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Opracowanie: Jakub Andrzejewski
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Hiszpanii (Uczyć się od kryzysu), 
Nowej Zelandii (Wspólnota 
wobec kryzysu), 
Szwajcarii (Droga do sukcesu)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Kult codzienności
Belgia jest małym państwem 
w zachodniej Europie. W dzisiej-
szych czasach belgijscy architekci 
nie zmagają się z większymi proble-
mami architektonicznymi. Głównym 
wyzwaniem, jakie stawia przed nimi 
współczesna sytuacja społeczno-
gospodarcza jest przede wszystkim 
poprawa jakości otaczającej prze-
strzeni.
Do tego typu zadań podchodzą 
niczym profesjonalni rzemieślnicy, 
bez potrzeby tworzenia manifestów 
oraz zmieniania świata. Taki sposób 
zaangażowania wymaga dojrzałości 

Belgia

14 | Pawilon belgijski
15 | Fotokolaż z wystawy Filipa 
Dujardina memorial I, ukazujący 
historię architektury przy pomocy 
archetypicznych filarów; FOT. 14, 15 
BEATA TYLEC/SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW 

zarówno od nich, jak i ich klientów, 
co świadczy o bardzo wysokiej świa-
domości architektonicznej narodu 
belgijskiego. 
Przykładem tego typu podejścia jest 
projekt skrzynki na listy w Antwerpii 
autorstwa pracowni Eagles of 
Architecture. Obiekt powstał w odpo-
wiedzi na problem jednego z właści-
cieli tamtejszych domów, który nie 
miał skrzynki, a nie chciał montować 
kolejnego przedmiotu do ogrodzenia. 
Architekci mieli więc zaproponować 
coś, co nie zmieniłoby wizualnego 
stanu przestrzeni. Jeden ze słupków 
ogrodzeniowych został przez nich 
powiększony do takich rozmiarów, 
aby zmieściła się w nim skrzynka 
na listy.
Co więc jest sukcesem belgijskiej 
architektury? Przede wszystkim wza-
jemne zrozumienie między architek-
tami a osobami, dla których projektu-
ją; umiejętność znalezienia właściwej 
odpowiedzi na potrzeby tych osób, 
a nie chęć realizacji za wszelką cenę 
wielkich idei architektonicznych.

WYSTAWA: Bravoure
Kuratorzy: The Bravoure team
Wystawa opowiadała o współczesnej 
architekturze Belgii, o tym, że archi-
tekci stali się cierpliwymi słuchacza-
mi rozwiązującymi codzienne ludz-
kie problemy. Na ekspozycji znalazło 
się kilka historii opowiedzianych za 
pomocą cytatów, modeli w skali 1:1 
oraz fotografii. 
Wystawa była konsekwencją poszuki-
wań, jakie kuratorzy przeprowadzili 
wśród belgijskich architektów rze-
mieślników.
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038 KONTEKSTY

Opracowanie:  Filip Strzelecki
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Chin (Tradycja jako remedium 
na problemy obszarów 
niezurbanizowanych), 
Irlandii (Alzheimer. Lekcja 
architektury), Włoch (Mobilna 
architektura w służbie 
społeczeństwu)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Edukacja 
architektoniczna. Realizacja dyplomów 
magisterskich
Brak atencji dla obszarów niezurbani-
zowanych jest zauważalny na terenie 
całego kraju. W związku z tym młodzi 
architekci często realizują projekty 
dyplomowe, które polegają na pomo-
cy lokalnym społecznościom.
Co powoduje, że edukacja architek-
toniczna w Chile, a w szczególności 
na Uniwersytecie w Talce jest tak 
skuteczna? Można wskazać trzy czyn-
niki, które obecne są w całym okresie 
edukacji. Przede wszystkim lokal-
ność. Studenci Uniwersytetu w Talce 
pochodzą z okolicznych miejsco-
wości. Już na początku dobrze znają 
więc kontekst, a w trakcie nauki zgłę-
biają jeszcze jego specyfikę. Po dru-
gie, materiały. Mają z nimi kontakt 
już w trakcie pierwszych ćwiczeń 
na wydziale architektury. Z zebranych 
z okolic uczelni materiałów mają 
za zadanie stworzyć rzeźbę. Poznają 
materiał. Uczą się go. Zaczynają go 
rozumieć. Po trzecie, społeczność. 
Ostatecznie, gdy przychodzi czas 
dyplomów, studenci, mając już roz-
budowaną świadomość materiału 
i kontekstu, muszą zaprojektować 
obiekt służący ludziom z ich najbliż-
szego otoczenia. Projektują, wycenia-
ją, szukają inwestorów, wykonawców, 

Chile

16, 17| Na wystawie zostały 
przedstawione m.in. lokalne 
materiały, które studenci zbierają 
z okolicznych terenów, nie tylko 
naturalne, ale też postkonstruckyjne,  
postarchitektoniczne, z których 
później na zajęciach na uczelni tworzą 
kompozycje rzeźb jako pierwsze 
ćwiczenie na pierwszym roku; FOT. 
16, 17 – FILIP STRZELECKI/SERWIS PRASOWY 
WARSZTATÓW

budują i realizują obiekt. Dzięki 
temu, rozpoczynając karierę zawodo-
wą, mają już za sobą doświadczenia 
praktyczne. 
Podsumowując, chilijskim sukcesem 
jest sukces wielopłaszczyznowej edu-
kacji architektonicznej. Dzięki niej 
studenci dostają możliwość zrealizo-
wania swoich projektów. Pomagają 
ludziom.

WYSTAWA: Against the tide
Kurator: Juan Román, José Luis Uribe
Wystawa opowiadała o roli edu-
kacji architektonicznej w Chile. 
Prezentowała, w jaki sposób jedna 
z tamtejszych uczelni, Uniwersytet 
w Talce, mierzy się z ogólnoświato-
wymi trendami architektonicznymi, 
w których dominują kwestie miej-
skie, a prawie zupełnie pomijane są 
problemy dotyczące terenów rolnych. 
Odpowiedzią są przede wszystkim 
działania punktowe. W pawilonie 
pokazane na przykładzie prac studen-
tów, realizowanych głównie w okoli-
cy miasta Talca. Obiekty te powstają 
z poszanowaniem krajobrazu, z lokal-
nych materiałów (czasem lokalnie 
znalezionych odpadów). Dzięki inter-
wencjom w widoczny sposób podno-
si się poziom życia w zapomnianych 
dotąd obszarach Doliny Centralnej 
Chile.
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039

Opracowanie: Przemysław 
Chimczak
Uczelnia: Politechnika 
Warszawska 
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Finlandii (Powrót do korzeni), 
Norwegii (Narodowe szlaki 
turystyczne), Seszeli  (Pomiędzy 
architekturą a naturą), Szwecji 
(Kiruna – Jak przenieść miasto?)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Przestrzenie publiczne
Tytuł wystawy w duńskim pawilonie 
The art of many and the right to space 
opisuje prawdziwe Success Story tego 
narodu. W przypadku Duńczyków 
ciężko mówić o sukcesie jednostek. 
Zamiast tego mamy kolektywny 
sukces całego środowiska architekto-
nicznego, które wykształciło w sobie 
poczucie odpowiedzialności za 
wspólne dobro – środowisko natural-
ne, przestrzenie publiczne, transport 
czy architekturę. 
Największą dumą Duńczyków są 
ich przestrzenie publiczne, które 
odzwierciedlają prawdziwą egalitar-
ność tego narodu. Poprzez kreowanie 
wysokiej jakości placów, skwerów 
i ulic, podkreślają rolę wspólnoty 

Dania

18 | Wnętrze pawilonu duńskiego 
zostało wypełnione makietami 
obiektów, które w ostatnich latach 
odbiły się największym echem w kraju 
i zagranicą; FOT. PRZEMYSŁAW CHIMCZAK/
SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW
19 | Multikulturowy park Superkilen 
w Kopenhadze; FOT. FORGEMIND 
ARCHIMEDIA; ŹRÓDŁO: CREATIVE COMMONS, 
LICENCJA CC BY 2.0

oraz czynią swoje miasta żywszymi 
i chętniej użytkowanymi – zarówno 
przez mieszkańców, jak i turystów. 
Dużą zasługę mają w tym światowej 
klasy specjaliści, którzy reprezen-
tują niemal wszystkie zagadnienia 
związane z planowaniem miast przy-
jaznych użytkownikom. Znajduje 
się wśród nich chociażby Jan Gehl, 
od lat uczący o tym, jak tworzyć 
miasta w ludzkiej skali, czy Jan 
Christiansen, który mając za sobą 
doświadczenia głównego architekta 
Kopenhagi, dzisiaj opowiada o tym, 
jak powinna wyglądać modelowa 
współpraca pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami „gry w miasto”. 
Równie dobrze ma się tam architek-
tura. Duńscy projektanci zawsze pod-
kreślają swoje dążenie do tworzenia 
architektury, która może przysłużyć 
się całemu społeczeństwu. Z tego 
powodu nawet przy prywatnych 
inwestycjach powstają dodatkowe 
przestrzenie publiczne, udostępnia-
ne są tarasy widokowe oraz obowiąz-
kowo kładzie się duży nacisk na eko-
logiczne aspekty budownictwa. Jeśli 
dołożymy do tego niesamowitą ilość 
innowacji w sektorze budowlanym, 
otrzymamy prawdziwy obraz duń-
skiego Success Story – sukcesu całe-
go środowiska pracującego razem dla 
wspólnego dobra.

WYSTAWA: Art of many and the right 
to space
Kuratorzy: Boris Brorman Jensen, 
Kristoffer Lindhardt Weiss
W ramach wystawy w pawilo-
nie narodowym Dania postawiła 
na kolektywizm i zaprezentowała 
zbiór makiet projektów, które w ostat-
nich latach odbiły się największym 
echem w kraju i zagranicą. Przegląd 
osiągnięć duńskich architektów 
i urbanistów pozwalał zrozumieć 
ogrom wspólnych starań, które zebra-
ne razem stworzyły panoramę współ-
czesnych miast Danii. W drugiej sali 
mogliśmy zobaczyć film z Janem 
Gehlem, duńskim architektem i urba-
nistą, który opowiadał o drodze, 
jaką przebył, zmieniając Kopenhagę 
w jedno z najlepszych miast do życia. 

| 18

| 19



040 KONTEKSTY

Opracowanie: Anna Gajowiec
Uczelnia: Politechnika Śląska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Argentyny (Akupunktura 
granic społecznych), Cypru 
(Przetłumaczyć wieżę Babel), 
Meksyku (Praca u podstaw)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Globalizacja z przymrużeniem oka
Przewrotność w ujęciu 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
polega na zachowaniu tożsamości 
mimo absorbowania ogromnych 
pokładów kultury zachodniej. Z 
biegiem czasu wyrazistość lokalnej 
kultury jest wprost proporcjonalna 
do ilości wchłoniętych wzorców 
zachodnich. Mieszkańcy Emiratów 
czerpią siłę z przetwarzania obcych 
wartości i wykuwania z nich swoich 
nowych tradycji.
Ze względu na imponujące PKB 
kraju i bogactwo samych mieszkań-
ców, nowe inwestycje w Emiratach 
powstają w szalonym tempie, by 
wymienić tylko współczesny Dubaj, 
w którym ciężko dziś doszukać się 
niemrawej skromności obecnej tam 
jeszcze pod koniec XX wieku. Emiraty 
stawiają na obiekty będące wyzwa-
niem dla konstruktorów i atakują 
swoją krzykliwością. Co ciekawe, 
projekty tych budynków i przestrzeni 
miejskich powstają w większości w 
skandynawskich czy amerykańskich 
biurach, które w swoich ojczyznach 
realizują obiekty charakteryzujące 
się umiarem i prostotą. To podejście 
ulega jednak zupełnej przemianie, 
kiedy klientem staje się bliskow-
schodni inwestor. Często jest w sta-

ZEA

20, 21 | Wystawa ZEA na przykładzie 
typologii domów stworzonych 
w latach 70., tzw. Sha’abi, 
przedstawia tradycyjny sposób 
myślenia o rozwoju architektury, 
która zmienia się wraz 
z użytkownikami; FOT. 20, 21 – ANNA 
GAJOWIEC/ SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW

nie nakłonić klasyków architektury 
skandynawskiej do zaprojektowania 
budynku w kształcie róży pustyni 
czy kałamarnicy. Widać, że mimo 
ogromnej fascynacji zachodnią kul-
turą, zamawiający potrafią bezbole-
śnie przełożyć ją na swój język. Jako 
Europejczycy dążymy do unifikacji, 
co sprawia, że zanika nasza różnorod-
ność, podczas gdy tożsamość mło-
dego państwa, jakim są Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, rośnie i wyodręb-
nia się.

WYSTAWA: Transformations: The 
Emiratu National House
Kurator: Yasser Elsheshtawy
Wystawa Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich na przykładzie typologii 
domów stworzonych w latach 70., 
tzw. Sha’abi, przedstawiała trady-
cyjny sposób myślenia o rozwoju 
architektury, która zmienia się wraz 
z użytkownikami. To perspektywa 
zastosowana przewrotnie, w kontra-
ście do współczesnej, megalomań-
skiej architektury, która zawładnęła 
takimi miastami Emiratów jak Dubaj 
czy Abu Zabi. Zdaniem kuratora nie 
jest to jednak wyłącznie retrospekcja 
porządkująca największy rządo-
wy projekt z ubiegłego wieku, lecz 
wskazówka i odniesienie do tego, jak 
kształtuje się obecna architektura 
kraju i o czym powinni pamiętać 
architekci i inwestorzy nowo powsta-
jących budynków.
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041

Opracowanie: Magdalena Brzuska
Uczelnia: Politechnika Śląska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Austrii (Uchodźcy w mieście), 
Egiptu (Nauka poprzez 
doświadczenie), Serbii (Heroizm 
młodych architektów)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Historia – 
współczesność – przyszłość
Podczas II wojny światowej Manila 
została prawie całkowicie ogołocone 
z zabytków. Obecnie poszukuje swo-
jej nowej tożsamości, wykorzystując 
punkty orientacyjne w mieście. Są to 
zarówno budynki, jak i przestrzenie 
publiczne oraz elementy naturalnego 
krajobrazu. Jednym z takich miejsc 
jest Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, stanowiące część więk-
szego założenia kulturalnego, które 
powstało w latach 70. XX wieku. 
Obiekt ten był świadkiem wielu waż-
nych dla kraju wydarzeń. Przez lata 
zmieniało się podejście społeczeń-

Filipiny

22, 23| Wystawa w pawilonie Filipin 
przedstawia dziewięć obiektów 
związanych ze stolicą państwa – 
pomieszczenia zostały podzielone 
na trzy części reprezentujące historię, 
współczesność oraz przyszłość; każda 
z sal prezentuje te same obiekty, 
w takim samym rozmieszczeniu, 
jednak o różnej formie prezentacji; 
FOT. 22,23 – MAGDALENA BRZUSKA/SERWIS 
PRASOWY WARSZTATÓW

stwa do tego budynku i jego znacze-
nie. Obecnie to niewątpliwie jeden z 
bardziej rozpoznawalnych gmachów 
Manili. Niestety, jest zagrożony 
wyburzeniem. Czy warto niszczyć 
kolejny budynek, który dopiero co 
wpisał się w świadomość narodową?

WYSTAWA: Muhon: Traces of an ado-
lescent city
Kuratorzy: Juan Paolo S. de la Cruz, 
Sudarshan V. Khadka, Jr., Leandro Y. 
Locsin, Jr
Stolica Filipin Manila została 
doszczętnie zniszczona podczas II 
wojny światowej, przez co nie zacho-
wały się żadne znaczące budowle 
stanowiące o jej dawnym charakte-
rze. 
Obecnie Manila określa siebie 
mianem „miasta dorastającego”. 
Podejmuje wyzwanie wytworzenia 
nowej tożsamości poprzez wykorzy-
stanie historycznych miejsc w nowej 
odsłonie. 
Wystawa w pawilonie Filipin 
przedstawiała dziewięć obiektów 
związanych ze stolicą państwa – 
pomieszczenia zostały podzielone 
na trzy części reprezentujące kolej-
no historię, współczesność oraz 
przyszłość. Każda z sal zawierała te 
same obiekty, w takim samym roz-
mieszczeniu, jednak o różnej formie 
prezentacji. Ukazano je za pomocą 
modelu metaforycznie wyrażającego 
znaczenie dla społeczeństwa i tylko 
minimalnie nawiązującego do rze-
czywistej formy. Ideą ekspozycji było 
bowiem pokazanie, w jaki sposób 
na przestrzeni lat zmienia się odbiór 
różnych budynków i miejsc.
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042 KONTEKSTY

Opracowanie: Magda Koźluk
Uczelnia: Politechnika 
Warszawska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Australii (Kultura, dziedzictwo), 
Francji (Mieszkalnictwo socjalne), 
Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Planowanie przestrzenne)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Najlepszy 
Hotel w Europie
Grecja na przestrzeni ostatnich lat 
stale mierzy się z kolejnymi kryzysa-
mi, począwszy od trudności ekono-
micznych, które odbiły się również 
na kondycji urbanistycznej miast 
(opuszczone obiekty użyteczności 
publicznej, porzucone majątki), 
po ostatni, najtragiczniejszy kryzys 
migracyjny.
Polityka lokalnych władz wobec 
uchodźców nie przynosi spodzie-
wanych efektów. Znamiennym 
przykładem jest opuszczone lotnisko 
Hellinikon na przedmieściach Aten. 
Zostało ulokowanych tam kilka tysię-
cy osób, jednak warunki, w jakich 
żyją, są zupełnie niedostosowane 
do ich potrzeb. W przestrzeni wiel-
kich hal odpraw ludzie żyją w namio-
tach. W obliczu tak tragicznej sytu-
acji mocno wybrzmiewa historia 
hotelu City Plaza w Atenach. Po gene-
ralnym remoncie w 2010 roku, obiekt 
ten stał opuszczony, co dla grupy 
aktywistów, lewicowych działaczy 
politycznych, jak i części mieszkań-
ców Aten, wydawało się skandalicz-
ne, gdy tuż obok setki ludzi cierpią 
z powodu braku przyzwoitego dachu 
nad głową. W kwietniu 2016 roku 
zwrócono społeczeństwu opuszczo-
ny od 6 lat hotel, w którym schro-

Grecja

24 | Wystawa w pawilonie greckim; 
FOT. ANNA GHIRALDINI/DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW
GRECKICH
25 | Zdjęcie z hotelu City Plaza w 
Atenach, w którym od kwietnia 2016 
roku mieszka kilkaset uchodźców; 
FOT. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI STOWARZYSZENIA 
ARCHITEKTÓW GRECKICH

nienie znalazło ok. 300 uchodźców 
i uchodźczyń, m.in. z Syrii, Iraku, 
Pakistanu. Budują tam razem wspól-
notę, współodpowiedzialną za nowy 
dom – razem sprzątają, gotują, dzielą 
się obowiązkami. Tworzą społecz-
ność, dzięki której po traumie wojny 
i prześladowań odzyskują godność, 
wiarę i włączają się w życie greckiego 
społeczeństwa. Na początku tego 
roku 150 dzieci mieszkających w City 
Plaza wznowiło naukę w greckich 
szkołach.

WYSTAWA: #ThisIsACo-op
Kuratorzy: Stowarzyszenie 
Architektów Greckich
Wystawa w pawilonie greckim miała 
odzwierciedlać zasady demokracji 
w możliwie najbardziej wielowymia-
rowy sposób. Przy obecnym kryzysie 
demokracji w wielu krajach, głos 
Grecji, jej kolebki, miał wybrzmieć 
bardzo mocno. Przy powstawaniu 
wystawy uczestniczyło 131 człon-
ków Greckiego Stowarzyszenia 
Architektów, którzy swoje propozycje 
mogli zgłaszać w trakcie otwartego 
naboru. Strukturę ekspozycji zbudo-
wano wokół czterech głównych pro-
blemów, które dotknęły kraj w ostat-
nim czasie, tj. kryzysu ekonomiczne-
go, kryzysu urbanistycznego miast, 
kryzysu zawodu architekta i kryzysu 
tysięcy uchodźców i uchodźczyń 
przybywających na greckie wyspy, 
gdzie bardzo często pozostają ‚‚uwię-
zieni” na długie miesiące. Centralną 
przestrzeń wystawy stanowiła współ-
czesna agora. Tu przynajmniej raz 
w miesiącu odbywały się dyskusje 
na temat wyzwań, przed jakimi sta-
nęła Grecja i jej mieszkańcy.
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043

Opracowanie: Dagmara Pasińska
Uczelnia: Politechnika Łódzka
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Bahrajnu (Epoka aluminium), 
Chorwacji (Fabryka kultury 
niezależnej), Macedonii (Brut-
Bunt)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Uczyć się 
od USTA
USTA to wykwalifikowany rze-
mieślnik, który poprzez znajomość 
materiałów, lokalnych warunków 
oraz potrzeb społecznych, nie będąc 
inżynierem, pełni funkcję budowni-
czego, urbanisty i grafika. Dowodem 
na to jest Shibam – miasto zbudo-
wane z około 500 domów posiada-
jących od 5 do 11 kondygnacji w for-
mie wież sięgających 30 metrów. 
Każdy z budynków ma strukturę 
konstrukcyjną, fundamenty, klatkę 
schodową oraz różnorodne rozwią-
zania fasad. Nieprawdopodobna wie-
dza budowlana UST, przekazywana 
od pokoleń, stała się dziedzictwem 
narodowym Jemenu. Umiłowanie 
tradycji przez obywateli wpłynęło 
na zachowanie roli rzemieślnika 
w procesie budowania miast. Dzięki 
temu Jemen jako jedyne państwo 
Bliskiego Wschodu może pochwalić 
się zachowaną architekturą trady-
cyjną, która w kontekście sąsied-
nich państw czyni go miejscem 
unikatowym. Unikalne jest również 
świadome korzystanie ze spuścizny 
rzemieślników poprzez współcze-
snych architektów. Przykładem tego 
procesu jest osiedle domów w dziel-
nicy miasta Sana’a, w którym archi-
tekt Sawad Sawan kontynuuje dialog 

Jemen

26 | Pawilon Jemenu; FOT. DZIĘKI 
UPRZEJMOŚCI PAWILONU JEMEŃSKIEGO
27 | Projekt rozbudowy miasta 
Sana'a; ŹRÓDŁO: BCEOM

między tradycją a współczesnością. 
Przykład ten jest świadectwem świa-
domości społeczeństwa o wartości 
sztuki rzemiosła, będącej inspiracją 
po dziś dzień. 
Związek z procesem tworzenia ma 
nadal kluczowe znaczenie i roztropny 
współczesny architekt poszukuje głę-
bokiej, osobistej przyjaźni z rzemieśl-
nikiem, rękodzielnikami i artystami 
po to, aby połączyć na nowo swój zinte-
lektualizowany świat i myśl ze źródłem 
wszelkiej prawdziwej wiedzy. Juhani 
Pallasmaa

WYSTAWA: The beautiful Yemen
Kuratorzy: Anne Haltrop, Neura Al 
Sayeh
Idea powstania pawilonu Jemenu 
zrodziła się w 2014 roku, kiedy 
Lidwien Scheepers po raz pierwszy 
postanowiła pokazać architekturę 
tego kraju na arenie międzyna-
rodowej. Wraz ze specjalistami 
w dziedzinie antropologii, arche-
ologii i architektury rozpoczęła 
przygotowania do opowiedzenia 
historii o unikatowym dziedzictwie 
tego kraju. Poprzez nawiązanie 
współpracy z kuratorem wystawy, 
który od 10 lat zajmuje się badaniem 
architektury tradycyjnej na terenie 
Republiki Jemeńskiej, udało się 
stworzyć bazę unikatowych infor-
macji. Ekspozycja przedstawiająca 
różnorodne techniki budowlane, 
style architektoniczne oraz przykła-
dy rzemiosła i grafiki zestawiona 
została z dokumentacją płonących, 
zbombardowanych miast. Wystawa, 
choć skromna i obiektywnie mała, 
nie dawała zapomnieć o tym, 
by pamiętać. W obliczu wojny, 
15. Międzynarodowe Biennale 
Architektury w Wenecji pozwala 
Jemenowi po raz pierwszy w historii 
powiedzieć głośno, że jego architek-
toniczne dziedzictwo jest dziedzic-
twem całego świata.
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044 KONTEKSTY

Opracowanie: Karolina Tatar
Uczelnia: Politechnika Krakowska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Czech (Dawne z nowym), Japonii 
(Lokalna samodzielność), 
Luksemburga (Lekarstwem 
co-housing), Słowacji 
(Przywrócona godność)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Ograniczenia budzące kreatywność
Autorom wystawy zależało, aby 
wytłumaczyć, jak skomplikowa-
nym i złożonym problemem jest 
hiperzagęszczenie Seulu. Na wstępie 
musimy przyswoić masę informacji 
i technicznych szczegółów, które jed-
nak bardzo pomagają w zrozumieniu 
tego zjawiska. 
Początkowo dodawaniem kolejnych 
metrów kwadratowych parali się jedy-
nie drobni rzemieślnicy czy prości 
budowlańcy, którzy często nielegalnie 
oferowali zabudowywanie balkonów, 
dobudowywanie wiat lub antresoli, 
jeśli było na nie jeszcze miejsce. 
W konsekwencji w Seulu pojawił się 

Korea
Płd.

28, 29| Wystawa w pawilonie 
koreańskim stanowiła próbę 
objaśnienia zasad panujących 
na koreańskim rynku deweloperskim; 
FOT. 28 – KAROLINA TATAR, FOT. 29 – BEATA 
TYLEC/SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW

nieprawdopodobny chaos wizualny 
– wiele części miasta najzwyczajniej 
przypomina jedną wielką dobudówkę.
Na szczęście na pewnym etapie 
do panujących tu reguł dostosowali 
się również najlepsi architekci. Mimo 
że ich głównym zajęciem stała się 
niejako gra z przepisami, dostrze-
gli wartość tych zabiegów. Dzisiaj 
w Seulu można obserwować niezwy-
kłe realizacje, które przekuły ograni-
czenia w siłę i przy maksymalnym 
wykorzystaniu dostępnej prawnie 
przestrzeni są niezwykłym wręcz 
przejawem kreatywności. Dla dobra 
ludzi architekci poszli krok do tyłu, 
by ostatecznie zrobić więcej niż kilka 
do przodu.

WYSTAWA: The fair game
Kurator: Sung Hong Kim
Wystawa stanowiła próbę objaśnienia 
zasad panujących na koreańskim 
rynku deweloperskim. Autorzy 
nie mają wątpliwości, że jednym 
z czynników najsilniej wpływają-
cych na architekturę Seulu jest jego 
ekstremalne przeludnienie i gęstość 
zabudowy (w stolicy żyje już 20% 
populacji kraju). FAR, czyli wskaźnik 
intensywności zabudowy, jest ogra-
niczany prawnie, a wraz z wieloma 
innymi czynnikami, które muszą 
być wzięte pod uwagę podczas pro-
jektowania, w ogromnym stopniu 
wpływa na jakość życia mieszkańców. 
Ten specjalistyczny w wielu miej-
scach na świecie termin wszedł już 
do codziennego języka koreańskiego 
społeczeństwa.
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045

Opracowanie: Agnieszka Chromiec
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Kanady (Szukanie tożsamości:
rdzenne ludy Kanady), Niemiec 
(Francis Kéré), Urugwaju 
(Synergia co-work) 

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Po raz 
pierwszy na Biennale Architektury
Nigeria – najludniejszy, najpręż-
niej rozwijający się kraj afrykański. 
Pomimo znaczącej grupy artystów 
i architektów wywodzących się z tego 
regionu Afryki, rząd nie przeznacza 
żadnych funduszy na rozwój nieza-
leżnej kultury i sztuki. Nic więc dziw-
nego, że rok 2016 jest pierwszym, 
w którym udało się doprowadzić 
do realizacji pawilonu narodowego 
Nigerii na biennale architektury 
w Wenecji. Za ogromny sukces 
można uznać już sam fakt uczestnic-

Nigeria

30 | Wystawę Nigerii zaprezentowano 
w poprzemysłowym budynku Spazzio 
na wyspie Giudecca; FOT. AGNIESZKA 
CHROMIEC/SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW
31 | Ola Dele-Kuku – autor ekspozycji; 
FOT. AUGUSTO MAURANDI/DZIĘKI 
UPRZEJMOŚCI PAWILONU NIGERYJSKIEGO

twa kraju w tym wydarzeniu. 
Dotychczas Nigeria dwukrotnie 
próbowała włączyć się w biennale, 
jednak obie próby zakończyły się 
fiaskiem z powodu braku odpowied-
niego finansowania, tłumaczonego 
niestabilną sytuacją polityczną, bądź 
odbywającymi się właśnie zmianami 
u władzy. Rząd nie był zainteresowa-
ny promowaniem swoich artystów, 
architektów. 
Jednym z nich jest Ola Dele-Kuku, 
autor wystawy Diminished Capacity. 
Razem z Camillą Boemio znaleźli 
odpowiedni język, by zaprezentować 
Nigerię na scenie międzynarodowej. 
Raport z frontu jednego z państw 
najbardziej doświadczonych przez 
przemoc, terroryzm i korupcję, odno-
si się do szerszego kontekstu. Nie 
dotyczy jedynie sytuacji panującej 
w Nigerii, ale przedstawia kraj na tle 
innych państw i regionów składają-
cych się na zróżnicowany afrykański 
kontynent. 
Należy mieć nadzieję, że ten krzyk 
o tożsamość będzie dla nas powodem 
do przemyślenia stereotypowych 
wyobrażeń, a dla nigeryjskiego rządu 
– do rozważenia strategii zarządzania 
finansami.

WYSTAWA: Diminished capacity
Kurator: Camilla Boemio
Pawilon Nigerii pojawił się na bien-
nale architektury po raz pierw-
szy. Wystawę zaprezentowano 
w poprzemysłowym budynku 
Spazzio na wyspie Giudecca. Autor 
ekspozycji, Ola Dele-Kuku, starał się 
podkreślić tożsamość poszczegól-
nych krajów afrykańskich, w tym 
Nigerii, zwracając jednocześnie 
uwagę, że w świadomości większo-
ści Europejczyków Czarny Ląd bywa 
odbierany stereotypowo, jako jed-
norodny kontynent. W symboliczny 
sposób artysta zobrazował sytuację 
konfliktu, który jego zdaniem jest 
niezbędny, aby nastąpił rozwój. Dwie 
zderzające się ze sobą rzeczywistości 
poprzez konflikt dochodzą do poro-
zumienia, tworząc jedną całość. 
Poszukując języka uniwersalnego, Ola 
Dele-Kuku odniósł się do podstawo-
wych praw człowieka. Ta niezwykle 
filozoficzna i głęboka praca była 
wyrazem jego otwartości w poszuki-
waniu prawd na temat ludzkości.
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046 KONTEKSTY

Opracowanie: Agata Skórka
Uczelnia: Politechnika Poznańska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
RPA (W grupie siła), Czarnogóry 
(Konsekwentnie do przodu)
Turcji (Misja ratunkowa)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Krok 
pierwszy: edukacja
Młody mieszkaniec Amazonii musi 
spędzić codziennie kilka godzin na 
wędrówce do szkoły, a kiedy już tam 
się znajdzie, spotyka nauczyciela, 
który zwykle nie mówi jego dialek-
tem. Dzień mija, wiele zrozumieć się 
nie da, zwłaszcza, gdy warunki wokół 
nie przypominają tego, co można 
nazwać „miejscem nauki”. Powrót do 
domu to dla niego kolejne godziny. 
Jednak sytuacja w Peru właśnie się 
zmienia. W celu ochrony terenów 
Amazonii, będących nie tylko rezer-
watem przyrody o wyjątkowym zna-
czeniu, ale również ostoją dziedzic-
twa i niezwykłej kultury tego kraju, 
rząd postanowił wprowadzić szereg 

Peru

32 | Wystawa w pawilonie 
przedstawia Amazonię jako źródło 
peruwiańskiego dziedzictwa, 
którego wyjątkowość i piękno należy 
chronić w szczególny sposób; FOT. 
32 – AGNIESZKA CHROMIEC, FOT. 33 – AGATA 
SKÓRKA/SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW

reform. Zebrane wspólnie mają spra-
wić, że Amazonia i jej rdzenni miesz-
kańcy będą mogli stać się częścią 
nowoczesnego Peru na swoich wła-
snych zasadach. Plan Selva to jeden 
z kroków, który ku temu prowadzi. 
Reforma edukacyjna zakłada budowę 
specjalnych placówek oświatowych 
włączonych w życie istniejącej spo-
łeczności od początku powstania, 
reformę systemu szkolnictwa oraz 
zapewnienie wsparcia, również 
wtedy, gdy budowa się zakończy.
To wszystko w walce o młode poko-
lenie. Zagrożone dziś wartości mają 
zostać zachowane i stanowić dalej 
fundament kultury i siły całego kraju.

WYSTAWA: Our Amazon frontline
Kurator: Sandra Barclay, Jean Pierre 
Crousse
Projekt Our Amazon Frontline odnosił 
się bezpośrednio do obszarów na 
terenie Puszczy Amazońskiej w Peru. 
Wystawa przedstawiała Amazonię 
jako źródło peruwiańskiego dziedzic-
twa, którego wyjątkowość i piękno 
należy chronić w szczególny sposób. 
Lasy deszczowe, pokrywające ponad 
60% powierzchni tego kraju, zosta-
ły wraz ze swoimi mieszkańcami 
uwiecznione na zdjęciach, jakie 
można było oglądać w pierwszej czę-
ści wystawy. Dalsza część skupiała 
się na przedstawieniu problemów, z 
jakimi należy się zmierzyć, a także 
planowanych i realizowanych rozwią-
zaniach. Kuratorzy w szczególny spo-
sób starali się podkreślić, że Peru stoi 
przed poważnym zadaniem znale-
zienia pomysłów na to, by zachować 
tę krainę jako ostatni front rdzennej 
kultury kraju.
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Opracowanie: Natalia Piesik
Uczelnia: Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Estonii (Dialog z przeszłością), 
Litwy (Przerwanie procesu), 
Łotwy (Przetłumaczyć wieżę 
Babel), Słowenii (Praca u 
podstaw)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zmiana 
przestrzeni
Uzyskano w ten sposób ponad 200 
wizji nowej strefy rekreacji i odpo-
czynku. Miejsce to jest ważne, ponie-
waż łączy ze sobą aż sześć głównych 
zielonych przestrzeni w Singapurze.
Zdaniem mieszkańców ten nowy 
park powinien być przyjazny dla 
wszystkich – niepełnosprawnych, 
starszych, rodzin z dziećmi. Aby było 
to możliwe, każdy z nowych „przy-
stanków” dawnej linii ma znajdować 
się blisko domu lub osiedla.

Singapur

34, 35| Pawilon Singapuru; FOT. 34, 
35 – NATALIA PIESIK/SERWIS PRASOWY 
WARSZTATÓW

Po kilku latach od rozstrzygnięcia 
konkursu i realizacji fragmentów 
założenia urząd nadal współpracuje 
z ludźmi i studentami, starając się, 
by miejsce jak najlepiej odpowiadało 
potrzebom użytkowników.
Historia Zielonego Łącznika pokazu-
je, w jaki sposób władze miasta we 
współpracy z mieszkańcami potrafią 
zmienić charakter wspólnej prze-
strzeni w skali całego kraju.

OPIS PAWILONU: Space to imagine 
room for everyone
Kurator: Teo Yee Chin
W 2011 roku zamknięto linię kole-
jową łączącą granicę Singapuru 
z Malezją. 24-kilometrowy odcinek 
torów wraz z przyległą przestrzenią 
pozostawał niezagospodarowany. 
Aby zaradzić tej sytuacji, urząd ds. 
przebudowy zorganizował konkurs 
na projekt nowej aranżacji tych tere-
nów, prace w osobnych kategoriach 
zgłaszać mogli zarówno doświadcze-
ni projektanci, jak i studenci.
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048 KONTEKSTY

Opracowanie: Wojciech Motyka
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Iranu (Potrzeba partycypacji), 
Kuwejtu (Poszukiwanie 
tożsamości)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Lekcja wy-
ciągnięta z katastrofy
4 maja 2014 roku północną część 
Tajlandii dotknęło trzęsienie ziemi 
o sile 6.3 w skali Richtera, niszcząc 
tysiące budynków, w tym 9 szkół 
podstawowych i pozostawiając setki 
dzieci bez miejsca do nauki.
Grupa projektowa Design for 
Disasters, będąca organizacją 
non-profit, poprosiła dziewięciu 
tajlandzkich architektów o zaprojek-
towanie nowych budynków dla dzie-
więciu zniszczonych szkół. Projekty 
musiały uwzględniać niewielki koszt 
budowy i krótki czas realizacji oraz, 

Tajlandia

36, 37| Przestrzeń ekspozycji 
wypełniały setki cieniutkich drutów, 
na których końcach znajdowały się 
drewniane, schematyczne domki; 
Jedyne co w tym morzu drewnianych 
modeli było statyczne to 9 makiet 
szkół odbudowanych po trzęsieniu, 
które dotknęło północną Tajlandię 
w roku 2014; FOT. 36, 37 – BEATA TYLEC/
SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW

co najważniejsze, rozwiązania zabez-
pieczające przed skutkami ewentu-
alnych trzęsień ziemi w przyszłości. 
W całym przedsięwzięciu wzięli 
udział nie tylko architekci, inżyniero-
wie i konsultanci różnych branż, ale 
też dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. 
Tym samym katastrofa z 2014 roku 
zjednoczyła społeczeństwo – starych 
i młodych, amatorów i profesjona-
listów.
Przy całym tragizmie sytuacji, 
Tajlandczycy wiele się nauczyli i być 
może uda im się zapobiec tak poważ-
nym skutkom trzęsień ziemi w przy-
szłości.

OPIS PAWILONU: Class of 6.3
Kurator: Marcelo Danza
Tajlandzki pawilon, oszczędny 
w środkach, ukryty w mroku, wyko-
rzystywał nieświadomych nicze-
go zwiedzających do interakcji. 
Przestrzeń wypełniały setki cieniut-
kich drutów, na których końcach 
znajdowały się drewniane, schema-
tyczne domki. Krok zwiedzającego 
wprawiał je wszystkie w nerwowe, 
chaotyczne wibracje. Jedyne co 
w tym morzu drewnianych modeli 
było statyczne to 9 makiet szkół 
odbudowanych po trzęsieniu, które 
dotknęło północną Tajlandię w roku 
2014. Makiety wykonano z niezwykłą 
pieczołowitością, którą pozwolono 
docenić zwiedzającemu dzięki punk-
towemu oświetleniu. Pomalowane 
na czarno ściany ozdabiał tylko pro-
sty tekst opisujący całą historię Klasy 
6.3 oraz kilka ekranów prezentują-
cych materiał wideo. 
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Opracowanie: Bartosz Girek
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Armenii (Miasto jest nasze), 
Izraela (W trosce o środowisko), 
Holandii (Mistrzowie miast)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Siła lokal-
nej inicjatywy 
Newbern jest niewielkim mia-
steczkiem w zachodniej Alabamie, 
zamieszkałym przez niespełna 
180 osób. Z roku na rok mieszkań-
ców wciąż ubywało, czego jednym 
z powodów był brak stacji straży 
pożarnej w promieniu kilkudziesię-
ciu kilometrów, przez co koszty obo-
wiązkowego ubezpieczenia domów 
stały się niebotycznie wysokie. 
Coraz mniej ludzi mogło pozwolić 
sobie na posiadanie domu w takim 
miejscu. Sytuacja zaczęła się zmie-
niać, gdy w sprawę zaangażował 
się pobliski oddział Uniwersytetu 
Auburn – Rural Studio, mający już 
spore doświadczenie w realizacji 

USA

38 | Wystawa prezentuje zbiór czysto 
teoretycznych projektów próbujących 
zmierzyć się z problemem Detroit 
– miasta, które niegdyś stanowiło 
ucieleśnienie amerykańskiego snu, 
a dziś stało się symbolem porażki; 
FOT. BEATA TYLEC/SERWIS PRASOWY 
WARSZTATÓW
39 | Siedziba straży pożarnej 
w Newbern; FOT. TIMOTHY HURSLE/DZIĘKI 
UPRZEJMOŚCI RURAL STUDIO

projektów architektonicznych przy 
zaangażowaniu studentów i lokalnej 
społeczności. Z publicznej zbiórki 
udało się pozyskać ponad 100 000 
dolarów, które pozwoliły wolontariu-
szom na zbudowanie nowej siedziby 
straży pożarnej w ciągu dwóch lat. 
Był to pierwszy budynek publiczny 
w Newbern od przeszło 400 lat. 
Stacja okazała się wielkim sukcesem, 
stając się nie tylko siedzibą straży 
pożarnej, ale także centrum życia 
jego mieszkańców, które wkrótce 
zgromadziło środki na budowę 
następnej publicznej instytucji – 
nowej biblioteki. 
Tymi małymi krokami do uśpionego 
dotąd miasteczka zaczęło powracać 
życie.

OPIS PAWILONU: The architectural 
imagination
Kuratorzy: Cynthia Davidson, Monica 
Ponce de Leon
Wystawa w pawilonie amerykańskim, 
zatytułowana Wyobraźnia architek-
toniczna, prezentowała zbiór czysto 
teoretycznych projektów próbujących 
zmierzyć się z problemem Detroit 
– miasta, które niegdyś stanowiło 
ucieleśnienie amerykańskiego snu, 
a dziś stało się symbolem porażki. 
Dwanaście propozycji – każda przy-
gotowana przez inną pracownię 
architektoniczną – koncentrowało się 
na czterech wybranych fragmentach 
miasta, definiując lokalne problemy, 
a potem starając się znaleźć rozwią-
zanie. Śmiałe, acz utopijne projekty 
prezentowały całe spektrum pomy-
słów, które niejednokrotnie daleko 
wykraczały poza ramy powszechnie 
pojmowanej architektury. 
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050 KONTEKSTY

Opracowanie: Grzegorz Krzemień
Uczelnia: Politechnika 
Świętokrzyska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Brazylii (Spłacanie długu z 
przeszłości poprzez różne 
inicjatywy społeczne); Polski 
(Sukces współpracy na 
przykładzie Nowych Żernik 
we Wrocławiu), Rumunii 
(Świadomość jako klucz do 
sukcesu)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Odbudowanie przestrzeni publicznej 
przez lokalną społeczność 
Nawiązując do słów kuratora wy-
stawy, polityka i ekonomia mają 
największy wpływ na architekturę. 
Jednak niektórzy nie zamierzają się 
z tym pogodzić i mimo szalejącego 
kryzysu, postanawiają odzyskać 
przestrzeń, która powinna należeć 
do nich.
Grupa wolontariuszy z Egeru postano-
wiła stworzyć centrum kultury, prze-
kształcając w tym celu opuszczony 
obiekt. Inicjatywa nie miała wsparcia 
lokalnych władz, mimo to została 
przeprowadzona przez różnorodną 
grupę ludzi, w której skład wchodzili 

Węgry

40| Funkcjonująca przestrzeń 
kulturalna; FOT. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 
PAWILONU WĘGIERSKIEGO
41 | Węgierski pawilon prezentował 
opowieść o tym, w jaki sposób 
stworzyć bardzo dobrze działającą 
przestrzeń w pozornie nienadającym 
się do tego miejscu; FOT. GRZEGORZ 
KRZEMIEŃ/SERWIS PRASOWY WARSZTATÓW

m.in. studenci, pracownicy fizyczni, 
a nawet więźniowie. Wszyscy oni, 
pracując pod okiem architektów, 
poświęcili swój wolny czas na oży-
wienie tego miejsca. Wykorzystując 
to, co zostało zastane oraz przekazane 
przez różne firmy, zrealizowali unika-
tową przestrzeń, a sam proces budo-
wy bardzo ich zintegrował. 
Na kompleks składa się nieduża 
kawiarnia, kilka sal wystawowych, 
pracownia oraz ogród, w którym 
urządzane są spotkania. Zespół funk-
cjonuje dziś jako miejsce dyskusji, 
spotkań, a także po prostu relaksu, 
a przy okazji sam na siebie zarabia, 
co dowodzi, że jest to zdecydowanie 
udane Success story.

OPIS PAWILONU: æctivators. Locally 
active architecture
Kurator: Gábor Fábián
Węgierski pawilon prezentował opo-
wieść o tym, w jaki sposób stworzyć 
bardzo dobrze działającą przestrzeń 
w pozornie nienadającym się do tego 
miejscu. W mieście Eger na Węgrzech 
powstało unikalne centrum kultury, 
zbudowane (dosłownie) przez lokalną 
społeczność. Wystawa idealnie wpi-
sywała się w główne hasło biennale, 
prezentując historię grupy ludzi, 
która pod okiem młodych architek-
tów krok po kroku odbudowywała 
niewykorzystywany obiekt, prze-
kształcając go w miejsce dla siebie.
Pawilon został tak zaprojektowany, 
aby przedstawiać ducha tego procesu: 
wspólny stół, przy którym można 
wdać się w dyskusję z budowniczy-
mi, karteczki na ścianach ukazujące 
rzeczy już zrobione i te dopiero cze-
kające na realizację, a także szkice 
i przekroje. Ponadto zaprezentowano 
zdjęcia dokumentujące proces rewi-
talizacji obiektu i to, jak funkcjonuje 
on obecnie.
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051

Opracowanie: Michał Wasielewski
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Uczestnik przygotował również 
opracowanie dotyczące wystaw: 
Portugalii (Wzorowa 
partycypacja społeczna w 
procesie projektowym), 
Rosji (Przywracanie ducha 
socrealizmowi), Wenezueli 
(Ogródki działkowe jako 
remedium na kryzys w kraju)

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Idea 
mieszkania na swoim
Jest rok 1580. Londyn nawiedza 
kolejna plaga chorób. Skłania to kró-
lową Elżbietę I do wydania prokla-
macji dotyczącej zasad mieszkania 
w Londynie. Skutki tej odezwy trwają 
po dziś dzień i rozprzestrzeniły się 
na cały świat. 
W tym wypadku Success story nie 
jest projektem ani zjawiskiem, lecz 
ideą. Idea ta zapoczątkowana została 
w tragicznych okolicznościach, bo 
podczas kolejnej plagi chorób, która 
nawiedziła Londyn. Królowa Elżbieta 
I zarządziła, by każda rodzina 
posiadała swój własny dom. Celem 
takiego przymusu było ułatwienie 
kontroli nad mieszkańcami oraz 
dbałość o warunki, w jakich żyją. 
To zapoczątkowało między innymi 
budowę domów szeregowych, które 
w ekonomiczny sposób zapewniły 
schronienie wielu rodzinom. Przy 
okazji po raz pierwszy na świecie 
wprowadzono numerację budynków, 

Wielka 
Brytania

42| Model mieszkania na tzw.
godziny; FOT. BEATA TYLEC/SERWIS 
PRASOWY WARSZTATÓW
43| Wykres przedstawiający procent 
osób w przedziale wiekowym 18-29 
lat mieszkających z rodziacmi; IL. 
MICHAŁ WASIELEWSKI/W OPARCIU O BADANIA 
EUROSTATU

ale – co najważniejsze – proklamacja 
wpłynęła na psychikę Brytyjczyków. 
Posiadanie własnego mieszkania 
było przymusem. Wraz z nadejściem 
rewolucji przemysłowej, a następnie 
dwóch wojen światowych sytuacja 
na rynku mieszkaniowym diametral-
nie się zmieniła. Z pomocą przyszła 
polityka budowy lokali socjalnych, 
która kontynuowała ideę mieszka-
nia na swoim. Obecnie szacuje się, 
że w Wielkiej Brytanii jest najwięcej 
mieszkań socjalnych w Europie, 
a ich liczba stale rośnie. Jednym ze 
sposobów na przedstawienie funk-
cjonowania tej idei są raporty oparte 
na badaniach European Quality of 
Life Survey. Badaną grupą są osoby 
w wieku od 18 do 29 lat. 
Ostatnie wyniki, z 2011 roku, poka-
zują, jak duże dysproporcje istnieją 
pomiędzy Wielką Brytanią a krajami 
europejskimi, które pomimo niewiel-
kich odległości charakteryzują się 
inną polityką mieszkaniową i zwy-
czajami.

OPIS PAWILONU: Home Economics
Kuratorzy: Shumi Bose, Jack Self,  
Finn Wiliams
Wystawa Home Economics prezento-
wała pięć różnych modeli mieszkań, 
przy projektowaniu których uwzględ-
niono aspekt czasu, jaki spędzamy 
w danej przestrzeni: godziny, dni, 
miesiące, lata i dekady. Wnętrza 
odwzorowano w skali 1:1. Zdaniem 
kuratorów, Wielka Brytania doświad-
cza obecnie nie tyle kryzysu miesz-
kalnictwa, ile sposobu zamieszkiwa-
nia. Na przestrzeni ostatnich dekad 
nasze życie zmieniło się radykalnie, 
zmieniły się struktury rodzin, rola 
płci, nastąpiły masowe migracje, 
a także wzrosła liczba seniorów 
w ogólnej populacji. Nowe technolo-
gie dyktują sposoby i normy, według 
których pracujemy czy spędzamy czas 
wolny. 
Wszystkie te czynniki zostały wzię-
te pod uwagę przy definiowaniu 
odpowiedzi na pytanie, jak powinien 
wyglądać współczesny brytyjski 
dom. Poszczególne projekty wnętrz 
zostały przygotowane we współpracy 
z architektami, artystami, dewelope-
rami oraz instytucjami finansowymi. 
Ekspozycja stanowiła jednocześnie 
próbę znalezienia alternatyw dla 
powszechnej architektury mieszka-
niowej.
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