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rojekt pt. „Ruiny” autorstwa studia architektonicznego medusa group z Gliwic i warszawskiej artystki Moniki Sosnowskiej jest próbà ukazania architektury
w wi´kszym stopniu jako area∏u mo˝liwoÊci ni˝
puli gotowych, u˝ytecznych rozwiàzaƒ. Jednym
z g∏ównych tropów, jakimi podà˝ali twórcy jest
prowincjonalnoÊç i eksplorowanie obrze˝y
miast. Temat biennale sta∏ si´ impulsem do eksperymentu o charakterze lokalnym; problem
rozwijajàcych si´ metamiast nie dotyczy jeszcze
Polski w takim stopniu, by refleksja na ten temat nie musia∏a byç zapo˝yczona. Stàd próba
wykreowania sytuacji nieokreÊlonej, aluzyjnej,
majàcej na celu wyeksponowanie dzia∏aƒ ryzykownych, niemo˝liwych do zrealizowania, bàdê
te˝ wywrotowych, destrukcyjnych. Podawana
w wàtpliwoÊç jest kwestia autorstwa: cytuje si´
prace z przesz∏oÊci, innych wspó∏pracujàcych architektów i artystów, bàdê te˝ wymyÊlonych
„twórców z przysz∏oÊci”, pod których podszywajà si´ autorzy pawilonu.
Wystawa polega w du˝ej mierze na eksplorowaniu pomy∏ek, b∏´dów, Êlepych zau∏ków, na jakie napotykajà architekci, antycypujàc zadania,
którym b´dà musieli sprostaç w przysz∏oÊci.
Medusa group i Sosnowska postanowili
uniknàç realizacji spektakularnego projektu
architektonicznego, skupiajàc si´ na dzia∏aniach ryzykownych, pomys∏ach z pogranicza

architektury, sztuk wizualnych i designu. Sami
usuwajà si´ w cieƒ, nie sygnujàc poszczególnych projektów w∏asnymi nazwiskami. Postanowili skorzystaç z mo˝liwoÊci, jakie daje
wspó∏praca osób, które na co dzieƒ zajmujà si´
innymi dyscyplinami. Wzajemne inspiracje
i przejmowanie strategii pozwoli∏o im na dostrze˝enie pu∏apek, jakie pojawiajà si´ wraz
z ograniczaniem si´ wy∏àcznie do terytorium
sztuki bàdê architektury. Wystawa jest próbà
dotarcia do aspektów marginalizowanych w architekturze, ma∏o praktycznych, ale stymulujàcych rozwój bardziej uniwersalnych refleksji,
majàcych znaczenie drugorz´dne wobec zak∏adanej funkcjonalnoÊci. Twórcy okreÊlajà swój
projekt jako „niepoprawny, o anarchistycznym
odcieniu”. Prezentujà alternatywne pomys∏y,
majàce na celu wzbudzenie w widzu niepewnoÊci, niepokoju, ale i stymulowanie nowych rozwiàzaƒ, które, jak dotàd, pozostajà jedynie eksperymentami, przekraczajàcymi dyscyplinarne
ograniczenia. Wspólne wàtki w twórczoÊci Sosnowskiej i medusa group to zainteresowanie
ruinami, rozpadem, destrukcjà w architekturze.
Ich projekty sà konsekwencjà pracy niejako
na gruzach wczeÊniej istniejàcych struktur.
W przypadku medusa group ma to silne umocowanie w lokalnym kontekÊcie: dzia∏alnoÊci
na terenie Górnego Âlàska — obszarze silnie
uprzemys∏owionym, który pomimo prób
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restrukturyzacji, sta∏ si´ obszarem pod wieloma wzgl´dami zapóênionym. U Sosnowskiej
wià˝e si´ to z tworzeniem niepokojàcych
przestrzennych labiryntów, aran˝owaniem
pu∏apek dla widza, grà ze skalà. Artystka zapytana o zwiàzki jej sztuki z architekturà odpowiada∏a: „Wydaje mi si´, ˝e to, co robi´
znajduje si´ troch´ w opozycji w stosunku do
tego, czym jest architektura. MyÊl´ równie˝,
˝e moja sztuka jest zupe∏nie innà dyscyplinà,
mimo ˝e skupiam si´ na tym samym zagadnieniu, co architektura: formowaniu przestrzeni. Podstawowà cechà architektury jest
jej utylitaryzm. Architektura porzàdkuje,
wprowadza ∏ad, odzwierciedla systemy polityczne i spo∏eczne. Moje prace wprowadzajà
raczej chaos i niepewnoÊç. Powodujà, ˝e rzeczywistoÊç przestaje byç oczywista. Architektura zabiega te˝ o progresywnoÊç, skoncentrowana jest na nowoczesnych formach i technologiach. Przyrównujàc moje prace do
nowoczesnej architektury mo˝na by je uznaç
za wsteczne. Jednak moje prace ˝yjà w »symbiozie« z prawdziwà architekturà. Bez niej nie
mog∏yby przybieraç takiej formy, jakà majà”.
Z kolei cz∏onkowie medusa group uchodzà za
postindustrialnych radyka∏ów, dzia∏ajàcych na
zdeterminowanym przez ci´˝ki przemys∏ Górnym Âlàsku. Sami myÊlà o sobie jednak raczej
jako o grupie eksperymentatorów dzia∏ajàcych
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na styku architektury, designu i sztuk wizualnych. Wierzà, ˝e mniej oznacza cz´sto lepiej
i ciekawiej. Dlatego te˝ opuszczone obiekty
przemys∏owe traktujà jako budynki niemal
gotowe do zamieszkania. Ich strategia to budowanie na przemys∏owych „ruinach” w sposób pozbawiony wszelkich sentymentów i misyjnego zaci´cia.
Polski pawilon w Wenecji zostanie zaadaptowany w sposób, który nie gloryfikuje poszczególnych twórców (nie jest ani ich wystawà retrospektywnà, ani te˝ tradycyjnà wystawà
zbiorowà), b´dzie próbà ukonstytuowania uniwersalnej refleksji dotyczàcej przysz∏oÊci architektury i fundamentalnych kwestii, takich
jak: znaczenie autorstwa, zobowiàzania wobec
historii, narodowa specyfika architektury, estetyczne i filozoficzne kwestie poruszane poprzez
modyfikowanie przestrzeni.
Wystawa planowana jest jako swego rodzaju
archiwum cytatów, ze szczególnym naciskiem
na projekty utopijne, nie zrealizowane, opuszczajàce terytorium architektury.

zarówno Monika Sosnowska (na stronie obok), jak i medusa group
(na tej stronie) postrzegajà architektur´ jako obszar, w który wpisane
sà tak˝e niepowodzenia i kl´ski; stàd powo∏anie si´ na metafor´ ruin
— majàc na uwadze „ruiny modernizmu”
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