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TAKE CARE
A proposal for the Polish Pavilion at the XVIIth Venice Architecture Biennale

Exhibition concept

Take care questions the role of the architect as social actor in the architectural project, 
along with the project’s role as a democratic matter. By responding to the XVIIth Venice 
Architecture Biennale’s theme ‘How will we live together?’, we propose Take care as a 
methodological strategy where the acts of caring and taking care are analogies for the 
work of the architect: never one-sided but always multilateral, concerning everyone. 
The project needs the architect, but it is given to others. The project continues when the 
architect has stopped working.

The role of the architect as an isolated creator has long been problematized. We suggest 
to expand this polemic by observing the work of Polish architect Halina Skibniewska 
and especially her research on and designs of accessible spaces for all. Accessibility 
becomes a common thread and a measure to further speculate on the democracy of the 
architecture project and the architect in the service of others. Skibniewska, an important 
but still understudied figure in Polish architecture, ignites the concept of taking care: 
her work as a humanist architect, urban designer, and social activist centered around 
caring about and taking care of – be it the ecology of the context, the inhabitants, or 
everyone’s right to space. Skibniewska saw the architectural project as beginning after its 
completion, once in use, rather than as mere constructed result of a design. 

The pavilion’s arrangement parallels the process of an architectural project, explored in 
three distinct sections:

1. Research and context history: Bringing a curatorial selection of Skibniewska’s
projects on accessibility and interpreting archival work not only as categorization but as
a critical proposition to transfer material into other mediums and take care of archives.
We propose to recreate one of the architect’s designs in virtual reality to build up on her
archival heritage in Poland.

2. Symbol and design: A curatorial intervention emblematically mimics the role of the
architect. A cord in the center of the pavilion is pulled and natural light comes in from
the covered skylight: the architect’s realization of their own power, which can turn into a
socially responsible action.

3. Elaboration and contribution: A collaborative work on Venice as a case study, involving
Polish institutions and architecture students, to test the exhibition’s concepts of the
architect as care taker/giver by considering the project and community as a whole to
make Venice more accessible.

We will live together on equal terms. And spatial equality begins by taking care of each 
other’s place.
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TAKE CARE
(DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM)
Propozycja projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim w ramach 17 
Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji

Koncepcja wystawy

Take care stawia pytania o rolę architekta jako osoby podejmującej działania społeczne w 
ramach projektu architektonicznego, a także rolę projektu jako konceptu demokratycznego. 
W odpowiedzi na przesłanie 17 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji – „Jak 
będziemy żyli razem?” – proponujemy Take care, metodyczną strategię, w ramach której 
roztaczanie i otrzymywanie opieki stają się analogiami do pracy architekta, która nigdy nie 
jest jedno-, ale zawsze wielostronna, dotyczy wszystkich. Projekt potrzebuje architekta, ale 
jest dany innym osobom. Trwa, również wtedy, gdy architekt kończy swoją pracę.

Rola architekta jako samotnego twórcy już od dawna była poddawana pod dyskusję. 
Proponujemy rozszerzyć zakres tej polemiki poprzez obserwację prac polskiej architekt, 
Haliny Skibniewskiej, a zwłaszcza jej projektów i badań nad miejscami powszechnie 
dostępnymi. Dostępność staje się wspólnym wątkiem i środkiem służącym dalszym 
rozważaniom nad wymiarem demokratycznym projektu architektonicznego oraz nad ideą 
architekta działającego w służbie innym. Skibniewska, ważna, lecz wciąż niedoceniana 
postać w polskiej architekturze, rozbudza zainteresowanie koncepcją opiekowania się sobą 
nawzajem. Jej praca architekta-humanisty, urbanisty i działaczki społecznej koncentrowała 
się wokół tego, na czym jej zależało i o co dbała – czy to wokół kwestii ekologicznych, 
mieszkańców, czy przysługującego każdemu prawa do przestrzeni. Projekt architektoniczny 
miał w jej odczuciu początek w momencie jego ukończenia, wówczas gdy był już w użyciu; 
nie był tylko i wyłącznie zwykłym wybudowanym rezultatem projektu.

Układ pawilonu odzwierciedla proces powstawania projektu architektonicznego. Problem 
ten zostaje zgłębiony w trzech odrębnych częściach:

1. Badania i kontekst w ujęciu historycznym: kuratorski wybór projektów Skibniewskiej
dotyczących dostępności i ponowne spojrzenie na prace archiwalne, nie tylko z zamiarem
ich skategoryzowania, lecz również przeniesienia materiałów na inne nośniki oraz
roztoczenia opieki nad archiwami. Pragniemy przenieść jeden z projektów artystki do
rzeczywistości wirtualnej, wykorzystując jako bazę jej spuściznę w Polsce.

2. Symbol i projekt: interwencja kuratorska, która w symboliczny sposób imituje rolę
architekta. Po pociągnięciu za sznur znajdujący się w centrum pawilonu, przez zakryty
świetlik wpada naturalne światło: architekt zdaje sobie sprawę z własnej mocy, którą można
przekuć w działanie odpowiedzialne społecznie.

3. Szczegółowe opracowanie i współudział: powstałe w ramach współpracy polskich
instytucji oraz studentów architektury studium przypadku Wenecji ma za zadanie
odnieść się do pojęcia architekta jako opiekuna, przy wzięciu pod uwagę projektu i całej
społeczności, w celu poprawienia dostępności przestrzeni w Wenecji.

Będziemy żyli razem, na równych warunkach. Równość przestrzenna zaczyna się od 
wzajemnej opieki nad naszymi miejscami.
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TAKE CARE
(DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM)
Propozycja projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim w ramach 17 
Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji

Scenariusz wystawy

Wchodzimy do pawilonu po niebieskiej rampie, przez którą prowadzi dostęp do głównego 
wejścia. W centrum pomieszczenia znajduje się sznur, świetlik jest zakryty i do środka nie 
wpada naturalne światło; sterowane sztuczne oświetlenie jest rozmieszczone na lewym  
i prawym krańcu wnętrza. Kuratorska propozycja składa się z trzech części:

I. Aktywne archiwa: spuścizna architektury humanistycznej Haliny Skibniewskiej

Po lewej znajduje się część wystawy poświęcona poszukiwaniom archiwalnym: 
zamierzamy w środowisku wirtualnej rzeczywistości na nowo odkryć projekt Białołęki 
Dworskiej (1975–1986) autorstwa polskiej architekt, działaczki społecznej i politycznej, 
Haliny Skibniewskiej, w szczególności mieszkań dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W tym konkretnym przypadku rzeczywistość wirtualna służy 
reaktywacji starannie dobranych archiwaliów, jest też hołdem złożonym ochronie kultury 
architektonicznej poprzez oddanie trwałego charakteru archiwów. Nadając projektom 
Skibniewskiej charakter doświadczenia, pragniemy sformułować archiwalny dodatek, 
który z biennale w Wenecji trafi do Polski, i potraktować go jako akt opieki nad archiwami.

Białołęka Dworska była projektem eksperymentalnego osiedla mieszkaniowego, 
gdzie szczególną uwagę zwrócono na przystosowanie przestrzeni do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i stworzenie im możliwości samodzielnego życia. Został 
opracowywany w ramach projektu rządowego PR5, organizowanego i zarządzanego 
przez Skibniewską, ze wsparciem Polskiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. 
Miał na celu przetestowanie innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych w dziedzinie 
architektury i urbanistyki. Skibniewska była pierwszą osobą, która w Polsce 
zaprojektowała mieszkania w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(mieszkalnictwo niezależne) w Białołęce, lecz nie wszystkie jej projekty zostały 
zrealizowane. W wirtualnej rzeczywistości projekty te ożywają (życiem wirtualnym) i 
mogą być doświadczane dzięki dokumentacji i realizacji.

Sprzęt do wirtualnej rzeczywistości ustawiony jest na powierzchni będącej częścią planu 
typowego mieszkania w Białołęce Dworskiej. Plan jest „wyrysowany” na podłodze za 
pomocą specjalnych wypukłych taśm samoprzylepnych, służących zwykle do znakowania 
nawierzchni dla osób niedowidzących. Instalacja obejmuje również panel i wolnostojące, 
wyciągane ekrany archiwalne, na których prezentowany jest wybór materiałów 
dotyczących Haliny Skibniewskiej, w tym jej rysunki, artykuły i fotografie. Razem 
tworzą archiwalną narrację o architektonicznej drodze Skibniewskiej – angażującej się 
społecznie i politycznie aktywistki o holistycznym podejściu do dostępności, ekologii 
i mieszkalnictwa. Modus operandi Skibniewskiej zakładał „znajdowanie człowiekowi 
miejsca w przyrodzie” poprzez traktowanie architektury jako nauki społecznej, łączącej 
projektowanie, badania interdyscyplinarne i dobro mieszkańców. Kuratorski wybór 
materiałów ma za zadanie odzwierciedlać tę postawę.
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II. Pociąganie za sznur: kuratorska interwencja

Sznur w centrum to symbol roli architekta. Jego centralne umiejscowienie również 
jest symbolem: to przestrzenna chwila lekkości i niespodziewana zabawa pośród 
powściągliwych elementów usytuowanych po bokach pawilonu. Pociąganie za 
sznur jest działaniem indywidualnym, nawet egotycznym, podejmowanym przez 
odwiedzającego dla zaspokojenia własnej ciekawości, chęci sprawdzenia, co się stanie. 
Po pociągnięciu sznura aktywowany jest mechanizm, który rozbija zakryty świetlik na 
wiele zróżnicowanych pod względem geometrycznym paneli, z lustrzaną powłoką po 
drugiej stronie. W ten sposób do pawilonu wpada na moment naturalne światło wraz z 
całą konstelacją refleksów świetlnych (dzieje się to tak długo, jak długo pociągamy za 
sznur). To analogia do roli architekta w społeczeństwie – pozornie odizolowane działanie 
(projektowanie, traktowanie przestrzeni jako środka artystycznego wyrazu) przynosi 
skutki niejako „dane” innym (naturalne światło wpada do całego pawilonu), staje się 
więc działaniem społecznym. Pociągnięcie za sznur i świadomość tego pociągnięcia 
pokazuje, że indywidualne działanie może stać się działaniem w dziedzinie społecznej. 
Innymi słowy, pociągając za sznur, odwiedzający odczuwa, na poziomie fizycznym i 
emocjonalnym, wpływ i odpowiedzialność społeczną, jaka spoczywa na architekcie 
każdej przestrzeni. Zgodnie z kuratorskim przesłaniem, sprawowanie opieki nigdy nie jest 
jednostronnym działaniem, lecz raczej działaniem wzajemnym.

Panele tworzące centralną, zakrytą część świetlika mają od strony zwróconej ku światłu 
powłokę z mylaru, niezwykle lekkiego materiału samoprzylepnego, który zachowuje się 
jak lustro. Dzięki temu pociąganie za sznur jest czynnością leżącą w zasięgu fizycznych 
możliwości każdego odwiedzającego. Również skutek tego działania jest dostępny dla 
wszystkich: naturalne światło staje się elementem komunikacji.

III. Dbanie o współpracę: Wenecja jako wspólne studium przypadku

Po prawej stronie pawilonu znajduje się wykonana z białej sklejki rekonstrukcja w skali 
1:1 typowego weneckiego mostu, który został niejako przecięty na pół. Most niczego nie 
łączy, stoi pozbawiony swojej funkcji i integralności materiału. Wenecja to miasto czystej 
architektury, w którym wszystkie elementy (czy to budynki, infrastruktura, czy meble 
miejskie) mają uzasadnienie tylko w konkretnym miejscu i kontekście, w którym zostały 
powołane do życia, tworząc w ten sposób punkt nieustannego krzyżowania się doznań. 
Przecięta na pół rekonstrukcja mostu jest zarówno krytyką szczególnej kondycji Wenecji, 
jak i złożonym jej hołdem. Most staje się też oczywistym symbolem niedostępności 
Wenecji będącej jednym z głównych celów turystycznych podróży, a także niemożności 
zrozumienia tego miasta jako całości od razu.

W ramach tej części wystawy pragniemy skupić się na podstawowym sposobie 
pojmowania architekta jako osoby podejmującej działania społeczne i na podejściu 
opartym na współpracy: studenci architektury z Politechniki Warszawskiej – Alma Mater 
Haliny Skibniewskiej, na której pełniła później funkcję profesora – podejmują pracę nad 
studium przypadku Wenecji, badając zagadnienia związane z dostępnością, ekologią 
miasta i architektonicznym dobrobytem. Studenci przygotowują analizy i rozwiązania 
problemów z dostępnością Wenecji. Zastanawiają się, w jaki sposób przekształcić 
Wenecję w miasto w pełni humanitarne, nie pozbawiając jej jednocześnie charakteru 
miasta czystej architektury. Wyniki poszukiwań prezentowane są obok rekonstrukcji 
mostu w skali 1:1.
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Jak będziemy żyli razem, w Wenecji? Architekci (studenci) będą dążyć do zaopiekowania 
się miastem i jego społecznością. Odzwierciedla to kluczowe zagadnienie kuratorskiej 
propozycji: rozważań na temat roli projektu architektonicznego jako przejawu społecznej 
odpowiedzialności, już od momentu jego powstania. Jedynie wówczas, gdy projekt 
architektoniczny postrzegany jest jako problem demograficzny, możemy naprawdę razem 
żyć. Zadbajmy o nasze wspólne prawo do przestrzeni, a przestrzeń zadba o nas.

IV. Uzupełnienie: katalog jako projekt kuratorski

Pragniemy, aby metody przyjęte przez nas w propozycji znalazły odzwierciedlenie w 
katalogu oraz innych materiałach dotyczących Pawilonu Polskiego opracowywanych w 
ramach Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2020 roku. Katalog będzie 
można zakupić przez Internet jeszcze przed przyjazdem lub już na miejscu. Będzie w 
nim tekst i materiały wizualne, także w języku Braille’a. Oprócz treści, jakie zwykle można 
znaleźć w katalogu wystawy, będzie zawierał zestaw ułatwiający dotarcie z lotniska lub 
dworca do Pawilonu Polskiego – opracowany z myślą o wszystkich odwiedzających, 
z mapami dróg dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz relacjami z 
drogi przygotowanymi przez polskich pisarzy i artystów. W pewnym sensie, katalog 
stanowi sedno naszego przesłania: to kuratorski projekt, który stara się zaopiekować 
odwiedzającym i postrzega kreatywność jako z gruntu egalitarny sposób współistnienia.
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TAKE CARE
A proposal for the Polish Pavilion at the XVIIth Venice Architecture Biennale

Exhibition script 

We walk into the pavilion on a blue ramp, which makes the main entrance accessible. 
At the center of the room is a cord; the skylight is covered and there is no other natural 
light; controlled artificial lights are placed on the left and right extremes of the interior. The 
curatorial proposal is threefold:

I. Active archives: Halina Skibniewska’s legacy of humanist architecture

On the left is the archival exploration of the exhibition: we propose to re-discover Polish 
architect, social and political activist Halina Skibniewska’s design of Białołęka Dworska 
(1975-1986) and specifically the accessible apartments, through the medium of virtual 
reality. In this case, virtual reality is seen as a re-activation of carefully selected archival 
material and as homage to the conservation of architectural culture, representing the 
“ongoingness” of archives. By giving a new medium of experience to Skibniewska’s 
designs, we wish to form an archival addition from the Venice Biennale to Poland and 
conceive this as an act of caring for archives.

Białołęka Dworska was an experimental housing estate with particular attention to 
principles of accessibility and independent-living for people with disabilities, developed 
under the government project PR5 organized and managed by Skibniewska and 
supported by the Polish Association of Housing Co-operatives, aimed at testing 
innovative architectural and urban solutions in housing. Skibniewska, for the first time 
in Poland, designed completely accessible apartments (independent-living housing) at 
Białołęka, but not all of her designs were implemented. The virtual reality component 
brings these designs into (virtual) life and gives them a space of experience through 
documentation and implementation.

The VR apparatus is set up on an area marking part of a typical apartment plan at 
Białołęka Dworska. The plan is “drawn” on the floor with the type of adhesive inflations 
that usually mark wayfinding for visually impaired people. This installation also includes 
a panel and free standing pull-out archival screens with a selection of material on Halina 
Skibniewska, including drawings, articles, and photographs to form an archival narrative 
of Skibniewska’s architectural journey as an activist of social and political issues with 
a holistic approach towards accessibility, ecology, and housing. Skibniewska’s modus 
operandi was to “find a place in nature for man” by understanding architecture as a social 
science bridging design, interdisciplinary research, and the well being of inhabitants 
together; the curatorial selection of materials will reflect this attitude. 

II. Pulling the cord: curatorial intervention

The cord in the center is a symbol for the architect’s role. The central position of the 
cord is a symbol as well: a spatial moment of lightness and unexpected play amid 
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the contained environments of the two lateral sides of the pavilion. Pulling the cord is 
an individual, even egotistic action ones does to feed their own curiosity to see what 
happens. When the cord is pulled it activates a mechanism that fragments the covered 
skylight into multiple, geometrically differentiated panels exposing mirrors on their 
opposite sides, letting natural light and a constellation of light reflections into the pavilion 
for a moment (or as long as the cord is pulled). This parallels with the architect’s role in 
society because a seemingly isolated act (that of designing, looking at space as artistic 
medium) gives way into consequences that are “given” to others and this becomes a 
social action, such as the natural light given to the entirety of the pavilion. The self-
awareness of having pulled the cord demonstrates the possibility of any individual action 
turning into a social one. In other words, by pulling the cord one feels the physical affect 
and social responsibility of the architect in any given space. In accordance with the 
curatorial theme, taking care is never a unilateral act, but rather a reciprocal one. 

The panels forming the central covered part of the skylight have an application of 
Mylar on the side facing the light: an extremely lightweight adhesive material that acts 
exactly like a mirror. This makes pulling the cord a physically accessible action for all. 
The consequence of the action is accessible for all as well: natural light becomes a 
communicative element. 

III. Care for collaboration: Venice as a collaborative case study

On the right side of the pavilion is a 1:1 reconstruction of a typical Venice bridge, cut 
in half and produced in white plywood. It does not connect anything but rather stands 
deprived of its functionality and material integrity. Venice is a city of pure architecture 
where all elements (be it building, infrastructure, or urban furniture) can be justified 
only in the specific position and context where they came to be, creating a continuous 
intersection of sensations. The reconstruction of the bridge cut in half is both a critique 
and a tribute to Venice’s particular condition. The bridge also becomes an apparent 
symbol of Venice’s lack of accessibility as a major touristic city and the impossibility to 
conceive the totality of the city at once.

For this step of the exhibition we propose to elaborate on the core concept of the 
architect as a social actor and a collaborative approach: architecture students from 
the Politechnika Warszawska -Halina Skibniewska’s alma mater and where she was a 
professor- work on Venice as a case study for issues surrounding accessibility, urban 
ecology, and architectural well being. Students develop analyses and solutions to 
Venice’s problems of accessibility and how to render it a fully humane city without taking 
away from its pure architectural conditions and the results are exhibited along the 1:1 
bridge reconstruction.

How will we live together, in Venice? The architects (students) will aim to take care of the 
city and its community. This reiterates the central preoccupation of the curatorial proposal 
to speculate on the role of the architectural project as a social responsibility from its very 
first moment of creation. Only if the architectural project is seen as a democratic concern 
can we really live together. Take care of everyone’s right to space and your space will 
take care of you.
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IV. Addendum: the catalog as curatorial project

We wish for the methods we assume in the proposal to be reflected in the catalog and 
various other representations of the Polish pavilion at the Venice Biennale 2020. The 
catalog can be bought online pre-arrival or on site; besides regular text and visual 
material it is also printed in braille. Along with the usual contents of an exhibition catalog, 
it also contains a kit for the trip from the airport or train to the Polish pavilion, made for 
everyone, but including maps of accessible routes and narratives about the journey by 
Polish writers and artists. In a way, the catalog is at the heart of our theme: a curatorial 
project that tries to take care of the visitor and sees creativity as a fundamentally 
egalitarian way to coexist.
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Preliminary selection of archival material pertaining to Halina Skibniewska: photos, 
architectural drawings, plans, diagrams
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TAKE CARE
A proposal for the Polish Pavilion at the XVIIth Venice Architecture Biennale

Exhibition script summary

We walk into the pavilion on a blue ramp, which makes the main entrance accessible. 
At the center of the room is a cord; the skylight is covered and there is no other natural 
light; controlled artificial lights are placed on the left and right extremes of the interior. The 
curatorial proposal is threefold:

I. Active archives: Halina Skibniewska’s legacy of humanist architecture

On the left is the archival exploration of the exhibition: we propose to re-discover Polish 
architect, social and political activist Halina Skibniewska’s design of Białołęka Dworska 
(1975-1986) and specifically the accessible apartments, through the medium of virtual 
reality. In this case, virtual reality is seen as a re-activation of carefully selected archival 
material and as homage to the conservation of architectural culture, representing the 
“ongoingness” of archives. 

The VR apparatus is set up on an area marking part of a typical apartment plan at 
Białołęka Dworska. The plan is “drawn” on the floor with the type of adhesive inflations 
that usually mark wayfinding for visually impaired people. This installation also includes 
a panel and free standing pull-out archival screens with a selection of material on Halina 
Skibniewska, including drawings, articles, and photographs.

II. Pulling the cord: curatorial intervention

The cord in the center is a symbol for the architect’s role. Pulling the cord is an individual, 
even egotistic action ones does to feed their own curiosity to see what happens. When 
the cord is pulled it activates a mechanism that fragments the covered skylight into 
multiple, geometrically differentiated panels exposing mirrors on their opposite sides, 
letting natural light and a constellation of light reflections into the pavilion for a moment 
(or as long as the cord is pulled). 

III. Care for collaboration: Venice as a collaborative case study

On the right side of the pavilion is a 1:1 reconstruction of a typical Venice bridge, cut 
in half and produced in white plywood. It does not connect anything but rather stands 
deprived of its functionality and material integrity. For this step of the exhibition we 
propose to elaborate on the core concept of the architect as a social actor and a 
collaborative approach: architecture students from the Politechnika Warszawska -Halina 
Skibniewska’s alma mater and where she was a professor- work on Venice as a case 
study for issues surrounding accessibility, urban ecology, and architectural well being. 
Only if the architectural project is seen as a democratic concern can we really live 
together. Take care of everyone’s right to space and your space will take care of you.
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TAKE CARE
(DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM)
Propozycja projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim w ramach 17 
Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji

Scenariusz wystawy

Wchodzimy do pawilonu po niebieskiej rampie, przez którą prowadzi dostęp do głównego 
wejścia. W centrum pomieszczenia znajduje się sznur, świetlik jest zakryty i do środka nie 
wpada naturalne światło; sterowane sztuczne oświetlenie jest rozmieszczone na lewym  
i prawym krańcu wnętrza. Kuratorska propozycja składa się z trzech części:

I. Aktywne archiwa: spuścizna architektury humanistycznej Haliny Skibniewskiej

Po lewej znajduje się część wystawy poświęcona poszukiwaniom archiwalnym: 
zamierzamy  
w środowisku wirtualnej rzeczywistości na nowo odkryć projekt Białołęki Dworskiej 
(1975–1986) autorstwa polskiej architekt, działaczki społecznej i politycznej, Haliny 
Skibniewskiej,  
w szczególności mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym 
konkretnym przypadku rzeczywistość wirtualna służy reaktywacji starannie dobranych 
archiwaliów, jest też hołdem złożonym ochronie kultury architektonicznej poprzez oddanie 
trwałego charakteru archiwów.

Sprzęt do wirtualnej rzeczywistości ustawiony jest na powierzchni będącej częścią planu 
typowego mieszkania w Białołęce Dworskiej. Plan jest „wyrysowany” na podłodze za 
pomocą specjalnych wypukłych taśm samoprzylepnych, służących zwykle do znakowania 
nawierzchni dla osób niedowidzących. Instalacja obejmuje również panel i wolnostojące, 
wyciągane ekrany archiwalne, na których prezentowany jest wybór materiałów 
dotyczących Haliny Skibniewskiej, w tym jej rysunki, artykuły i fotografie.

II. Pociąganie za sznur: kuratorska interwencja

Sznur w centrum to symbol roli architekta. Pociąganie za sznur jest działaniem 
indywidualnym, nawet egotycznym, podejmowanym przez odwiedzającego dla 
zaspokojenia własnej ciekawości, chęci sprawdzenia, co się stanie. Po pociągnięciu 
sznura aktywowany jest mechanizm, który rozbija zakryty świetlik na wiele 
zróżnicowanych pod względem geometrycznym paneli, z lustrzaną powłoką po drugiej 
stronie. W ten sposób do pawilonu wpada na moment naturalne światło wraz z całą 
konstelacją refleksów świetlnych (dzieje się to tak długo, jak długo pociągamy za sznur).

III. Dbanie o współpracę: Wenecja jako wspólne studium przypadku

Po prawej stronie pawilonu znajduje się wykonana z białej sklejki rekonstrukcja w skali 
1:1 typowego weneckiego mostu, który został niejako przecięty na pół. Most niczego 
nie łączy, stoi pozbawiony swojej funkcji i integralności materiału. W ramach tej części 
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wystawy pragniemy skupić się na podstawowym sposobie pojmowania architekta jako 
osoby podejmującej działania społeczne i na podejściu opartym na współpracy: studenci 
architektury z Politechniki Warszawskiej – Alma Mater Haliny Skibniewskiej, na której 
pełniła później funkcję profesora – podejmują pracę nad studium przypadku Wenecji, 
badając zagadnienia związane z dostępnością, ekologią miasta i architektonicznym 
dobrobytem. Jedynie wówczas, gdy projekt architektoniczny postrzegany jest jako 
problem demograficzny, możemy naprawdę razem żyć. Zadbajmy o nasze wspólne 
prawo do przestrzeni, a przestrzeń zadba o nas.




