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Trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie kryteria determinują  
pracę jury Nagrody Pritzkera. Wśród laureatów „architekto-
nicznego Nobla” są wszak twórcy tak różnorodni, jak: Frank 
o. Gehry (1989), Tadao Ando (1995), Zaha Hadid (2004), Peter 
Zumthor (2009), Shigeru Ban (2014), czy Frei otto (2015). 
13 stycznia 2016 roku do tego grona dołączył Alejandro Aravena1. 
Pełniący funkcję Prezesa i Przewodniczącego Fundacji Hayat-
ta – Tom Pritzker – uzasadniając tegoroczną nominację dla 
pierwszego laureata z Chile napisał: „Jury wybrało architek-
ta, który pogłębia naszą wiedzę o tym, czym naprawdę jest 
wielki design. Alejandro Aravena zapoczątkował praktykę 
współpracy, której efektem są mocne dzieła architektury 
podejmujące równocześnie główne wyzwania jakie niesie ze 
sobą xxi wiek. Jego realizacje ukazują możliwość stworzenia 
ekonomicznej sposobności dla mniej uprzywilejowanych, łago-
dzą skutki klęsk żywiołowych, zmniejszają zużycie energii 
i tworzą przyjazną przestrzeń publiczną”2. 

Śledząc nominacje w kolejnych latach można dojść do bar-
dzo logicznego wniosku, iż lista laureatów jest tak różnorodna, 
jak różnorodna jest nasza współczesna rzeczywistość. Czym 
zatem wyróżnia się tegoroczny laureat? Architekt, Chilijczyk, 
współtwórca firmy Elemental, kurator kolejnego Biennale 
Architektury w Wenecji. Czy to wszystko? Wszak tych kilka 
faktów, czy cech, nie może jeszcze przesądzać o wyborze lau-
reata w przypadku tak prestiżowej nagrody. W odniesieniu do 
architekta winna to być po pierwsze twórczość! Ale w przy-
padku A. Araveny, to nie wyłącznie jego projekty i realizacje 
świadczą na korzyść tegorocznego werdyktu. Spoglądając na 
całość jego dokonań, również w sferach, które nie dotyczą li 
tylko architektonicznej formy, można dojść do wniosku, iż 
chilijski architekt jest „odpowiedzią” na pytanie o rolę archi-
tekta we współczesnym społeczeństwie.

Na przestrzeni wieków rola architekta ulegała zmianie. 
W starożytności architekci, rzeźbiarze i malarze tworzyli  
odrębną grupę społeczną – M. Gołaszewska omawiając zawód 
artysty określa te sztuki mianem „niewolniczych”3. Wieki 
średnie, to czas budowniczych katedr. odrodzenie do dziś 
budzi tęsknotę za człowiekiem renesansu – twórcą o różno-
rodnych uzdolnieniach. W czasach bardziej nam bliższych 
charakterystyczni byli Wielcy Mistrzowie, których N. Pevsner 
określał mianem „pionierów współczesności”4, a w tych 
już całkiem nieodległych Star Architects, określenie na tyle 
pejoratywne, że może lepiej pozostawić je w oryginale i nie 
tłumaczyć na język polski. 

Dziś jedną z możliwych do zaakceptowania dróg zawo-
dowych architekta jest nie tylko projektować, ale po pierw-
sze – dostrzegać problem dążąc do możliwie najprostszego 
rozwiązania.

Potwierdzają to słowa Alejandro Araveny: „Jeżeli jest 
jakaś siła w projektowaniu, to jest to siła syntezy. im bardziej 
skomplikowany problem, tym większa potrzeba jego uprosz-
czenia”5. odzwierciedlenia tej nadrzędnej idei projektowej 
możemy poszukiwać w realizacjach i rozważaniach teore-
tycznych A. Araveny i grupy Elemental.

Elementarna synteza
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Projektem, który można określić mianem „flagowego”, jest 
zespół Quinta Monroy, mieszkalnych budynków socjalnych 
w iquique w Chile. Zrealizowany w latach 2003-2004 kom-
pleks 93 budynków przedstawia filozofię grupy Elemental 
– myślenia o architekturze. Wyzwaniem było bowiem stwo-
rzenie miejsca do mieszkania dla stu rodzin, przy założonych 
ograniczeniach finansowych. Prosty rachunek ekonomiczny 
wskazywał, iż nie ma możliwości realizacji całości – doce-
lowej powierzchni mieszkalnej – budżet pozwalał na wybu-
dowanie zaledwie połowy domu. W myśl takiego założenia 
stworzono zespół, który składa się z sekwencji kubatury „peł-
nej” i „pustej”. Ustawione na bazie wspólnego parteru kolejne 
dwa piętra o formie regularnych prostopadłościanów zapro-
jektowano tak, że pomiędzy nimi powstała pustka. Ta nieza-
budowana przestrzeń stanowić miała rezerwę powierzchni 
dla dalszej rozbudowy poszczególnych domów. W miarę 
możliwości i potrzeb, każda z rodzin może zabudować wolną 
przestrzeń wedle własnego uznania. Niektóre już to uczy-
niły6. Wstępnie dom miał powierzchnię zaledwie 36m², a po 
rozbudowaniu – 70m².

Projekt ten miał swoją ideową „kontynuację”. W latach 
2008-2010 zrealizowano w Monterrey (Nuevo león, Mexico) 
kolejny zespół mieszkaniowy oparty na tej zasadzie – w tym 
przypadku poszczególne trzykondygnacyjne domy, tworzące 
pierzeje podłużnego kwartału wokół wspólnego dziedzińca 

przykryto płytami wspólnego dachu; natomiast w latach 
2011-2013 wybudowano zespół Villa Verde w Constitución 
(Maule Region, Chile). W tym projekcie „pusta” połowa domu 
przykryta została wraz z połową „pełną” wspólnym dwu-
spadowym dachem, który łącząc się z kolejnymi budynkami 
tworzy współczesną reinterpretację dachu szedowego. Wer-
sjami minimum – pojedynczej jednostki mieszkalnej – idei 
domu składającego się z części pełnej i pustej są dwa kolejne 
projekty: Make It Right House (proj. 2009, Nowy orlean, 
luizjana, usa, architekt prowadzący: D. Torres) oraz Prefab 
Housing Prototype (proj. 2008, Mediolan, Włochy, architekt 
prowadzący: F. García-Huidobro)7. 

zespół mieszkaniowy w monterrey, meksyk„Villa Verde house”, chile



22 23  Nr 2 (34) marzec-kwiecień 2016 PRITZKER 2016PRITZKER 2016

Kolejny projekt stanowi odpowiedź zespołu Elemental na 
inny problem – zużycia energii, a także głos w dyskusji nad 
formą współczesnego budynku biurowego. Zrealizowany 
w latach 2012-2014 (projekt 2011-2012) Centrum innowacji, 
to jedenastopiętrowy budynek dla Uniwersytetu Katolickiego 
w Santiago (Chile). W tym przypadku – zużycie energii zosta-
ło ograniczone 3-krotnie, a formę biurowca wymodelowano 
z betonu, a nie szkła. Bryła budynku sprawia wrażenie, jakby 
wykonana została z gigantycznych (wysokości trzech kondy-
gnacji) betonowych bloków8, które ułożone na sobie tworzą 
kształt zbliżony do prostopadłościanu. Elementy „ustawio-
no” tak, że powstają między nimi zagłębienia – gigantyczne 
loggie, a niektóre z klocków dodatkowo wysunięto poza obrys 
prostokątnego rzutu. Widoczne w płaszczyźnie elewacji 

prostokątne otwory to nie tylko balkony, ale równocześnie 
jedyne widoczne w płaszczyźnie elewacji okna. W budynku 
tym doświetlenia są bowiem skierowane nie na zewnątrz, lecz 
do środka – na wewnętrzne patio. Dopiero widok dziedzińca 
uzmysławia rzeczywistą ilość pięter i pozwala określić skalę 
budynku. odzwierciedlona w budowli idea odwrócenia stan-
dardowego układu budynku biurowego (w której trzon komu-
nikacyjny w środku otoczony jest powierzchniami biurowymi 
wokół), to nie tylko zabieg formalny mający na celu stworzenie 
monumentalnej bryły. Przestrzeń wydzielona betonowymi 
ścianami od zewnątrz i otwarta szkłem do wewnątrz, to także 
pomysł na niskoenergetyczną fasadę chroniącą użytkowników 
przed słońcem, lepszą cyrkulację powietrza oraz zapewnienie 
kontaktu wzrokowego pomiędzy poszczególnymi piętrami.

„siamese towers”, katolicki uniwersytet w santiago, chile
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Niezależną częścią pracy zespołu Araveny są projekty zwią-
zane z krajobrazem. Najbardziej spektakularnym, obejmu-
jącym także działania planistyczne, jest plan rekonstrukcji 
miasta Constitución, które w 2010 roku zostało zniszczone po 
trzęsieniu ziemi i tsunami. Aktualnie realizowane zamierze-
nie ma na celu nie tylko odbudowę zniszczonych terenów, ale 
stanowi także próbę zapobiegania w przyszłości skutkom tego 
typu klęski żywiołowej. Projekt dotyczy terenu o powierzchni 
5.100.000m², a jego zakres obejmuje budynki mieszkalne, uży-
teczności publicznej, sportowe oraz tereny publiczne i zielone. 
Wagę tego ostatniego elementu podkreśla chilijski architekt 
wskazując, iż to właśnie zieleń stanowi odpowiedź na problem, 
z którym musiało zmierzyć się miasto. Tereny parkowe, które 
zaplanowano wzdłuż całego nabrzeża – to nie tylko przestrzeń 
rekreacyjna, rozwiązanie problemu otwartego dostępu do rzeki 
dla mieszkańców – to naturalna, bo zbudowana z wysokiej 
zieleni, bariera przed ewentualną ekspansją wody.

Powyższy projekt nie jest jedynym tego typu w dorobku 
grupy Elemental, można jeszcze wskazać kolejne działania 
w otwartym krajobrazie: Punkt widokowy Las Cruces w Jalico, 
Meksyk (projekt i realizacja: 2008-10, architekt prowadzący: 
D. Torres, V. oddó), park dziecięcy w Santiago, Chile (projekt 
i realizacja: 2008-12, architekt prowadzący: V. oddó, zespół:  
J. Cerda, F. García-Huidobro, G. larraín, R. Emmons), czy 
promenadę nadmorską w Constitución, Chile (projekt i re- 
alizacja: 2012-14, architekt prowadzący: J. Cerda, zespół:  
F. Vanklaveren, G. larrain, F. Aurrué).

punkt widokowy “las cruces”, meksykpromenada nadmorska w constitución, chile 

rekonstrukcja po tsunami - miasta constitución, chile park dziecięcy w santiago, chile
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Przedstawiając postać laureata tegorocznej Nagrody Pritz-
kera nie można pominąć faktu, że Alejandro Aravena został 
mianowany kuratorem xv Międzynarodowego Biennale  
Architektury w Wenecji w 2016 roku. Prezes zarządu la Biennale  
di Venezia podkreślał, że koniecznym jest skupienie się na: 
„eksploracji nowej granicy, która obejmuje różne części  
świata i która ukazuje żywotność architektury zaangażowanej  
w dostarczanie konkretnych odpowiedzi na konkretne 
potrzeby […] Wśród architektów nowej generacji, Alejandro 
Aravena jest, naszym zdaniem tym, który najlepiej opisze 
tę rzeczywistość i podkreśli jej żywotność ”9. Po „wspólnym 
gruncie” Davida Chipperfielda, „fundamentach” Rema Kool-
haasa, przyszedł czas na „raport z frontu”. Jak mówi A. Aravena 
w swoim wystąpieniu kuratorskim: „Są bitwy, które trzeba 
wygrać i kilka granic, które muszą zostać rozszerzone po to, 
by poprawić jakość środowiska mieszkalnego, a co za tym 
idzie – jakość ludzkiego życia. Coraz więcej ludzi na naszej 
planecie poszukuje odpowiedniego miejsca do życia, choć 
z każdą chwilą coraz trudniej takie miejsce znaleźć. Każda 
próba wyjścia poza aspekty biznesowe zazwyczaj napotyka 
na ogromny opór rzeczywistości i inercję, a każdy wysiłek 
skierowany na rozwiązanie tych kwestii zderza się z rosnącą 
złożonością świata. Jednakże w odróżnieniu od potyczek 
wojennych, w których nikt nie jest zwycięzcą i którym towa-
rzyszy dojmujące poczucie porażki, na froncie zagospodaro-
wania środowiska, odczuć można swego rodzaju witalność, 
ponieważ istotą architektury jest postrzeganie rzeczywistości 
w sposób konstruktywny”10. 

st edward’s university w teksasie, usacentrum kulturalne w constitución, chile
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Jak wspomniano na wstępie Alejandro Aravena to współ-
czesna „odpowiedź” w zakresie architektury – na potrzebę 
naszej coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. To 
inicjator, czasami projektant, a czasami wręcz frontman, jeżeli 
w ogóle jest możliwe użycie takiego określenia w odniesieniu 
do architekta, nie lidera grupy rockowej. Postać na tyle niejed-
noznaczna, że budząca różne odczucia. Na szczęście pozostają 
jeszcze budynki – gry brył skąpanych (nie tylko) w chilijskim 
słońcu. A te mówią same za siebie potwierdzając, że archi-
tektura wciąż może być sztuką, niezależnie od kontynentu, 
naszego jej postrzegania, czy indywidualnych preferencji.

Alejandro Aravena na zakończenie swojego wykładu w ra-
mach projektu ted mówił: „Niezależnie od tego, czy jest to siła 
»auto-konstrukcji«, siła zdrowego rozsądku, czy też siła natu-
ry, wszystkie te siły trzeba przełożyć na formę. To, co modeluje 
jej kształt to nie beton, cegły czy drewno, lecz samo życie. Siła 
syntezy w projektowaniu to próba pchnięcia siły życia w samą 
istotę architektury”11. i jest to „synteza elementarna”!

wydział matematyczny katolickiego uniwersytetu w santaigo, chile„writer’s cabin” dla fundacji jana michalskiego w montricher, szwajcaria

wydział medyczny katolickiego uniwersytetu w santiago, chile budynek dla firmy farmaceutycznej novartis w szanghaju
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Przypisy

1. Wypada dodać, że wśród potencjalnych kandydatów do tegorocznej
nagrody wymieniano między innymi: D. libeskinda, S. Holla, czy 
S Calatravę. [za:] https://www.yahoo.com/realestate/pritzker-prize-
-2016-predictions-could-185457099.html?ref=gs [dostęp: 2016.01.12].
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[dostęp: 26.01.2016].
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Warszawa 1978.

 5. Wykład A. Araveny, My architectural philosophy? Bring the 
community into the process, zarejestrowany w październiku 2014 
[za:] http://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architec-
tural_philosophy_ bring_the_community_into_the_process, tłum. 
S. Swałdek [dostęp 26.01.2016].

6. oglądając zdjęcia tej realizacji trudno się jednak pozbyć wrażenia, że
zespół wyglądał lepiej zanim niektóre rodziny zaczęły zabudowywać 
pustą przestrzeń. No cóż – wszak niektórzy zgodzą się ze stwierdzeniem, 
że rolą architektury jest porządkować przestrzeń.

7. Projekt prefabrykowanego domu niczym echo przywołuje odległe idee
corbusierowskiego dom-ino z 1914 roku, por. Ch. Jencks, Le Corbusier  
– tragizm współczesnej architektury, przeł. M. Biegańska, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 43.

8. Taka kompozycja może przywodzić na myśl odległe skojarzenia 
z olbrzymimi blokami wydzielającymi przestrzeń kamienia kąpieliska 
w Vals (proj. Peter Zumthor, 1990-96), czy też betonowymi elementa-
mi tworzącymi zdecydowanie bardzie rozrzeźbioną formę Kościoła 
św. Trójcy w Wiedniu (proj. F. Wotruba, 1974-76).

9. [za:] http://culture.pl/pl/artykul/konkurs-na-biennale-architektu
-ry-2016 [dostęp: 20.01.2016].

10. [za:] http://zacheta.art.pl/public/upload/download/la Biennale di
Venezia 2016_REPoRTiNG FRoM THE FRoNT.pdf [dostęp 
27.01.2016].

11. Wykład A. Araveny, Tamże [dostęp 26.01.2016].

wydział architektury katolickiego uniwersytetu w santiago, chile
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