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The project was submitted in 2019 to the competition: 
"Competition for curatorial design of the exhibition in the Polish pavilion at the 17th 
International Architecture Exhibition in Venice in 2020” .  
Curator general of the 17th International Architecture Exhibition in Venice in 2020 "
and The author of the title and text "How we will live together" is Mr. Hashim Sarkis, MIT.
The organizer of the curatorial competition is the Ministry of Culture and National Heritage
and the Zachęta National Gallery of Art - 2019

Projekt został zgłoszony w 2019 do konkursu  pt: 
„Konkurs  na kuratorski projekt wystawy w  pawilonie polskim  na 17 Międzynarodowej 
Wystawie Architektury  w Wenecji  w 2020 roku” . 
Kuratorem generalnym  17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji  w 2020 r „
i Autorem tytułu i tekstu  „How we will live together”  jest  Pan Hashim Sarkis , MIT .
Organizatorem  konkursu na projekt kuratorski  jest  MKiDN oraz Narodowa Galeria Sztuki 
„Zachęta” - 2019 











PROJECT  "HOW ...? "  
- Short description and summary of the Project.    EN

THE PROJECT "HOW ......?" is a FORMAL ANALYSIS OF THE TEXT: "HOW WE WILL LIVE TOGETHER" 
in English.  Author of this text is Mr. Hashim Sarkis - MIT, 
- Curator of the 17th International Architecture Exhibition in Venice in 2020. 
The text ’” HOW WE WILL LIVE TOGETHER „   has been Published on pages:
https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-li ve-together in English 
as the title and justification of the 17th International Architecture Exhibition in Venice in 2020. 

ANALYSIS  INVOLVES   THE VOCAL  ARTICULATION OF THE TEXT IN parallel
with ANIMATION OF THE SAME TEXT IN THE INTERIOR OF THE PAVILION  WITH SIMPLE LIGHT / GEOMETRIC FORMS. INSPIRED  BY FORMS  
AND THE MEANING OF THE TEXT.
THE ANALYZED TEXT is important, valuable, intriguing, oriented on a high intellectual level
- it can be the subject of philosophical reflection and as such a work of design art / arts.  

The "HOW ...? "  Project  "- consists in reading the TEXT in parallel with the TEXT ANIMATION 
involving the whole interior of the Polonia Pavilion.
ANIMATION is a resultant of vocal and visual form of the test carried out by means of light in the form of rectangular geometric figures. 
The analyzed text contains the question "HOW ...? ”
- as well as affirmative sentences that may form part of the answer:   " ... ..WE WILL LIVE TOGETHER ". 

The SENS of the "HOW ...?"  Project consists in  reading the text and  articulating / searching with a use of  indor animation new forms and new
meanings in design categories. 
The whole project planned in the Polonia Pavilion in 2020   is a form of installation with the ongoing performance in its space.
Preformance might be implemented by all visitors interested in the content and form of the project.

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together


PROJEKT  „ HOW…? „ 
Krótki opis  i streszczenie  Projektu.  PL 
PROJEKT  „  HOW……?”   to  ANALIZA FORMALNA TEKSTU:  „ HOW WE WILL LIVE TOGETHER „   
w wersji języka angielskiego.  Autor tekstu jest  Hashim Sarkis - MIT,  
- Kurator 17-tej Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2020.  
Tekst  „ HOW WE WILL LIVE TOGETHER ? „  opublikowany na stronach:
https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-li ve-together w języku angielskim  jako tytuł  i uzasadnienie  17 –tej 
Międzynarodowej Wystawy Architektury   w Wenecji w 2020.  

ANALIZA  POLEGA  NA   WOKALNEJ   ARTYKULACJI  TEKSU  równolegle do  ANIMACJI  TEGO  SAMEGO TEKSTU  
WE WNĘTRZU  PAWILONU ZA POMOCĄ  PROSTYCH  FORM  ŚWIETLNYCH  /  GEOMETRYCZNYCH  
INSPIROWANYCH  FORMĄ  I ZNACZENIEM TEKSTU.   
Analizowany tekst  jest  istotny, ważny, wartościowy , intrygujący, zorientowany na wysokim poziomie intelektualnym  
- może być przedmiotem refleksji filozoficznej  i jako taki być dziełem sztuki wystawienniczej / dziełem sztuki.   

Projektu  „HOW…. ? ” – polega  na czytaniu  TEKSTU  równolegle do  ANIMACJI TEKSTU  
angażującej możliwe narzędzia i  całość  wnętrza   Pawilonu Polonia.   
ANIMACJA  jest  wypadkową   formy wokalnej  i formy  wizualnej testu realizowaną  za pomocą  światła w formie prostokątnych  figur geometrycznych.   
Analizowany  tekst  zawiera  pytanie   „ HOW ….? „  
- jak również zdania twierdzące,  które  mogą stanowić  część  odpowiedzi:  „ …..WE  WILL LIVE TOGETHER ” .  

SENS  Projektu    „HOW….?”   polega  na  czytaniu  tekstu  i  artykułowaniu  /  poszukiwaniu  za pomocą  animacji wnętrza  
nowych form  i  nowych znaczeń   w  kategoriach  projektowych.    
Całość  przedsięwzięcia  planowanego  w Pawilonie Polonia w 2020 
- to forma  instalacji   z toczącym się  w jej przestrzeni performance.  
Preformance może być realizowany  przy udziale wszystkich osób  zainteresowanych treścią i formą projektu . 

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together








































































THE "HOW ..."  PROJECT  - DESCRIPTION 
IMPLEMENTATION OF THE PROJECT   relay on  :
READING  PRESENTED  ON THE SCREEN / WALL - THE ORIGINAL TEXT "HOW WE WILL  LIVE TOGETHER " 
PARALLELY   TO THE IMPLEMENTATION OF ANIMATION INVOLVING THE ENTIRE INTERIOR OF THE POLONIA PAVILION.

The animation covers the entire interior - walls, floor, ceiling of the Pavilion.
Technical preparation of the PAVILION - standard interior preparation for animation
- a unique animation program / equipment set of light projectors.

The interior of the Polonia Pavilion - empty, clean, white walls, empty floor.

1. Rectangular SCREEN - A4 in proportion format - vertical
- half of the screen ORIGINAL TEXT "HOW WE WILL LIVE TOGETHR"  in English . 
- downloaded directly from:  https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-li ve-together
- half of the screen ORIGINAL "HOW WE WILL LIVE TOGETHR" IN ENGLISH  in a file, e.g. word with selected sentences.

2. ANIMATION is a visual / light CONTINUUM - implemented using simple forms / figures (projector - light) of geometric
inspired by the form and meaning of the text.

OPIS   realizacji   PROJEKTU   „HOW…” 
REALIZACJA PROJEKTU  POLEGA na:
CZYTANIU   PREZENTOWANEGO NA  EKRANIE / ŚCIANIE  - ORYGINALNEGO TEKSTU   „HOW WE WILL LIVE TOGETHER ” 
RÓWNOLEGLE DO  REALIZOWANEJ  ANIMACJI  ANGAŻUJĄCEJ CAŁE WNĘTRZE PAWILONU POLONIA. 

Animacja  obejmuje  całe wnętrze – ściany, podłogę , sufit Pawilonu Pawilonu.
Techniczne przygotowanie PAWILONU - standardowe  przygotowanie wnętrza  do realizacji animacji
– unikatowy program animacji / sprzęt zestaw projektorów światła.  

Wnętrze Pawilonu Polonia – puste , czyste , białe ściany,  pusta podłoga.

1. EKRAN  prostokątny – format  w proporcjach  A4 – pion. 
- połowa  ekranu  ORYGINALNY TEKST  „ HOW WE WILL LIVE TOGETHR”  IN ENGLISH  
- pobrany bezpośrednio z : https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-li ve-together
- połowa  ekranu  ORYGINALNY  „ HOW WE WILL LIVE TOGETHR”  IN ENGLISH 
w pliku np. word z wybranymi zdaniami.   

2. ANIMACJA  to  CONTINUUM  wizualne / świetlne  – realizowane  za pomocą  prostych  form / figur ( projektor - światło )  geometrycznych  
inspirowanych formą   i znaczeniem tekstu.

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together
https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together





