hypnerotosphere. At Home in the Modern World). Oba 
tematy – cielesności w architekturze i poszukiwania 
symbolizujących przyszłość aerodynamicznych form 
– zdecydowanie nienowe.
Do swoich wizji fizjologicznej architektury z lat 60. i 70. 
powróciło biuro Coop Himmelb(l)au. Ich kojarząca 
się z medyczną aparaturą instalacja to utopijna próba 
zniesienia barier między ciałem i przestrzenią (Feed 
Back Space). Po wejściu do szklanej kuli i chwyceniu 
specjalnych rączek każdy z widzów mógł zobaczyć 
i usłyszeć bicie własnego serca. Słyszeli i widzieli je 
również ci, którzy znajdowali się w pobliżu. Koncepcja 
urządzenia umożliwiającego rodzaj fizjologicznej, nie-
werbalnej komunikacji pojawiła się w 1969 roku, 
ale wówczas jego skonstruowanie było niemożliwe. 

Po prawie czterdziestu latach powstało specjalnie 
na wenecką wystawę. To typowa dla austriackiego 
biura, w jego wcześniejszym, eksperymentalnym okre-
sie działalności, obsesyjna wizja cielesności, która miała 
zdominować nie tylko architekturę, ale i miasto.      
Niesprecyzowane, futurystyczne wizje okazały się 
leitmotiwem wystawy. Czymś niemożliwym do przewi-
dzenia, szansą na zobaczenie przyszłości jeszcze zanim 
nadejdzie miała być instalacja The Evening Line biura 
Matthew Ritchie & Aranda/Lasch – szkic większej struk-
tury, która potencjalnie może przyjąć wielkość uniwer-
sum. Forma jest tu jednocześnie informacją, a całość 
rodzajem hologramu, zintegrowanym systemem archi-
tektonicznej ekspresji, bez rozróżnienia na konstrukcję 
i „skórę”, geometrię i ekspresję. Model przyszłego uni-
wersum przypominał modne ostatnio w architekturze 

i designie barokowe, wycinankowe wzory, tu w wersji 
trójwymiarowej.
Kilku architektów odwołało się w swoich pracach do 
utopii Nie-domu Reynera Banhama z lat 60. Kiedy twój 
dom zawiera taki zespół rur, przewodów kominowych, 
kanałów, drutów, świateł, wejść, wyjść, zlewów, pieców, 
zsypów, urządzeń nagłaśniających, anten, przewodów, 
zamrażalników, grzejników – kiedy zawiera tyle instalacji, 
że urządzenia te mogą stać same bez pomocy domu, 
po co więc mieć dom, który je podtrzymuje – pisał 
Banham. An Te Liu pokazała instalację zbudowaną 
z wyprodukowanych w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat domowych urządzeń do oczyszczania powietrza 
(Cloud). Penezić & Rogina Architects myśląc, czym 
będzie inteligentna, cyfrowa architektura przyszłości, 
bez hardware’u instalacji, stworzyli przestrzeń, w której 

nie sposób nie pomyśleć o przełomowej Fontannie 
Duchampa (Who’s Afraid of the Big Bad Wolf in the 
Digital Age?). 
Philippe Rahm postawił tezę, że budynki nie są już 
konieczne, bo można wykorzystać zjawisko konwencji 
– cyrkulację powietrza między dwoma płaszczyznami, 
schłodzoną i ogrzaną do odpowiednich temperatur 
(Digestible Gulf Stream). Mieszkaniec niematerialnego, 
termodynamicznego domu mógłby krążyć między 
ciepłą i zimną strefą, dobierając klimat w zależności od 
własnej aktywności fizycznej, ubrania i diety. Tego typu 
artystyczno-bioklimatyczne eksperymenty Rahm pro-
wadzi już od dawna, można je było oglądać na wene-
ckim Biennale Architektury w 2002 roku, w pawilo-
nie szwajcarskim. By podkreślić komfort termiczny, 
który może zapewnić jego klimatyczna, niematerialna 

architektura, umieścił na wystawie roznegliżowaną 
modelkę. W efekcie widzowie nie bardzo mogli się 
skoncentrować na zjawisku konwekcji i nowatorskim 
pomyśle. 
W centrum wystawy w Arsenale znalazły się prace 
Zahy Hadid i Franka Gehry’ego. Pierwsza zaprezen-
towała system rozkładanych, wielofunkcyjnych mebli 
pod nazwą Lotus. To jedna z lubianych przez Aarona 
Betsky’ego form, które mają zadziwiać i uwodzić. 
Mebel – nie tak bardzo odbiegający funkcją od meb-
lościanki – staje się architekturą, zagarnia drapieżnymi 
mackami otaczającą przestrzeń. Jak na ironię, Frank 
Gehry na wystawie o „architekturze poza budowa-
niem” pokazał sam proces budowania (Ungapatchket). 
Czterometrowa wieża-rzeźba z belek i gliny, która 
w trakcie wystawy miała być wykańczana przez 

wynajętych robotników, reprezentowała fasadę hotelu 
projektowanego przez architekta dla Moskwy w skali 
1:25, wyrażając jego fascynację wielkoskalowymi 
modelami. To właśnie Gehry został uhonorowany 
w tym roku specjalnym Złotym Lwem za życiowy 
dorobek i – w jakimś sensie – było to Biennale pod 
znakiem tego typu architektury, jaką tworzy sprawca 
efektu Bilbao.   
Dosyć dobrze rozpoznanemu już zjawisku disneyfika-
cji poświęciło instalację biuro Diller Scofidio & Renfro. 
Pokazali „efekt Wenecji” – reprodukowanego na całym 
świecie miasta (Chain City). Oglądając zapis podróży 
łodzią po nieprawdziwych Wenecjach, kołysząc się 
wraz z kamerą na falach, mieliśmy doświadczyć płyn-
ności współczesnego globalnego świata, w którym 
autentyczność i geografia to pojęcia przestarzałe. 

Architekci z biura MVRDV, autorzy najsłynniejszej 
chyba współczesnej miejskiej utopii Pig City, tym 
razem nie zaskoczyli świeżością wizji. Skycar City 
to animacja komputerowa, która przywodzi na myśl 
futurystyczne miasta znane z filmów – od Metropolis 
po Piąty element. Projektanci zastanawiają się, co 
by się stało gdyby samochody zamiast jeździć latały 
w powietrzu. Dochodzą do oczywistych wniosków: 
po pierwsze, ulice i parkingi stałyby się zbędne, co 
pozwoliłoby odzyskać wiele przestrzeni; po drugie, 
być może udałoby się projektować nie w oparciu 
o dwuwymiarowy plan, ale w trzech wymiarach. Ich 
druga, równie mało odkrywcza instalacja Spacefighter. 
The Evolutionary City Game stanowiła próbę zbu-
dowania i wymodelowania interaktywnych procesów 
planistycznych poprzez grę. Spostrzeżenie, że miasto 

to gra, a nawet walka o przetrwanie, nie jest niczym 
nowym. Architekci, którzy działają jako pośrednicy 
między lokalnymi społecznościami i władzami, w myśl 
projektowania partycypacyjnego, od dawna stosują 
podobne narzędzia jak to, pokazane na wystawie. 
Za pomocą wymyślanych przez siebie gier definiują 
pojawiające się problemy. 
Instalacja S1ngletown, duetu designersko-reklamowego 
Droog & KesselsKramer, była wartościowa o tyle, 
że wskazywała na konkretne i nowe zagadnienie, które 
w przyszłości może coraz silniej wpływać na archi-
tekturę i design. Projektanci zauważyli, iż do 2026 
roku jedna trzecia mieszkańców krajów rozwiniętych 
będzie żyła samotnie i że wszyscy w pewnym okresie 
życia należymy do tej grupy. Na wystawie zaprezen-
towali dziewięć typów osobowości współczesnych 

singli (surrealistyczne manekiny poprzebijane domami), 
ponury film w konwencji s.f. o mieście singli złożonym 
nie z budynków, ale z kokonów i wreszcie przedmioty, 
które pozwalają lepiej przetrwać samotność lub ją 
pokonać – zmuszające do nawiązywania kontaktów 
podwójne krzesła i niespodziewanie zczepiające się ze 
sobą kurtki, blat stołowy zapewniający lekturę podczas 
samotnych posiłków, fotel połączony z nadmuchiwa-
nymi zwierzakami-maskotkami. Jednak to, co najcie-
kawsze zawierała dostępna na wystawie gazeta. Dzięki 
niej można było zapoznać się z projektami i zrealizo-
wanymi już zespołami mieszkalnymi dla ludzi żyjących 
w pojedynkę, reprezentującymi nowe typologie i spo-
soby myślenia o stylach życia w przyszłości.
Na wystawie w konwencji fantastyki naukowej nie 
mogło zabraknąć również tematu charakterystycznego 

1 2 3 4 5

1. Instalacja Prototyping the Future: Three 
Houses for the Subconscious, autorzy: Asymptote 
Architecture, fot. Jerzy Porębski
2. Instalacja Lotus, autorzy: Zaha Hadid 
Architects, fot. Jerzy Porębski
3. Instalacja The Changing Room – Couture of 
Architecture, autorzy: UNStudio, fot. Jerzy Porębski

4. Instalacja Ungapatchket, autorzy: Gehry 
Partners LLP, fot. Jerzy Porębski
5. Instalacja Hyperhabitat: Reprograming the 
World, autorzy: Guallart Architects, IAAC, MIT’s 
The Center for Bits and Atoms, Fab Lab, Bestiario, 
fot. Jerzy Porębski

Krótka historia Biennale Architektury w Wenecji   ⇒ 1980 I Międzynarodowa Wystawa Architektury Obecność Przeszłości (The Presence of the Past). Dyrektor: Paolo Portoghesi. Powrót architektury na łono historii i przetwarzanie tradycyjnych form w nowym kontekście jest jednym z symptomów zjawiska, które spowodowało pojawienie się znaczącej „inności” w wielu pracach 
i projektach z ostatnich lat, co zostało przez niektórych krytyków ochrzczone niejednoznacznym, lecz użytecznym terminem postmodernizm (Paolo Portoghesi, Koniec prohibicji, tekst z katalogu wystawy)   ⇒ 1982  II Międzynarodowa Wystawa Architektury Architektura w krajach islamskich (Architecture in Islamic Countries). Dyrektor: Paolo Portoghesi   ⇒ 1985 III Międzynarodowa 
Wystawa Architektury Wenecki Projekt (Venice Project). Dyrektor: Aldo Rossi. Sądzę, iż można stwierdzić, że Biennale, które podjęło bardzo ambitne i trudne tematy nie obawiając się konfrontacji z  akademicko pojmowaną krytyką, stawiając w  centrum zainteresowania problem łączenia nowego ze starym, problem nowej architektury w  zabytkowym śródmieściu, związków pomiędzy  
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dla tego gatunku – orwellowskich światów, w któ-
rych władzę nad człowiekiem sprawuje technologia. 
O kontroli, nadzorze i nieprzewidywalnych skut-
kach kontaktu człowieka z wirtualną rzeczywistością 
– kryjącą się po „drugiej stronie”, pod powierzch-
nią interfejsów – mówiła oszałamiająco pomysłowa 
instalacja AirXY biura M-A-D/Erik Adigard & Chris 
Salter. Zwiedzający byli monitorowani przez kame-
ry, a ich obraz przekształcany w ruchome formy 
rzucane na powierzchnię ekranu, przypominającego 
szachownicę z wykresami. Za nim rozgrywał się 
prawdziwy spektakl niematerialnej, eterycznej archi-
tektury – zbudowane ze światła i mgły wolume-
tryczne kształty, powiązane z ikonami widocznymi 
po drugiej stronie, znikały i pojawiały się w błyskach 
stroboskopów. Niezamierzony, dystopijny potencjał 
miała instalacja Hyperhabitat: Reprograming the World 
– prezentacja projektu opracowanego przez biuro 
Guallart Architects i studentów z IAAC w Barcelonie. 
Ideą było „załadowanie” do internetowej sieci ota-
czających nas na co dzień przedmiotów (wyposażo-
nych w specjalne mikroczipy), a następnie ustalanie 
między nimi związków i odpowiednie zarządzanie 
informacją (to dopiero w nieco mglistej przyszło-
ści). Ustanawiane przez internautów relacje miałyby 
w efekcie – w mniemaniu twórców Hyperhabitatu – 
pozwolić zaoszczędzić energię i czas, łącząc budynek 
z globalnym otoczeniem. To w istocie próba stworze-
nia nowego wirtualnego świata; niezbyt pociągająca 
technokratyczna utopia. 
Do dzisiejszej architektury i pytań o jej tożsamość 
– jako jedna z nielicznych na wystawie – odnosiła się 
instalacja UNStudio (The Changing Room – Couture of 
Architecture). Zmienna, niedookreślona przestrzeń, 
o białych, ale skąpanych od wewnątrz w kolorze 
i świetle płynnie przenikających się płaszczyznach 
to uwodzący spektakl alienacji; ewokacja fotogenicznej 
samotności domów pokazywanych w luksusowych, 
kolorowych magazynach. Architektura podporząd-
kowana taktykom modnej prezentacji, oferowana 
niczym ubranie – gotowy produkt dostosowany 
do wyglądu, wieku i dochodów klienta. Spektakl, 
w którym także UNStudio bierze udział. Nietypowa 
i urzekająco poetycka była praca biura Gustafson 
Porter & Gustafson Guthrie Nichol – Towards 
Paradise Garden. Nostalgiczny ogrodowy labirynt, 
miejsce kontemplacji i refleksji architekci stworzyli 
poza budynkami Arsenału, na zarośniętej działce 
po wyburzonym klasztorze Benedyktynek. Złotym 

Lwem za najlepszy projekt instalacji jury nagrodziło 
meble Grega Lynna z pociętych i zgrzewanych ze 
sobą plastikowych zabawek (Recycled Toys Furniture). 
To tylko uspokajający sumienie gest w stronę ekologii, 
trudno bowiem wyobrazić sobie masową produkcję 
tego typu przedmiotów, która przynosiłaby większe 
korzyści środowisku. Nagrodzony projekt nie ma 
wiele wspólnego z architekturą i stanowi raczej rodzaj 
prowokacji niż konkretne rozwiązanie problemu. 
Jednak jury podkreśla w werdykcie jego badawczy 
charakter oraz – ważne w kontekście architektury 
– zastosowanie cyfrowej technologii do skanowania 
kształtów zabawek i komputerowego modelowania 
ostatecznej formy mebla. 
Uzupełnieniem wystawy w Arsenale były dwie ekspo-
zycje odnoszące się do Rzymu. Dwanaście utopijnych 
(jeśli nie totalitarnych) propozycji wielkich zmian w cen-
trum Wiecznego Miasta, jakie w 1978 roku najbardziej 
znani wówczas architekci przygotowali na wystawę 
Roma Interrotta, zestawiono ze współczesnymi pro-
jektami – niekiedy równie utopijnymi – przekształcenia 
rzymskich przedmieść (Uneternal City). 
Bardziej przekonujący niż wystawa w Arsenale był 
przygotowany również przez Betsky’ego (we współ-
pracy z Emiliano Gandolfim) przegląd „eksperymen-
talnej architektury” z pięćdziesięciu pięciu między-
narodowych pracowni. Być może to właśnie ta, 
pokazywana w Pawilonie Italia ekspozycja powinna 
stać się główną prezentacją. Architekci, którzy nie 
zajmują się budowaniem, pracują przede wszystkim 
jako pośrednicy zmiany, negocjatorzy w procesach 
partycypacyjnego planowania (idea narodziła się jesz-
cze w latach 60.), tworzą przestrzenie publiczne oraz 
obiekty sztuki i jednak nadal budują... Na przykład 
wykorzystując materiały i przedmioty z odzysku – 
opony, stare pralki, lodówki, elementy z rozebranych 
budynków (pomysł architektonicznego recyklingu jest 
bardzo stary – pojawił się w starożytności, w XX 
wieku odrodził się w latach 60., tak jak zresztą wiele 
z pokazywanych na tegorocznym Biennale propozycji 
architektury poza budowaniem). Można było zoba-
czyć dosłownie wszystko, czym mogą zajmować się 
nieprojektujące „pospolitych” budynków pracownie. 
Jednak prezentacji kilku znaczących biur, takich choćby 
jak Rural Studio, z niewiadomych powodów zabrakło. 
Ci, którzy przeglądają szybko rozwijające się ostatnio 
strony internetowe z architektonicznymi ciekawostka-
mi, mogli dojść do wniosku, że na wystawie można 
by pokazać dorobek nie pięćdziesięciu pięciu, ale stu 

lub jeszcze większej liczby projektantów i artystów, 
daleko jej więc do całościowego przeglądu. Czasem 
widz musiał wykazać się intuicją, by domyślić się, czy 
to, co ogląda jest photoshopową wizją, czy projektem 
przeznaczonym do realizacji. W kontekście prezentacji 
współczesnej, eksperymentalnej architektury znaczące 
wydają się słowa członków biura NL Architects, które 
również pokazało swoje prace w Pawilonie Italia. Jest 
to zarazem najbardziej ironiczne podsumowanie całej 
wystawy: Architekt już nie istnieje. Nie można nigdzie 
się ruszyć bez armii konsultantów, ekspertów i prawni-
ków. Z powodu tej wzrastającej złożoności, wszystko 
trwa w nieskończoność. Dzięki Bogu mamy Photoshop. 
Pozwala on uciec od złożoności, pracować z mniejszą 
liczbą parametrów i komunikować idee w bezpośredni 
sposób. Prawo ciążenia? Może innym razem. Wątkiem 
głównym wystawy, powracającym przeważnie w for-
mie porywających renderingów, życzeniowych mani-
festów albo szalonych technofobicznych wizji, była 
ekologia – problem zieleni w mieście, jego renatura-
lizacji, miejskiej koabitacji różnych gatunków, a nawet 
warzywnej, jadalnej architektury. Pomijając photosho-
powe wizje, ekspozycja pokazała, że niektórzy archi-
tekci rzeczywiście potrafią zdobyć się na radykalne, 
społeczne działanie, krytyczny dystans i autoironię. 
Warto wymienić anarchistyczną – w najlepszym tego 
słowa znaczeniu – aktywność hiszpańskiego biura 
Recetas Urbanas, uczącego ludzi, że miasto to ich 
własność i że mogą odzyskać należną im przestrzeń. 
Nie zabrakło projektów stanowiących resampling 
– zarówno pod względem treści, jak i konwencji 
obrazowania – pomysłów największych wizjonerów 
lat 60. – Archigramu. Często były to obrazy niepozba-
wione krytycznego potencjału, w każdym razie więcej 
można go było znaleźć tutaj niż na głównej wystawie 
(zapadała w pamięć współczesna wersja Plug-in City 
autorstwa NL Architects z wykorzystaniem zawijają-
cych do miast statków wycieczkowych, świadczących 
wszelkie usługi). Jakby na przekór tezom dyrektora 
Biennale Srebrnego Lwa dla młodego obiecującego 
architekta, którego prace zostały zaprezentowane 
w ramach międzynarodowej wystawy, zdobyło biuro 
„budujące” – pracownia Elemental, zajmująca się 
projektowaniem domów dla ubogich mieszkańców 
Chile. Założeniem architektów jest, by nie odsuwać 
biednych od centrum miast oraz dać im w przyszłości 
szansę rozbudowy mieszkań. Osiedle zrealizowane 
w 2004 roku w Iquique, w ramach bardzo ograniczo-
nego budżetu, zaprojektowali pozostawiając między 

domami luki, które z czasem wypełnili sami miesz-
kańcy. Członkowie biura Elemental uznają, że dom 
to dla osoby ubogiej nie tylko możliwość poprawy 
warunków życia, ale też lokata kapitału i że może on 
służyć budowaniu równości w mieście. 
W Pawilonie Italia Betsky przedstawił również twór-
czość sześciu Mistrzów Eksperymentu (prace więk-
szości z nich można było oglądać także w Arsenale): 
Franka O. Gehry’ego, Zahy Hadid, biur Herzog & de 
Meuron, Morphosis, Coop Himmelb(l)au oraz Rema 
Koolhaasa, reprezentowanego przez Ila Bêka, Louise 
Lemoîne i malarstwo Madelon Vriesendorp. Koolhaas 
okazał się zresztą jednym z wielkich nieobecnych tego 
Biennale, co daje do myślenia. Wystawa miała być hoł-
dem dla architektów, którzy wywarli największy wpływ 
na współczesną architekturę eksperymentalną i – jak 
pisze Betsky – są naszymi największymi dramaturgami 
albo, żeby być bardziej precyzyjnym, satyrykami: umieją 
przekształcić budowanie w spektakl mający krytyczną 
treść. I na tej ekspozycji nie pokazano budynków, ale 
modele, instalacje, rysunki, malarstwo, konkursowe 
projekty. Na uwagę zasługuje przypomnienie surre-
alistycznych obrazów Madelon Vriesendorp, autorki 
okładki słynnej książki Koolhaasa Delirious New York. 
Temat Biennale okazał się sporym wyzwaniem dla 
kuratorów pawilonów narodowych. Starannie przy-
gotowane prezentacje, pokazujące „zwykłe” budynki, 
wydawały się trochę nie na miejscu – to przypadek 
pawilonu francuskiego, gdzie pod hasłem GénéroCité 
można było zobaczyć doskonale zaaranżowany, mul-
timedialny przegląd najlepszej francuskiej architektury 
miejskiej począwszy od 1960 roku (w sumie sto 
obiektów i projektów). Wiele ekspozycji poświęconych 
zagadnieniom ekologii, jak na przykład niemiecka czy 
duńska, odstraszało „przegadaniem”, powierzchniami 
ścian pokrytymi drobnym drukiem. W oczach zmęczo-
nych widzów zyskiwali ci, którzy postawili na zręczny 
koncept i komunikatywność, w gąszczu setek wystaw 
pozwalający nie tyle oglądać i czytać, co przede wszyst-
kim szybko zrozumieć główną ideę. Kojąco działały 
także rozstawione w pawilonach, częste w tym roku, 
wygodne łoża. Na przyciągający uwagę, atrakcyjny 
pomysł wpadli Belgowie – zaprezentowali rzeczywistą, 
istniejącą architekturę własnego pawilonu, a przed 
nim zaaranżowali przyjęcie urodzinowe z konfetti 
– spóźnione obchody przypadającej w ubiegłym roku 
setnej rocznicy powstania budynku (1907… after 
the party). Medialną sensacją stał się projekt estoński 
– mający więcej wspólnego z polityką niż z architekturą 

6, 7. Instalacja S1ngletown, autorzy: Droog and 
KesselsKramer, fot. materiały prasowe autorów
8. Instalacja Furnivehicle, autorzy: Atelier Bow-
Wow, fot. Agnieszka Dąbrowska
9. Instalacja formation[RE]formation: A nomadic 
garden, autorzy: Barkow Leibinger, fot. Stefano 
Graziani, © La Biennale di Venezia
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10, 11. Instalacja Towards Paradise Garden, 
autorzy: Gustafson Porter Ltd i Gustafson Guthrie 
Nichol Ltd., fot. Jerzy Porębski
12. Instalacja Hypnerotosphere, autor: Nigel 
Coates, fot. Agnieszka Dąbrowska
13. Instalacja Recycled Toys Furniture, autorzy: 
Greg Lynn Form, fot. Agnieszka Dąbrowska

Wenecją a  jej lądowym zapleczem, między językiem literackim a dialektem (a więc tematy dotyczące nie tylko architektury, ale i ogólnie – kultury współczesnej), w pewnym momencie zmieniło jak gdyby swój charakter, stając się oryginalnym dziełem 
architektów, którzy wzięli w nim udział (Aldo Rossi, cytat z wypowiedzi na otwarciu Biennale za „Architektura” 6/1986)   ⇒ 1986 IV Międzynarodowa Wystawa Architektury Hendrik Petrus Berlage – rysunki. (Hendrik Petrus Berlage – Drawings). Dyrektor: 
Aldo Rossi   ⇒ 1991 V Międzynarodowa Wystawa Architektury Czterdziestu Architektów lat 90. (Forty Architects for the 90s). Dyrektor: Francesco Dal Co     ⇒ 1996 VI Międzynarodowa Wystawa Architektury Wyczuwając przyszłość – architekt 
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– przecinająca teren Giardini żółta rura gazowa połą-
czyła pawilony niemiecki i rosyjski. 
Z ekspozycji w Arsenale mogliśmy się dowiedzieć, 
że nasz świat się zmienia, staje się coraz bardziej 
skomplikowany, a architektura może opisywać tę zło-
żoność. Niezbyt odkrywcze. Była to wystawa-cukie-
rek – słodka i ładnie opakowana, ale mało pożyw-
na. Przygotowywanie biennale o sztuce w sytuacji 
zauważalnego kryzysu tożsamościowego współczes-
nej architektury, poszukiwania nowego punktu zero, 
wydaje się irytujące. Aaron Betsky pozwolił nam 
poczuć się jak w domu, ale był to dom przypomina-
jący instalację Gehry’ego, raczej nie do zamieszkania. 
Propozycji i konkretnych rozwiązań, jak dostosować 
go do naszych potrzeb na wystawie zabrakło.

Agnieszka Dąbrowska

OPINIE:
architekci Łukasz Pancewicz, 
Monika Arczyńska, Dublin
Budynki to nie wszystko. Są grobowcami architektury, 
pozostałością pragnienia stworzenia nowego, lepszego 
świata, otwartego na możliwości wykraczające poza 
codzienność. Konkretnie, architektura jest tym, co 
pozwala nam czuć się na świecie jak w domu. Tak Aaron 
Betsky, dyrektor tegorocznego Biennale, zaprasza 
na przegląd architektury teoretycznej – twórczości 
świeżej, zmysłowej, przełamującej krępujące ogra-
niczenia: kody urbanistyczne, kulturowe bądź prawa 
fizyki. Jednak wyjście „poza budynek” okazało się 
zadaniem tak dalece wykraczającym poza kompe-
tencje architektów, że najbardziej prowokujące, skła-
niające do myślenia wystawy zaprezentowali artyści, 

działacze społeczni, ekolodzy czy antropolodzy. 
Projektanci promowani przez Betsky’ego jako 
„mistrzowie eksperymentu” (wśród nich Zaha Hadid 
i Frank Gehry) zaprezentowali prace, które nie zaska-
kiwały ani teoretycznie, ani formalnie. Większość 
z zaproszonych przedstawicieli awangardy architektu-
ry lat 70. i 80., którzy obecnie są u szczytu sławy jako 
pełnokrwiści projektanci, nie przedstawiła żadnych 
nowatorskich pomysłów. Co prawda Aaron Betsky 
deklarował, że celem tegorocznego Biennale nie 
miało być prezentowanie rewolucyjnych koncepcji, 
ale raczej spojrzenie na architekturę z różnych per-
spektyw, tym niemniej wystawa nieco rozczarowała. 
Prezentowane manifesty wcale nimi nie były, gdyż 
nie pokazywały niczego nowego. Hasło „wszystko 
już było” odnosiło się nie tylko do koncepcji i form 

architektonicznych, ale również do przedstawionych 
cyber- lub ekoutopii czy rozważań o przyszłości 
projektowania w oparciu o metody parametryczne. 
Wiele z instalacji zaoferowało jedynie zabawę formą 
lub – w najlepszym wypadku – dało upust nostalgii 
za rewolucją lat 70. W takim tonie utrzymany był 
między innymi projekt Coop Himmelb(l)au Astroballon 
1969 Revisited Feedback Space. Autorzy zrealizowali 
swój dawny pomysł utopijnej maszyny poszerzającej 
świadomość. 
Paradoksalnie wystawy prac mistrzów najlepiej oglą-
dało się jak pewnego rodzaju „muzeum idei” lub 
retrospektywę. Fani twórczości Zahy Hadid mogli 
docenić prezentację jej pierwszego zwycięskiego pro-
jektu – The Peak dla Hongkongu czy wczesne szkice 
i makiety Franka Gehry’ego. Wielkim nieobecnym 

tegorocznego Biennale był Rem Koolhaas, choć grat-
ką dla wielbicieli jego talentu była prezentacja filmu 
Koolhaas Houselife Ila Bêka i Louise Lemoîne o willi 
w Bordeaux, z narracją prowadzoną z perspektywy 
gosposi.
W podobny sposób zaprezentowana została wystawa 
w Padiglione Italia, skupiająca przykłady teoretycznych 
i formalnych eksperymentów realizowanych przez 
twórców z całego świata. Choć tutaj na pierwszy 
plan wysuwały się takie zagadnienia jak partycy-
pacja w projektowaniu i ekologia, wiele z pomy-
słów to kontynuacja lub „recykling” idei popularnych 
w latach 70. Ekspozycje dotyczące ekoutopii pokazały, 
jak szybko teoria w starciu ze współczesną rzeczy-
wistością została zdewaluowana. O tym, czym jest 
innowacyjność i przyszłościowe myślenie o ekologii 

i projektowaniu lepiej świadczyła duńska ecotopedia 
– zbiór wywiadów z autorytetami w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju oraz prezentacji inicjatyw 
dążących do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
przez miasta i systemy transportowe. 
Zaprezentowane na wystawach w Arsenale 
i w Padiglione Italia manifesty projektantów, koncen-
trujące się na poszukiwaniu nowych idei w twórczości 
architektonicznej, okazały się mniej świeże i intrygu-
jące niż czysto artystyczne instalacje skłaniające do 
refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość. Większość 
z ciekawszych ekspozycji zaprezentowano w pawi-
lonach narodowych. Estoński Gaasitoru to fragment 
gazociągu, w bezceremonialny sposób przecinający 
teren Giardini, a zarazem łączący pawilon rosyjski 
i niemiecki. Przewrotnie i lekko anarchizująco 

sygnalizował relacje między polityką a infrastrukturą. 
W bardzo emocjonalny i refleksyjny sposób problem 
współżycia człowieka ze środowiskiem naturalnym 
przedstawiał pawilon japoński. Delikatne, dziecięce 
rysunki ołówkiem, pokrywające jego wszystkie ścia-
ny, przedstawiały wyidealizowany świat, w którym 
osiągnięto harmonię między naturą a cywilizacją. 
Naiwność i wyidealizowanie wystawy przekonują 
jednak o utopijności tej równowagi. 
Polski pawilon wyróżniał się krytyczną świeżością spoj-
rzenia na architekturę przez pryzmat czasu i zmienno-
ści jako elementów „spoza budynku”. Rosnące zanie-
czyszczenie środowiska, radykalne zmiany społeczne 
i wyczerpywanie się zasobów naturalnych prowokują 
do przekształcania ikon architektury odpowiadają-
cego doraźnym potrzebom, bez kontroli architekta 

i wbrew pierwotnym ideom. Polska ekspozycja, pełna 
czarnego humoru i kasandrycznych wizji, była jedną 
z ciekawszych i bardziej prowokacyjnych ekspozycji 
Biennale – w pełni zasłużyła na Złotego Lwa. Pokazała 
jak bardzo przyzwyczajeni jesteśmy do traktowania 
współczesnej architektury w kategoriach perfekcyjne-
go, niezmiennego i ponadczasowego dzieła oraz jak 
złudne jest to przeświadczenie. 

Stach Szabłowski, krytyk sztuki, Warszawa
Oglądam Biennale Architektury z pozycji laika, obcego 
na cudzej imprezie. A jednak czuję się na niej swoj-
sko. Biennale Architektury wygląda łudząco podobnie 
do Biennale Sztuki, tak że momentami można stracić 
pewność, którą wystawę się ogląda. Podobieństwo 
zdarzeń, estetyk i strategii nie jest przypadkowe 

i to bynajmniej nie dlatego, że w wypadku Wenecji 
obydwie imprezy rozgrywają się w tej samej sce-
nografii i działają według tego samego scenariusza: 
wielkie wystawy kuratorskie w kompleksie Arsenału 
i w pawilonie włoskim, a w parku Giardini di Biennale 
perwersyjnie archaiczny – wręcz reakcyjny w swej 
istocie – festiwal narodowych ekspozycji w pawi-
lonach, z których te starsze, ze swoją imperialną 
bombastycznością (tympanony, portyki), pamiętają 
jeszcze epokę wystaw światowych. Nie chodzi jed-
nak o to jakże malownicze i niepoprawne politycz-
nie otoczenie, skądinąd dodające obydwu Biennale 
pikanterii, ale o język i estetykę. Multimedialne 
instalacje, projekcje wideo, konceptualne speku-
lacje, przestrzenne interwencje, obiekty, ready-
mades, procesualizm – to wszystko stanowi wspólną 

przestrzeń środków wyrazu. Strategie artykułowania 
przekazu są te same. Artyści wizualni łakomie patrzą 
na obszary architektury, chętnie na nie wchodzą 
i zawłaszczają je. Okazuje się jednak, że ruch odbywa 
się w obie strony: w Wenecji architekci najchętniej 
posługują się językiem współczesnej sztuki, mocno 
zakorzenionym w tradycji (post)konceptualnej, neo-
awangardowej.
W podobieństwach najwyraźniej ujawniają się róż-
nice. To właśnie podobieństwo strategii używanych 
przez artystów i architektów pozwala lepiej dostrzec 
odmienności obu światów. Biennale Architektury 
zaczynało się krótko po zakończeniu V Biennale 
Sztuki w Berlinie, którego kuratorami byli Adam 
Szymczyk i Elena Filipović. To berlińskie było – jak 
określił Szymczyk – wystawą, która nie rzucała cienia. 

Było celebracją słabości, gdzie sztuka jawiła się jako 
niepewna własnej tożsamości i celów, pełna złych 
przeczuć, przesiąknięta nieukojonym pesymizmem 
i nostalgią, wątła i może nawet zanikająca – jeżeli pro-
ponowała momenty piękna, to kruchego i ulotnego; 
o poczuciu politycznej siły czy społecznego wpływu 
nie ma sensu wspominać. Podobnie można w gruncie 
rzeczy mówić o „silniejszym”, ale mocno zwróconym 
w przeszłość Europejskim Biennale Manifesta 7, które 
odbywało się równolegle z wystawą w Wenecji 
w pobliskim regionie Trentino. Na Manifestach ogła-
szano rozmaite końce: ostateczny kres epoki prze-
mysłowej, zmierzch starej Europy i wyczerpanie się 
zachodnioeuropejskiego paradygmatu kulturowo-poli-
tycznego, epilog Postępu, Utopii, futuryzmu. Na tym 
tle Biennale Architektury zaskoczyło mnie witalnością, 

pewnością siebie i, mimo wszystko, optymizmem. 
Rzucone przez dyrektora imprezy hasło: Architektura 
poza budowaniem wydaje mi się proste, ale właśnie 
poprzez swoją klarowność inspirujące. – Jedno trzeba 
powiedzieć sobie jasno. Architekturą nie są budynki 
– ogłaszał Betsky – Budynki to tylko obiekty. Większość 
budynków jest paskudna, marnotrawna i nieużyteczna. 
Architektura natomiast jest piękna. Architektura jest 
tym, co sprawia, że czujemy się we współczesnym świe-
cie u siebie. Powinna tworzyć ramę, strukturę, sekwencję 
przestrzeni, w której umieszczamy nasze doświadczenia 
i która pomaga nam zrozumieć gdzie i kim jesteśmy. 
Możemy stworzyć nową architekturę. Budynki stały się 
grobem architektury. Musimy ją wskrzesić! 
Patetyczne? Populistyczne? Może, ale jakże nośne! 
Jak bardzo, okazało się już na Biennale, na którym 

14 15 16 17 18

14. Instalacja Hall of Fragments, koncepcja: David 
Rockwell, Reed Kroloff, Casey Jones, 
fot. Paul Wesley Griggs
15. Instalacja Digestible Gulf Stream, autorzy: 
Philippe Rahm architectes, fot. Katarzyna 
Szadkowska
16. Instalacja Who’s Afraid of the Big Bad Wolf 

in the Digital Age?, autorzy: Penezić & Rogina 
Architects, fot. Jerzy Porębski
17. Instalacja The Evening Line, autorzy: Matthew 
Ritchie & Aranda/Lasch, fot. Jerzy Porębski
18. Projekt Skycar City, autorzy: MVRDV (Nathalie 
de Vries, Jacob van Rijs, Winy Maas), rendering,  
il. dzięki uprzejmości MVRDV

jako sejsmograf (Sensing the Future as Seismograph). Dyrektor: Hans Hollein. Architekt działa w określonej sytuacji i na nią reaguje. Dzisiejsi architekci to kulturowe sejsmografy, rejestrujące zmieniające się warunki, a ich dzieła odzwierciedlają dzisiejszą sytuację, rzutując na przyszłość (Hans Hollein)     ⇒ 2000 VII Międzynarodowa Wystawa Architektury Mniej estetyki, więcej etyki (Less Aesthetics, 
More Ethics). Dyrektor: Massimiliano Fuksas. Kres jedynego, RACJONALNEGO modelu, stosowanego do porządkowania układu, oznacza tyle, co kres „wojskowej” koncepcji miasta jako fortecy. MIEJSKI MODEL MILITARNY, jego plan i planowanie, nie jest w stanie stawić czoła energii stale mutującej się „magmy”. Sztywna struktura rozpadnie się tylko na tysiąc kawałków, więc jedynym sposobem 
przeżycia jest unoszenie się na fali, zmienianie się wraz ze zmianami, karmienie się energią i zasilanie energii (Massimiliano Fuksas, tekst z katalogu wystawy)     ⇒ 2002 VIII Międzynarodowa Wystawa Architektury (Next). Dyrektor: Deyan Sudijc. Wystawa zwracała uwagę przede wszystkim na przyszłość światowej architektury – na konkretne projekty, których autorzy stosują nowe, 
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tak wielu uczestników w interesujący sposób pod-
jęło prostą myśl jego dyrektora. Betsky zrobił 
dobrą robotę. Jego Biennale jest atrakcyjne, spek-
takularne, przystępne dla nieprofesjonalistów. Ma 
jasno i odważnie (bo szeroko!) postawiony temat, 
a wezwanie do szukania architektury poza budyn-
kiem przyniosło ciekawe rezultaty. Jako widz zwią-
zany ze światem sztuk wizualnych jestem zafascy-
nowany poczuciem siły i – powiem to jeszcze raz 
– optymizmem architektów – a na poziomie teore-
tycznej spekulacji i futurologii także ich idealizmem. 
Wciąż wierzą, że można zbudować/zaprojektować 
lepszy świat! Oczywiście łatwiej w to wierzyć, kiedy 
posiada się stosowne moce przerobowe, kiedy 
posiada się władzę nie tylko w przestrzeni symbo-
licznej lecz również fizycznej, kiedy się projektuje 
i buduje. Ale mimo wszystko: czułem na Biennale 
autentyczną nadzieję na ponowne odkrycie sko-
rumpowanej i zdegradowanej architektury, a także 
– przynajmniej na poziomie deklaracji – świado-
mość odpowiedzialności społecznej, choćby mani-
festowała się ona czasem przez poczucie winy. 
To fantastyczne, nawet jeżeli Biennale jest tylko 
świętem, a powszedni dzień architektury to już 
zupełnie inna historia. Z punktu widzenia sztuki 
mamy czego zazdrościć: nasze święta zbyt często 
przypominają albo targowiska, albo stypy po zagu-
bionych ideach. 

The subject theme of this year’s Biennale, Out 
There: Architecture Beyond Building seemed to be 
promising. Its curator Aaron Betsky poses an impor-
tant question on what architecture is today. There are 
no satisfactory answers, however. Betsky’s “Theory 
of Architecture” is a cluster of emotional and poetic 
phrases, a kind of a manifesto. (…) He yearns after 
sensual and spectacular architecture. An unusual form 
is for him a revelation, a way to liberation. He ever 
refers to the 18th-century concept of the sublime, 
describing grand things that make a strong impact 
on the spectator, and to Freudian unheimliche. Ugly, 
dirty or incomprehensible forms bring to mind this 
which is repressed in standard architecture, arouse 
astonishment and a feeling of strangeness, and this 
gives them their critical potential. (…) The exhibition 
therefore did not present any existing buildings, or 
even those which will one day be constructed—
Betsky rejects them as ugly, useless and wasteful.
A digital model and rendering mean for him more 

than a built structure. No more did the exhibition 
show abstract solutions to social problems. In this 
way, he liberated architecture from the shackles 
of building and social serviceability—finally, it could 
become pure creation, art, and what is more, critical 
art. Moving around in enchanted regions of the art 
and form world, Betsky pushes it however into the 
boudoir. His theory is of an escapist type. We shall 
not learn, therefore, why so many buildings turn out 
to be “tombs of architecture”. Also the discussion ini-
tiated more than 40 years ago by Guy Debord, who 
said that in a spectacle-dominated capitalist society 
images gain the power of reality, that we do not 
really experience but are imprisoned in a hypnotic 
dream, passes somewhere by Betsky, although he 
employs the word “spectacle” frequently and with 
relish. He only writes about appropriating spectacu-
lar architecture by the mainstream. 
He sees contemporary origins of critical and experi-
mental architecture in the activity of the second 
avant-garde born under the banner of the 1968 
revolution. However, there is a wide gap between 
utopian experiments of the 1960s and ‘70s on the 
one hand, (…) and 23 artistic installations displayed 
in the main exhibition in the Arsenale on the other. 
The latter are “critical art”, custom-made for a 
curator of a prestigious exhibition, sanctioning an 
institutional order. Moreover, nearly half of the 
works were presented by establishment architects 
who mass-produce soulless, commercial buildings, 
capitalizing on their renown rather than creating 
something fresh and new. The weakness of Betsky’s 
theses results also from the fact that architecture like 
no other art has a great power: it can influence real-
ity and change it directly, not only as a critical image. 
This is why the artistic impressions on its subject, 
presented in the Arsenale, seemed to be so com-
pletely irrelevant, and the entire exhibition was a 
hollow spectacle seeming to grow out of boredom 
and excess. (…) Undoubtedly, the main exhibition 
was an occasion to see what happens to architec-
ture when it becomes art ONLY, and is deprived of 
its inherent social role and function. (…) We have 
learned however, that our world is changing and 
becoming ever more complicated, and architec-
ture may describe this complexity. Not particularly 
revealing. This exhibition was like a candy: sweet 
and nicely wrapped, but not really nourishing.  

Agnieszka Dąbrowska

Aramian, Jennifer Dinardo, Necmi Karaman, Ming Cheng 
Chang), szkic komputerowy, il. dzięki uprzejmości autorów 
26. Wystawa Experimental Architecture, Worm Music 
Shop, Rotterdam, Holandia, 2006, wnętrze sklepu ze 
zużytych opon samochodowych, fot.© Refunc
Fot. 14, 18-26 dzięki uprzejmości Fondazione La Biennale 
di Venezia

autorzy: Elemental, il. ©Elemental S.A.
23. Wystawa Experimental Architecture, Cruise City/City 
Cruise, 2003, autorzy: NL Architects 
24. Wystawa Experimental Architecture, Toronto 
Barbecue, 2002, autorzy: Feld 72 & nan, fot.© Julia Lorber
25. Wystawa Experimental Architecture, The View, Dubai, 
2008, autorzy: J.P.A. Jones Partners (Wes Jones oraz Mary 
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nieraz eksperymentalne, techniki konstrukcyjne i materiały.     ⇒ 2004 IX Międzynarodowa Wystawa Architektury Metamorfozy (Metamorph). Dyrektor: Kurt W. Forster. Żyjemy w czasach wielkich przemian, głębokich zwrotów w niemal każdej dziedzinie. W architekturze osiągnęły one niemal tak wielki zakres, że możemy spodziewać się nadejścia nowej ery. Znaki tych nowych czasów da 
się dostrzec wszędzie. Zadaliśmy sobie trud zebrania ich i dokonania światowego przeglądu pod hasłem Metamorph (Kurt W. Forster)     ⇒ 2006 X Międzynarodowa Wystawa Architektury (Cities, Architecture and Society). Dyrektor: Richard Burdett.  Po raz pierwszy w historii wystaw Biennale poświęcone zostało tematowi projektowania miast, ich infrastruktury i dynamice społecznej, dając 
wyjątkową okazję do globalnego spojrzenia na związki między architekturą, społeczeństwem i zrównoważonym rozwojem (Richard Burdett)     ⇒ 2008 XI Międzynarodowa Wystawa Architektury Architektura poza budowaniem (Out There. Architecture Beyond Building). Dyrektor: Aaron Betsky

uprzejmości Avatar Archittetura
21. Wystawa Experimental Architecture, instalacja add on. 
20 höhenmeter, 2005, autorzy: Fattinger, Orso, Rieper 
ze studentami TU w Wiednu, fot. Michael Nagl, dzięki 
uprzejmości Fattinger, Orso, Rieper 
22. Wystawa Experimental Architecture, Community design 
workshop, realizacja Quinta Monroy, Iquique, Chile, 2007, 

19. Wystawa Experimental Architecture, Metro Cable 
– Manguitos Station with San Augustin Music Theater, 
San Augustin, Caracas, Wenezuela, 2007/2008, rendering 
+ zdjęcie, autorzy: Urban Think Tank, il. Urban Think Tank 
archive, dzięki uprzejmości autorów
20. Wystawa Experimental Architecture, The Edible-
Edifice, 2008, autorzy: Avatar Architettura, il. dzięki 
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Uzasadnienie jury
Jury stwierdziło, że w Pawilonie 
Polskim mamy do czynienia 
z niezwykłą mieszanką dowcipu, 
technologii i inteligentnych spekulacji, 
stanowiącą podstawę polemicznych 
rozważań na temat możliwego cyklu 
życiowego budynków w kontekście 
bieżących problemów stojących 
przed miastami – szczególnie tymi, 
które nie leżą w krajach „pierwszego 
świata”. Pawilon, umieszczony w pół 
drogi między sztuką a manifestem 
architektonicznym, pobudził 
wyobraźnię członków jury i dał 
asumpt do biegnących w różnych 
kierunkach interpretacji. Dzięki temu 
najlepiej sprostał trudnemu wyzwaniu, 
jakim była odpowiedź na temat 
Biennale, równocześnie zaś stanowił 
przejaw głębokiej lojalności wobec 
narodu, jaki reprezentował.

Motivation of the  
international jury  
In the Polish pavilion, the Jury found 
a remarkable mix of wit, technology 
and intelligent speculation gathered 
to produce a polemic about the 
probable life-cycle of buildings in 
the context of the current problems 
facing cities, particularly those outside 
of first world economies. Hovering 
between art and architectural 
manifesto, the pavilion stimulated the 
imagination and interpretation of the 
jury members in a variety of different 
directions. Thus it best rose to the 
difficult challenge of responding to the 
spirit of the theme of the Biennale 
while evidencing an intimate loyalty 
to the nation it represents.

O wystawie Hotel Polonia. 
Budynków życie po życiu  
pisaliśmy w nr 9/2008 „A-m”

Pawilon polski – Złoty Lew za najlepszą wystawę narodową \ 

1. Oficjalne otwarcie polskiego pawilonu w Wenecji 12.09.08
2-4. Ekspozycja Hotel Polonia. Budynków życie po życiu
5. Wręczenie Złotego Lwa za najlepszą wystawę narodową 
dla Hotelu Polonia podczas ceremonii otwarcia XI Biennale 
Architektury w Wenecji w Teatrze Piccolo (13.09.08). 
Od lewej: Jarosław Trybuś, kurator; Agnieszka Morawińska, 
dyrektor Galerii Narodowej Zachęta, komisarz polskiego 
pawilonu; Grzegorz Piątek, kurator; Zofia Machnicka, 
asystent komisarza; Kobas Laksa, artysta; 
Mikołaj Grospierre, artysta 
6. Kuratorzy polskiego pawilonu Grzegorz Piątek 
i Jarosław Trybuś
Zdjęcia: Mikołaj Długosz
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Polish Pavilion – The Golden Lion for the Best National Exhibition

1. Official opening of the Polish Pavilion in Venice,  
September 12, 2008 
2-4. Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings exhibition
5. Awarding the Golden Lion for the best national exhibition 
for Hotel Polonia at the opening ceremony of the Eleventh 
Biennale of Architecture in the Piccolo theater in Venice, 
September 13, 2008. From the left: Jarosław Trybuś, curator, 
Agnieszka Morawińska, director of the Zachęta National 
Gallery, commisioner of the Polish Pavilion; Grzegorz Piątek, 
curator; Zofia Machnicka, assistant commisioner; 
Kobas Laksa, artist; Mikołaj Grospierre, artist 
6. Curators of the Polish pavilion: Grzegorz Piątek and 
Jarosław Trybuś
Photos: Mikołaj Długosz


