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Алехандрo Аравенa, уметнички директор 15. Mеђународне изложбе архитектуре у 
Венецији 2016 

ИЗВЕШТАВАЊЕ СА ФРОНТА 

Неколико је битака које треба извојевати и неколико граница које треба проширити да 
би се побољшао квалитет урбане архитектуре, а самим тим и квалитет живота људи. 
Све више људи на планети трага за пристојним местом за живот и услови да се оно 
пронађе постају, сваким сатом, све тежи и тежи. Сваки покушај да се заобиђе бизнис 
по обичају наилази на огроман отпор у инертности стварности и свако настојање да се 
ухвати у коштац са релевантним проблемима мора да превазиђе растућу 
комплексност овог света. 
 
Али, за разлику од ратова које воде војске, у којима нико не добија и у којима 
преовлађује осећање пораза, на линијама фронтова урбане архитектуре постоји 
осећање виталности јер архитектура је посматрање стварности у кључу предлагања. 
 
Ово је оно што бисмо ми желели да људи дођу и виде на 15. Међународној изложби 
архитектуре: успешне приче које вреди испричати и примере за углед које је вредно 
поделити са другима у којима је архитектура додприносила, доприноси и доприносиће 
својим победама у тим биткама и проширењем тих граница. 
 
ИЗВЕШТАВАЊЕ СА ФРОНТА има за циљ да широј публици покаже како изгледа 
побољшати квалитет живота радећи на маргинама, у тешким условима, у сурсретима 
са жестоким изазовима. Или, шта је потребно да би се било на ивици у покушајима да 
се освоје нова поља. 
 
Желели бисмо да учимо од архитектуре која упркос недостатку средстава интензивно 
користи оно што је доступно, уместо да се жали на оно што недостаје. Желели бисмо 
да разумемо који су дизајнерски алати потреби да би се подредиле силе које 
привилегују индивидуалну добит над колективним добром, сводећи Ми на Ја. Желели 
бисмо да сазнамо о случајевима који се опиру редукционизму и превеликом 
поједностављењу и не одустају од мисије архитектуре да продре у тајну људског 
стања. Занима нас како архитектура може да уведе један шири појам добити: дизајн 
као додату вредност уместо екстра трошак, или архитектуру као пречицу ка једнакости. 
 
Желели бисмо да ово ИЗВЕШТАВАЊЕ СА ФРОНТА не буде само хроника неког пасивног 
сведока већ сведочанство људи чија дела заправо следе пут њихових речи. Желели 
бисмо да усагласимо наду и неумитност. Битка за бољу урбану архитектуру није ни ћуд 
нити романтични крсташки рат. Тако, ово извештавање неће бити само пуко 
денунцирање или жалба, нити харанга или неки надахњујући говор у свлачионици.  
 
Представићемо случајеве и праксе у којима је креативност употребљена да би 
ризиковала или чак настојала да избори неку мајушну победу када је проблем велики, 
важан је макар милиметарски помак ка бољем; оно што се може захтевати јесте се да 
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се промени наш појам успеха, јер достигнућа на првим линијама фронта су релативна, 
а не апсолутна. 
  
Ми смо веома свесни да битка за бољу урбану архитектуру јесте колективни напор који 
ће захтевати свачију снагу и знање. То је разлог из ког бисмо желели да ово Бијенале 
буде инклузивно, да чује приче, мисли и искуства која долазе из различитих области: 
  
Архитекте 
Желели бисмо да позовемо све практичаре који имају проблем са празним платном: 
архитекте, урбанисте, пејзажне архитекте, инжињере, грађевинаре и дилетанте, чија 
дела побеђују у биткама на првој линији фронта, било ког фронта. 
  
Цивилно друштво 
Такође бисмо желели да представимо случајеве у којима су организоване заједнице и 
грађани који су узели ствар у своје руке, понекад без икаквог формалног образовања у 
дизајну, били у стању да унапреде своју сопствену буилт енвиронмент. 
  
Вође  
Затим бисмо желели да позовемо лидере који са својих привилегованих позиција, 
било да су на врху или на дну пирамиде, могу да усмере практичаре у биткама које је 
вредно водити.  
  
Национални павиљони  
Напокон, желели бисмо да свака земља подели са остатком света борбе са којима се 
суочава код куће, тако да бисмо били упозорени на изазове којих можда нисмо 
свесни, али и да делимо нешто од тог знања јер не би требало да будемо сами у 
настојању да побољшамо места на којима се одвија живот. 
 
Тако ће 15. Међународна уметничка изложба имати за тему фокусирање и учење од 
архитектура које балансирањем интелигенције и интуиције могу да побегну од 
позиције статус qуо. Желимо да представимо случајеве који упркос тешкоћама (или 
можда баш због њих), уместо резигнације или горчине, предлажу и раде нешто. 
Желели бисмо да покажемо да у непрестаној дебати о квалитету урбане архитектуре 
не постоји само потреба већ и место за акцију.  
  
Алехандро Аравена 
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