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HISTORIA UDZIAŁU POLSKI W BIENNALE ARCHITEKTURY W WENECJI 
 
Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji jest największym wydarzeniem 
architektonicznym na świecie. Odbywa się cyklicznie od 1980 roku, na przemian z międzynarodowym 
Biennale Sztuki i tak jak Biennale Sztuki dzieli się na dwie części: wystawę międzynarodową, dzieło 
kuratora zapraszanego przez Fundację La Biennale di Venezia i pawilony narodowe, a także 
wydarzenia towarzyszące tzw. „collateral events”. Pawilonem Polonia opiekuje się na zlecenie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, komisarzem 
pawilonu jest dyrektor Zachęty.  
 
Po raz pierwszy Polska brała udział w 5. Biennale Architektury w 1991 roku. Komisarzem wystawy był 
Aleksander Wojciechowski. W wystawie wzięli udział dwa studia architektoniczne: Dom i Miasto ’84 
(Czesław Bielecki, Jerzy Heymer, Maria Twardowska) i Atelier2 (Konrad Kucza-Kuczyński, Andrzej 
Miklaszewski).  
 
W 1996 kuratorem Polskiego Pawilonu został Olgierd Czerner, dyrektor Muzeum Architektury we 
Wrocławiu. Komisarzem Pawilonu była Anda Rottenberg. 
 
W 2004 roku w związku z 9. Międzynarodową Wystawą Architektury, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powołał na kuratora wystawy w pawilonie polskim Adama Budaka. Wystawa pod 
tytułem „Architectures: meta-structures of humanity, morphic strategies of exposure” była próbą 
pokazania wielowarstwowej struktury, której podstawą jest konfrontacja sztuk wizualnych i 
architektury z nauką, filozofią i praktyką życia. Pokazane zostały instalacje Zbigniewa Oksiuty, 
Dominika Lejmana i Jacka Dominiczaka oraz projekty architektoniczne młodych autorów: ns 
MoonStudio (krakowscy architekci Piotr Nawara i Agnieszka Szulik) oraz spółki Izabela Małachowska-
Coqui i Jürgen Mayer H., a ze swoimi komentarzami w formie interwencji konceptualno-
architektonicznych wystąpili światowej sławy architekci - Diller & Scofidio i Zvi Hecker. 
 
W roku 2006 odbył się konkurs zamknięty, do którego zaproszono 3 kuratorów. Jury wybrało 
konceptualno-urbanistyczny projekt Jarosława Kozakiewicza „Transfer”,  którego kuratorką była 
Gabriela Świtek. Tematem przewodnim wystawy była Warszawa jako przykład współczesnej kultury 
zatłoczenia, miasto, w którym polityczna, ekonomiczna i społeczna transformacja po 1989 roku 
uwidoczniła się w szczególny sposób. Architekt przywracał ciągłość tkance miasta dzięki wiszącym 
tunelom komunikacyjnym. Praca miała formę wielkiej projekcji. 
 
Na 11. Międzynarodową Wystawę Architektury w 2008 rozpisany został otwarty konkurs. Zwycięski 
duet kuratorski - Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś, zaproponował wystawę z udziałem artystów 
Nicolasa Grospierre’a i Kobasa Laksy.  Projekt odnosił się do współczesnej architektury Polski 
wykorzystując nastrojowe i uroczyste fotografie Grospierre'a oraz surrealistyczne fotomontaże Laksy. 
W krytycznym oglądzie kuratorów ikony współczesnej polskiej architektury zmieniają funkcję 
odrywając się od zamysłu twórców, a dostosowując do żywiołowo zmienianych potrzeb społecznych.  
Wenecki pawilon z dodanym napisem POLONIA na fasadzie, na czas biennale rozszerzył swoją 
działalność, stając się Hotelem Polonia. Projekt ten pod nazwą „Hotel Polonia. The Afterlife of 
Buildings” otrzymała nagrodę Złotego Lwa dla najlepszego pawilonu narodowego. 
 
Na wystawę w pawilonie polskim na 12. Międzynarodową Wystawę Architektury w Wenecji w 2010 
ponownie rozpisano otwarty konkurs. Jednak Jury konkursu uznało, że żaden z nadesłanych 
projektów nie rokuje udanej realizacji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do 
propozycji powołania kuratora z zewnątrz. Na podstawie konsultacji w środowisku kuratorów 
zajmujących się problemami architektury wybrany został londyński kurator Elias Redstone, który do 
współpracy zaprosił Agnieszkę Kurant i Aleksandrę Wasilkowską. Wystawa „Emergency Exit” była 
próbą przekroczenia logiki miejskiej rzeczywistości poprzez stworzenie czegoś w rodzaju przenośnej 
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dziury teleportacyjnej. Tytuł stał się ironicznym odniesieniem do obowiązujących w budynkach i 
przestrzeni miejskiej przepisów bezpieczeństwa czy wymogów higieniczno-zdrowotnych, których 
celem jest osiągnięcie planowości życia, kontrola ryzyka i wykluczenie tego, co przypadkowe i 
nieoczekiwane. 
 
W roku 2012 w drodze otwartego konkursu wyłoniono projekt artystki Katarzyny Krakowiak i 
kuratora Michała Libery „Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge 
of great powers”. W przestrzeni pawilonu zaprezentowano rzeźbę dzwiękową, która przedstawiła 
architekturę jako podstawowy system słuchania – wytwarzający, przenoszący i zniekształcający 
dźwięki. Projekt wpisał się w trwający od kilkunastu lat renesans zainteresowania dźwiękiem, w 
złożony dyskurs zawierający wnikliwe obserwacje na temat słuchania w architekturze, ale także 
słuchania poprzez architekturę i słuchania samej architektury. Projekt otrzymał specjalne wyróżnienie 
międzynarodowego Jury Biennale, które  w swoim uzasadnieniu podało "odważna i zuchwała 
instalacja przypomina widzom, aby nie tylko patrzeć ale także słyszeć... by poczuć dźwięk wspólnego 
gruntu". 
 
 


