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A b s t r a c t

New York is a City of endless changes which are visible on every step; numerous of cranes visibe in 
the panorama shows that the economical crisis is a history. A lot is being built but the most spectacular 
architecture comes from the public utility creations. What is modern public utility architecture of New 
York City? What defines that architecture? Towards which direction does it tend? What is the mainstream 
function? Do buildings designed by leading architects set trends or maybe it is only demonstration of 
power and abilities? Does the confrontation of buildings from other parts of the world with New York City 
architecture give characteristics of resemblance or dissimilarity?
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S t r e s z c z e n i e

Nowy Jork jest miastem bezustannych przemian, zmienia swoje oblicze, co widoczne jest na każdym kro-
ku. Dziesiątki dźwigów widocznych w panoramie miasta świadczą o tym, że kryzys gospodarczy to już 
historia. Buduje się dużo, jednak najbardziej spektakularna architektura to ta związana z użytecznością pu-
bliczną. Jaka jest współczesna architektura użyteczności publicznej Nowego Jorku? Co ją cechuje, w jakim 
kierunku zmierza? Jaka funkcja jest dominująca? Czy obiekty projektowane przez czołowych architektów 
na świecie wyznaczają nowe trendy? A może to „pokaz sił” i umiejętności? Czy w konfrontacji z obiektami 
poznanymi w innych częściach świata architekturę Nowego Jorku cechuje odmienność czy raczej podo-
bieństwo w jej kształtowaniu?  

Słowa kluczowe: Nowy Jork, architektura, użyteczność publiczna
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1. Introduction

“I want to wake up in a city that doesn’t sleep…”, sang Frank Sinatra in his famous song about New 
York. It is still true: this great city never sleeps. That is the whole point – how to fall asleep in “the Big 
Apple” after the daily dose of manic energy, unlimited creativity within functioning and development but 
also depression caused by failures. In this regard, as researchers on contemporary metropolises write, New 
York is a complete city: some touch the sky, some drown to the bottom.

It is a city of constant changes with its crazy pace, crowded streets and endless noise accentuated 
with car horns and the sirens of patrol vans or ambulances.

Every day, more people than the entire population of Krakow cross the world’s best-known 
intersection of Broadway and Seventh Avenue, i.e. Times Square (Ill. 1). New York itself is inhabited by 
more than ten million people, whereas the whole metropolitan area has almost twenty million residents. 
I have not felt such a strong symbiosis between a city and its inhabitants anywhere else in the world. 
The New Yorkers know perfectly well that their city’s energy gives them an advantage over the others – 
living “on the roof of the world” confirms the conviction that Manhattan is the hub of the universe. Unlike 
Chicago dwellers, for instance, who welcome every passer-by with a nice smile and their singsong “Hi!”, 
NYC residents are polite yet cool. No-one would ask a perfect stranger how he/she is but in an emergency 
they will tell the way or provide help. Maybe this emotional distance results from New York’s pride.

The city has always aroused strong emotions. Therefore, if we want to describe its architecture, we 
must digress for a moment on the emotional state it evokes at first sight.

2. Confrontation

What is the architecture of New York like? At first, I wanted to confront this city with Dubai which 
I had visited one year before – to compare and juxtapose them, to find some similarities. It turned out to 
be impossible because these two cities are located on the opposite poles. Dubai is architectural jewellery 
dispersed on the shore of the Persian Gulf, whereas New York is an endless city, so Dubai appears as a freak 
of nature or rather a freak of mankind. The architecture of Dubai reveals the authors and constructors’ skills 
in the design of the weirdest forms frequently disguised in details taken from “Arabian Nights”. This Far 
Eastern richness and taste is strange to Europeans.

Obviously, we must not generalize too much because the elegance of some objects enchants us at 
first sight in the midst of hundreds of skyscrapers. Burj Khalifa – the world’s tallest building – is one of the 
“marvels” of contemporary architecture. Perfect in its form and detail, it turns into a magical lighthouse on 
the desert sands at night. However, the omnipresent tubes which deliver water, even for the tiniest blade of 
grass, keep reminding us that we are dealing with an artificial creation. When the oil dries up, it may change 
into a mirage.

3. Tradition and the present day

New York is different – architecturally layered, it reveals the continuity of its development in every 
little fragment of the urban tissue (Ill. 2). Even though its older fragments from the 1950s and 1960s 
shock us with their density, diversity as well as poor quality, they act as a silent witness of fast extension 
and progress the city over a span of decades. New York  is under permanent construction which can be 
confirmed by dozens if not hundreds of cranes standing at most intersections. Only buildings which face 
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technical death are demolished, though. New objects, often designed by well-known architects, are built in 
their sites.

New forms come into being outside the existing architectural and urban context. They are expected 
to set new styles and qualities with an impact on the nearest quarters introducing some unprecedented 
spatial values into the urban landscape.

For New York, it is like the beginning of an architectural revolution. However, at the time of economic 
crises, “architectural” tourism is just another profitable branch of business increasingly appreciated by 
the city dwellers because it means new workplaces related to tourist traffic service. The urban landscape 
also benefits receiving buildings that differ from the rest. They act as landmarks in space, especially in 
the strongly urbanized zones – every kind of otherness from “the New York style” can be noticed from 
a distance. Reading the names of the designers of new buildings, we get a review of top-class archistars. 
The municipal authorities admit that they delayed the construction of “non-NYC” buildings too long, 
that they were deluded by the city’s tradition and style. Indeed, the traditional architecture of New York, 
confronted with any given big city, is characterized by omnipresent elegance. In the classic uniforms of 
its skyscrapers, we can see a simple yet smart grid of elevation divisions inspired by Mies Van der Rohe’s 
Seagram building, Walter Gropius’ MetLife building previously known as the PanAm office building or 
Eero Saarinen’s CBS high-riser (The Black Rock).

It is also a series of tall buildings with monumental stone elevations inspired by the 1930s and 1940s 
architecture, such as the Empire State Building (Ill. 3) or the Chrysler building (Ill. 4) which still captivate 
every passer-by with their excellent Art Deco stylistics. The Chrysler crown, built of elements resembling 
car radiators, is a motif frequently applied for topping contemporarily built skyscrapers which is plain in 
Dubai. Nevertheless, there is only one genuine Chrysler building because it is not really about the roof or 
all the remaining elements but about the location, the surroundings, about the varied context and unique 
atmosphere of the city.

My assignment in the City of New York was to analyze its latest architecture designed by the 
abovementioned archistars, especially that it is dominated by public utilities in the sphere of my educational 
and profession interests. The confrontation with similar objects examined in other parts of the world gives 
the possibility of finding similarities or dissimilarities in their formation which makes an interesting 
experience, particularly in the epoch of the progressing globalization of architecture.

4. Museums, galleries, exhibition pavilions

New York is the indisputable cultural capital of the United States. The most important theatres, 
museums and orchestras have their seats here. This city has the greatest collections of contemporary art and 
design as far as the quality of works is concerned. They can be admired in every acknowledged periodical 
on contemporary art.

The best artists, painters and sculptors, who sell their works in their own galleries, have their studios 
in Manhattan. The best-known New Yorker – Woody Allen – lives, writes and makes films here. Owing 
to the number of world-famous creators in the city, several new exhibition objects came into existence in 
recent years; some of them have already become icons of architecture. The first important object was The 
Museum of Modern Art – MoMA (Ill. 5, 6) designed by Yoshio Taniguchi and completed in 2004. This 
structure, inconspicuous from the outside, composed into the street frontages, with its glass and stone dark 
elevation, does not stand out above the neighbouring buildings. It is only distinguished by the vertical 
letters “MoMA” whose size and colour act as signposts for those looking for contact with art. However, its 
interior is something completely different.
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It is pure functionality. From the main hall, one moves onto individual exposition storeys which – 
on account of the intended use – are neutral, white, partly illuminated by the daylight. Vertical openings 
in the storeys give unlimited possibilities of arranging the place. From this hall, one can also go to the 
exceptionally beautiful “garden of arts”.

This quiet place is meant for relaxation, conversation and a light meal in the middle of a composition 
of greenery, water and art. It is another world walled off from the turmoil of one of the biggest cities in the 
world. The hall and the atrium rank among the best public spaces designed inside an exhibition building in 
recent years.

Another example is The New Museum of Contemporary Art (Ill. 7) designed by SANAA – Sejima 
and Nishizawa and Associates in 2007. The interesting form of this building consists of overlaid boxes in 
varied sizes being separate exhibition rooms. From the outside, each box is covered with grey aluminium 
net which sticks to all the elevations just like packing paper intensifying the cardboard image. On the 
ground floor, there is a hall with the reception desk, a bookshop, an annex for conversation and very elegant 
lavatories. The order of visiting individual “boxes” begins on top storey reached by means of the lift and 
then proceeds down the stairs. Such a sequence of moving around exhibitions, museums and galleries is 
very popular in New York. The Moving Gallery (Ill. 8), designed by Foster + Partners and realized in the 
neighbourhood, is an exception. This gallery of contemporary art continues the exposition halls being filled 
with exhibits that can be admired while moving between the storeys in a spacious lift. Its purple casing and 
its motion are visible on the front elevation made entirely of opaque glass.

The last noteworthy contemporary exhibition building is The Museum of Arts and Design  
(Ill. 9, 10) located at Columbus Circle in the vicinity of Time Warner Center skyscrapers. It was 
completed after the redevelopment designed by Allied Works Architecture in 2008. Not big as for this 
part of Manhattan, this thirteen-floor object with a small projection stands out above its surroundings 
thanks to its untypical image. Its golden and grey elevations intersected by irregular illuminations 
for the interiors produce a kind of “otherness”. The strongly exposed, noticeable form is not the only 
attraction of this volume. It is also characterized by the cosiness of the rooms, the discreet daylight 
in the exposition halls and the legible, isolated vertical motion in the obvious “downward” direction. 
Describing this building, we must mention its limited yet excellent collections of contemporary design. 
When we explore the interiors and admire the exhibits, the form of this building with its designer 
elevation becomes more comprehensible. From the outside, it is interpreted as just another element of 
museum collections in a slightly bigger scale.

The foregoing museums and art galleries are the newest and most important objects of this kind in 
New York. Against their background, it would be difficult not to mention one more, much older building – 
The Whitney Museum of American Art designed by a Hungarian follower of Bauhaus, Marcel Lajos Breuer 
in 1966. It is true that the age of a given building is best sensed in its interiors but the preserved 1970s 
aesthetics can be a relic of the past to some people or a well-implemented classic to others. The form of 
this building still makes interesting yet controversial architecture which stands out above its surroundings. 
Its full walls with rectangular fragments protruding from the face and including the windows as well as 
the entrance to the building in the shape of a platform over “the moat” which serves the open-air exhibits 
and illumination for the gastronomical part are still contemporary and architecturally attractive solutions. 
I mention this object out of professional necessity because it will be probably pulled down in the immediate 
future in relation to the lack of storage and exposition space for the increasing collection of twentieth-
century American art. The board of the museum foundation decided to get rid of this object and raise a new 
building designed by Renzo Piano. It will be located in a plot at the south entrance to High Line Park  
(Ill. 11) designed by the trendy team Diller Scofidio + Renfro in 2009. It was realized on an old railway 
overpass which connected the factory grounds along the Hudson River in the nineteenth century.
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5. Office buildings, an academic building and… residential buildings

Strolling across High Line Park at the height of ten metres above the ground, we can observe the city 
from a brand new perspective. Among other spots, we can notice three buildings of special interest. One of 
them is a high-riser designed by Foster + Partners and implemented in 2006 – The Hearst Tower (Ill. 12) 
also known as the Blue Tower. It stands out above its surroundings thanks to its “graphic” elevations 
which result from the adopted constructional layout based on the visible triangles of steel strengths. The 
ground floor comes as a surprise: the architects’ idea consisted in inserting the new building in the existing 
several-floor stone building of the former Hearst office of 1928. Only its elevations remain but they create 
the unique atmosphere of the hall opening to several storeys with a direct descend to the subway station 
situated below this structure. In the hall space, one can notice gigantic steel buttresses which support the 
new office building. The Hearst Tower is one of New York’s first “green” skyscrapers. Another object – the 
smallest one – is the Cooper Union academic building (Ill. 13) designed by the architectural studio Morfosis 
and raised in 2009. This object with several floors, standing at the little Cooper Square, attracts people’s 
attention with some dramatic irregular cuts on its elevations which are, in fact, openings in the external steel 
jacket designed to secure additional illumination for the interiors. This external structure-cover, stretched 
irregularly on the object, makes the entire form of the building look like a sculptural work rather than an 
academic building. It is a rarity in New York. The glassed-in ground floor, opened to the street and the 
square, enables the passers-by to have a look inside as well as to follow changes in the nearest surroundings 
from the outside.

The architecture of the Big Apple surprises and enchants being more and more diverse which makes it 
increasingly curious. When I visited New York, I saw many more equally interesting public facilities whose 
form has become a symbol of the modernity of the city opening to new values. This can be exemplified 
by a multipurpose skyscraper with the dominating residential function designed by Frank Gehry in 2006. 
Built in 2011, it was named 8 Spruce Street after its location but some locals call it the Beekman Tower 
(Ill. 14, 15). Owing to its excellent exposition near the ramp leading to the Brooklyn Bridge (Ill. 16), its 
view from the East Riverside is one of the most important and attractive dominants in the city skyline.  
It is also the tallest residential building in the western hemisphere – it is 267 metres tall and has seventy-
six floors. The building was constructed in the technology of reinforced concrete framework, whereas 
its undulating elevation made of stainless steel sparkles with all the shades of grey on a sunny day. The 
elevation makes an example of applying the principles of parametric design necessary for the final effect. 
From close range, the organically shaped elevations seem to be a work of the wind rather than the human 
hand. The internal layout of this building, its functions and their distribution are of great interest. Apart 
from more than nine hundred apartments and flats to let, the building has a middle school, a hospital, a big 
biological regeneration centre and a public car park. The residents have access to several spacious shared 
rooms located on higher floors. Gehry’s work is one of the most characteristic buildings in the panorama 
of Lower Manhattan.

I have just described several selected examples of the contemporary architecture of New York.  
It would be impossible to present all the objects I saw which included such interesting realizations as the 
New York Times office building (Ill. 17) designed by Renzo Piano with an unusual atrium planted out with 
birches; another building designed by Gehry for the IAC Internet company (Ill. 18) resembling an iceberg 
on the Hudson riverbank; the weird Residential 100 11th Avenue apartment building (Ill. 19) on the other 
side, designed by Jean Nouvel, with an elevation formed of one thousand “window frames”; the BLUE 
Residential Tower (Ill. 20) designed by the greatest philosopher among architects – Bernard Tschumi; an 
extremely beautiful public space: a square as well as the Juilliard School and the Alice Tully Hall at the 
Lincoln Center (Ill. 21) redeveloped according to designs by Diller Scofidio + Renfro.
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6. Shops

The architecture of New York also includes some excellent commercial interiors, beginning with 
the classic Tiffany’s sparkling with diamonds as well as interior decoration made of glass, mirrors and 
warm cloth upholstery expected to muffle conversations with the customers, especially when the prices of 
specific goods are mentioned. First and foremost, there are contemporary interiors designed by well-known 
architects or design offices.

At the heart of Manhattan, we can examine a work by the Asymptote studio: the flagship Alessi 
shop with its distinguishable illuminated broken ceiling lines, a shop for architects and artists designed by 
Steven Holl (Ill. 22) with a movable elevation that can be shaped depending on the needs. Last but by no 
means least, we have Prada (Ill. 23) whose interiors were designed by Rem Koolhaas. The construction cost 
amounted to the considerable sum of forty million dollars. Fashion shows meant for the wealthiest clientele 
can be organized here.

7. Conclusions

New York has a lot of public facility architecture; more and more buildings are raised in the city. 
Daniel Libeskind’s new skyscraper next to the unforgettable World Trade Center (Ill. 24) will be opened 
soon; five objects are under construction nearby. The city is changing its image – its new architecture is 
daring, interesting and diverse. The richness of the country facilitates virtually unlimited opportunities for 
architects. Visions are realized, architectural barriers are crossed here.

On the other hand, they cultivate history, change entire postindustrial quarters into lofts with high 
standard saving urban layouts, factories, workshops and offices that are characteristic of the development of 
the city. Brooklyn and Queens have been doing so for several years. Soho has changed its image becoming 
artists and intellectuals’ favourite district. The size and scales of this city cannot be compared with any other 
European urban centre. Perhaps for this reason, NYC arouses so many different emotions. While observing 
contemporary architecture, we can always see its impressive background which is usually of equal interest. 
The pace of the extension of New York indicates that “one can do some sightseeing every few years and 
each time have a long list of new noteworthy architectural realizations. The city’s new public utilities 
confronted with European architecture represent a similar level of quality. When we compare them to the 
contemporary architecture of Copenhagen, for instance, we encounter the same names and buildings with 
a similar intended use. When we confront them with the architecture of Eastern Europe, the differences are 
plain for obvious reasons. Perhaps it is not about the very important financial resources but about social 
demand resulting from its unsatisfied elementary needs. However, the latest competitions and realizations 
of public utilities in Poland prove that we are moving in the right direction.

I visited this great city in middle of April when thousands of magnolias and cherry blossoms (Ill. 25) 
competed against all the constructions of steel and reinforced concrete. Those beautiful flowers, reflected 
and multiplied in the glass elevations, will always remind me of New York in spring.
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1. Wstęp

,,I want to wake up in a city that doesn’t sleep…” śpiewał w latach 80. ubiegłego wieku Frank  
Sinatra w swojej piosence o Nowym Jorku. To nadal jest aktualne, Nowy Jork nigdy nie zasypia. Bo jak ma 
zasnąć miasto po codziennej dawce maniakalnej energii, nieskrepowanej kreatywności w funkcjonowaniu 
i rozwoju, ale również depresji tych, którym akurat nie wyszło? Pod tym względem, jak piszą badacze 
współczesnych metropolii, Nowy Jork jest miastem kompletnym – jednych wynosi na wyżyny, innych 
pochłania.

To miasto ciągłych przemian, ze swoim szalonym tempem, tłokiem na ulicach i nieustannym hała-
sem akcentowanym klaksonami wozów policyjnych lub karetek pogotowia.

Codziennie przez najbardziej znane skrzyżowanie świata – Broadwayu i alei Siódmej, czyli Time 
Square (il. 1), przewija się więcej ludzi niż Kraków liczy wszystkich mieszkańców. Nowy Jork zamiesz-
kuje ponad 10 mln obywateli, a cały obszar metropolitalny to prawie 20 mln ludzi. W Nowym Jork, jak 
w żadnym innym mieście, nie czuć tak silnej symbiozy miasta z jego mieszkańcami. Nowojorczycy świet-
nie czują, że energia, jaką codziennie dostają od miasta, daje im przewagę nad innymi, życie na „dachu 
świata” umacnia w przekonaniu, że to Manhattan jest pępkiem świata. Może dlatego, w odróżnieniu np. 
od mieszkańców Chicago, którzy każdego przechodnia witają uśmiechem ze śpiewnym zawołaniem „hi”, 
nowojorczycy są grzeczni, ale chłodni, tutaj nikt nie spyta nieznajomego „jak się czujesz ?”, ale w sytuacji 
krytycznej wskażą drogę lub udzielą pomocy. Może ten dystans wynika właśnie z nowojorskiej dumy?

Nowy Jork od pierwszych chwil budzi silne emocje, dlatego chcąc opisać architekturę tego miasta, 
nie sposób oprzeć się krótkiej dygresji podyktowanej zapisem stanu emocjonalnego, jakie wyzwala to 
miasto podczas pierwszego kontaktu.

2. Konfrontacja

Jaka jest architektura Nowego Jorku? Na początku należy to miasto skonfrontować z Dubajem, 
porównać, zestawić, znaleźć podobieństwa. Okazuje się to jednak niemożliwe, to dwa miasta położone na 
przeciwległych biegunach. Dubaj to architektoniczna biżuteria porozrzucana na brzegu Zatoki Perskiej, 
a Nowy Jork to miasto bez końca, przy którym Dubaj staje się tylko wybrykiem natury, a może raczej 
człowieka. Architektura Dubaju to pokaz możliwości projektantów i konstruktorów w projektowaniu naj-
dziwniejszych form, często poubieranych w detale z baśni Tysiąca i jednej nocy, dalekowschodni przepych, 
gust obcy Europejczykowi. Oczywiście nie można tego uogólniać, bo wśród setek wieżowców są i takie, 
które swoją elegancją urzekają od pierwszego kontaktu, a Burdż Chalifa – najwyższy budynek świata – to 
jeden z „cudów” współczesnej architektury, doskonały w formie i detalu, oglądany w nocy staje się magią, 
latarnią morską na piaskach pustyni. Jednak widoczne na każdym kroku rurki zasilające w wodę nawet po-
jedyncze źdźbło trawy nie pozwalają zapomnieć, że mamy do czynienia ze sztucznym tworem, który, gdy 
zabraknie ropy, może zamienić się w fatamorganę. 

3. Tradycja i współczesność

Nowy Jork jest inny, ponawarstwiany architektonicznie ukazuje swoją ciągłość rozwoju na każdym 
fragmencie swojej miejskiej tkanki (il. 2). I chociaż jego starsze fragmenty z lat 50.–60. ubiegłego wieku 
szokują nas swoją zabudową, zwłaszcza gęstością, różnorodnością, ale także marną jakością, to są niemym 
świadectwem szybkiej rozbudowy i postępu, jaki dokonuje się w tym mieście nieprzerwanie od kilku-
dziesięciu lat. Nowy Jork jest w permanentnym rozwoju i przebudowie, świadczą o tym dziesiątki, jeśli 
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nie setki, dźwigów, które stoją na prawie każdym skrzyżowaniu ulic. Wyburza się jednak tylko te obiekty, 
których śmierć techniczna zajrzała głęboko w oczodoły okien, a w ich miejsce buduje się nowe obiekty, 
często firmowane nazwiskami znanych architektów.

Powstają nowe formy, których nie dotyczył zastany kontekst architektoniczny czy urbanistyczny, 
gdyż ich zadaniem jest wyznaczać nowy styl i jakość, która ma wpływać na najbliższe kwartały ulic, wpro-
wadzać nowe wartości przestrzenne niespotykany dotychczas w krajobrazie miasta. Dla Nowego Jorku to 
prawie początek rewolucji architektonicznej, ale w dobie kryzysów gospodarczych turystyka „architek-
toniczna” to gałąź biznesu, dobra jak każda inna i coraz bardziej doceniana przez nowojorczyków, gdyż 
przekłada się bezpośrednio na nowe miejsca pracy związane z obsługą ruchu turystycznego. Również kra-
jobraz miasta na tym zyskuje, tworząc budynki inne od wszystkich, będące wyznacznikami w przestrzeni 
zwłaszcza tak silnie zurbanizowanej, że każda inność od „stylu nowojorskiego” jest tu widoczna z daleka. 
Czytając nazwiska twórców nowych budynków, mamy przegląd  ścisłej czołówki star architektów. Władze 
Nowego Jorku same przyznają, że za długo zwlekały z budowaniem budynków „nie nowojorskich”. Że 
dały się uśpić tradycji i stylowi. A nie było o to trudno, ponieważ dotychczasowa architektura Nowego Jor-
ku w konfrontacji z każdym dużym miastem cechuje widoczna na każdym kroku elegancja w zabudowie. 
W klasycznych uniformach drapaczy chmur dostrzegamy prostą, ale właśnie elegancką kratkę podziałów 
elewacji, które czerpały swoje natchnienie od budynku Seagram Mies Van der Rohe, budynku MetLife, 
wcześniej znanego jako biurowiec PanAm-u, w projektowaniu którego brał udział Walter Gropius, wie-
żowca stacji telewizyjnej CBS, znanego bardziej jako Black Rock Aero Saarinena. Ale to również szereg 
wysokich budynków o monumentalnych kamiennych elewacjach inspirowanych jeszcze wcześniejszą ar-
chitekturą z lat 30. i 40. ubiegłego wieku, jak Empire State Building (il. 3) czy budynek Chryslera (il. 4), 
które swoją doskonałą stylowością architektury art déco nadal urzekają każdego przechodnia. Korona 
Chryslera zbudowana z elementów przypominających chłodnice samochodowe to wykorzystywany mo-
tyw zwieńczenia współcześnie budowanych drapaczy chmur, o czym mogłem się przekonać, oglądając 
budynki we wspomnianym wcześniej Dubaju. Jednak prawdziwy budynek Chryslera jest tylko jeden, bo 
tak naprawdę nie chodzi tylko o dach i wszystkie pozostałe elementy budynku, ale o miejsce, gdzie został 
wybudowany, o jego otoczenie, wielowątkowy kontekst i klimat miasta, którego nie da się podrobić. 

Moim zadaniem podczas pobytu w Nowym Jorku była analiza najnowszej architektury wspomnia-
nych gwiazd architektury, zwłaszcza, że są to w większości przypadków obiekty użyteczności publicznej, 
których projektowania nauczam od lat. Konfrontacja z podobnymi obiektami poznanymi w innych czę-
ściach świata daje możliwość odnalezienia odmienności lub podobieństwa w jej kształtowaniu, co jest 
ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza w czasach postępującej globalizacji architektury.

4. Muzea, galerie, pawilony wystawowe

Nowy Jork to niekwestionowana stolica kulturalna USA. To tutaj swoje siedziby mają najważniej-
sze teatry, muzea, orkiestry. To w Nowym Jorku są największe zbiory współczesnej sztuki i designu, może 
nie są to największe zbiory pod względem zasobów, ale jakości zebranych dzieł, które można podziwiać 
w prawie w każdym ważniejszym czasopiśmie piszącym o współczesnej sztuce. Na Manhattanie swoje 
pracownie mają najlepsi współcześni artyści, malarze i rzeźbiarze sprzedający swoje dzieła we własnych 
galeriach autorskich, tutaj mieszka i tworzy – Woody Allen. To właśnie liczba znanych twórców zgro-
madzonych w tym mieście spowodowała, że w ostatnich latach w Nowym Jorku powstało kilka nowych 
obiektów wystawowych, a niektóre z nich już stały się ikonami architektury. Pierwszym takim ważnym 
obiektem jest MoMA Museum of Modern Art – Muzeum Sztuki Współczesnej (il. 5, 6) zaprojektowane 
przez Yoshio Taniguchi, a oddane do użytkowania w 2004 roku. Niepozorny obiekt, oglądany z zewnątrz, 
wtopiony w pierzeje ulicy, swoją szklano-kamienną ciemną elewacją nie odbiega od sąsiednich budynków. 
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Wyróżniają go jedynie pionowe napisy – MoMA, które swoją wielkością i kolorem są niczym drogo-
wskazy dla szukających kontaktu ze sztuką. Jednak środek budynku to już zupełnie coś innego. To czysta 
funkcjonalność. Z holu głównego przechodzi się na poszczególne kondygnacje wystawowe, które z racji 
przeznaczenia budynku są neutralne, białe, częściowo doświetlone światłem dziennym, a poprzez otwar-
cia kondygnacji w pionie stwarzają nieograniczone możliwości aranżacyjne. Również z holu głównego 
przechodzimy do atrium, wyjątkowej urody „ogrodu sztuk”. To miejsce wyjątkowo ciche, przeznaczone 
do odpoczynku, rozmów, lekkiego posiłku, a wszystko w otoczeniu kompozycji zieleni, sztuki i wody. To 
inny świat, za murem którego tętni wielkomiejski hałas jednego z największych miast świata. Hol i atrium 
to jedna z najlepszych przestrzeni publicznych zaprojektowanych w ostatnich latach w budynku wysta-
wowym. Innym przykładem tym razem nowszej realizacji z 2007 roku jest The New Museum of Contem-
porary Art (il. 7) zaprojektowane przez SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates). Ciekawa forma 
budynku, składająca się z ponakładanych na siebie różnej wielkości pudełek, będących odrębnymi salami 
wystawowymi. Z zewnątrz każde pudełko pokryte jest popielatą aluminiową siatką, która, podobnie jak 
papier pakunkowy, ściśle przylega do wszystkich elewacji, potęgując kartonowy wizerunek. Na parterze 
znajduje się hol z recepcją, księgarnia, aneks do konwersacji oraz wyjątkowej urody sanitariaty. Sposób 
zwiedzania poszczególnych „pudełek” odbywa się od wjazdu windą na ostatnią kondygnację i schodzenia 
w dół schodami. To często praktykowany w Nowym Jorku schemat poruszania się po budynkach wysta-
wowych, muzealnych i galeriach. Wyjątkiem jest wybudowana w sąsiedztwie, a zaprojektowana przez 
Foster + Partners – Moving Gallery (il. 8). Galeria sztuki współczesnej, w której komunikację pionową 
zapewnia pokaźnych rozmiarów winda będąca kontynuacją sal wystawowych, wypełniona eksponatami, 
które można oglądać w czasie poruszania się windą między kondygnacjami. Fioletowa obudowa windy 
i jej ruch widoczne są na elewacji frontowej wykonane w całości z matowego szkła. Ostatnim współcze-
snym budynkiem wystawowym, na który warto zwrócić uwagę, jest zlokalizowany przy placu Columbus 
Circle w bezpośrednim sąsiedztwie wieżowców Time Warner Center, budynek MAD (Museum of Arts 
and Design (il. 9, 10) oddany do użytkowania, po przebudowie zaprojektowanej przez architektów z biura 
Allied Works Architecture, w 2008 roku. Nieduży jak na budynki położone w tej części Manhattanu, bo 
13-piętrowy obiekt o niewielkim rzucie wyróżnia się z otoczenia swoim nietypowym wyglądem. Złoto- 
-szare elewacje pocięte nieregularnymi doświetleniami wnętrz to właśnie ta „inność”. Mocno eksponowa-
na, zwracająca na siebie uwagę forma to nie jedyna atrakcja bryły. Dużym atutem jest kameralność wnętrz, 
dyskretne światło dzienne w salach wystawowych oraz czytelna, wydzielona z sal komunikacja pionowa 
z oczywistym zwiedzaniem „z góry na dół”. Opisując ten budynek, należy wspomnieć również o niedu-
żych, jednak doskonałych, zbiorach współczesnego designu. Dopiero podczas oglądania wnętrz, podziwia-
nia zgromadzonych eksponatów, forma budynku ze swoją designerską elewacją staje bardziej zrozumiała, 
odczytywana z zewnątrz jak jeszcze jeden element ze zbiorów muzeum, tylko w trochę większej skali.

Wymienione obiekty muzealne i galerie sztuki to najnowsze i najważniejsze obiekty w Nowym 
Jorku o takim przeznaczeniu. Na ich tle trudno nie wspomnieć o jeszcze jednym budynku, znacznie star-
szym od prezentowanych, bo wybudowanym w 1966 roku budynku Whitney Museum of American Art, 
zaprojektowanym przez ucznia Bauhausu, Węgra z pochodzenia – Marcela Lajosa Breuera. To prawda, 
że wiek budynku najbardziej czuje się w jego wnętrzach, jednak zachowana estetyka z lat 70. dla jednych 
może być reliktem przeszłości, a dla innych klasyką w dobrym wykonaniu. Forma budynku to nadal cie-
kawa architektura wyróżniająca się z otoczenia, chociaż budzącą od początku jego powstania kontrower-
sje. Pełne ściany, z wystającymi z lica prostokątnymi fragmentami, w których znajdują się okna, a także 
wejście do budynku po pomoście, nad „fosą”, która służy dla eksponatów plenerowych i jako doświetlenie 
części gastronomicznej, to rozwiązania jak najbardziej współczesne i ciągle atrakcyjne architektonicznie. 
Prawdopodobnie za niedługi czas budynek zostanie rozebrany z powodu braku przestrzeni magazynowej 
i wystawowej dla ciągle powiększających się zbiorów sztuki amerykańskiej XX wieku. Zarząd fundacji 
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muzeum postanowił pozbyć się obiektu i wybudować nowy budynek według projektu Renzo Piano, który 
zlokalizowany będzie na działce przy południowym wejściu do parku High Line (il. 11). Park zaprojekto-
wany w 2009 roku przez bardzo modny obecnie zespół projektantów Diller Scofidio + Renfro. Został on 
zaprojektowany i zrealizowany na starej estakadzie kolei łączącej w XIX wieku fabryczne tereny wzdłuż 
rzeki Hudson. 

5. Biurowce, budynek akademicki i… budynki mieszkalne

Spacerując po parku High Line, w sposób niezwykły, oderwani od ziemi na wysokość 10 metrów, 
możemy oglądać miasto z zupełnie innej perspektywy. Dostrzec można wówczas kolejne trzy bardzo cie-
kawe budynki. Pierwszym z nich to wieżowiec zaprojektowany przez Foster + Partners, a zrealizowany 
w 2006 roku – Hearst Tower (il. 12), znany również pod nazwą Blue Tower. Wyróżniający się z otoczenia 
swoją „grafiką” elewacji wynikającą z przyjętego ustroju konstrukcyjnego opartego na widocznych trójką-
tach stalowych stężeń. Zaskoczeniem dla oglądającego budynek jest jego parter. Pomysł architektów oparty 
został na włożeniu projektowanego budynku w istniejący kilkupiętrowy, kamienny budynek dawnego biu-
rowca Hearsta z 1928 roku. Z dawnej formy zostały tylko elewacje, jednak to one czynią niezwykły klimat 
otwartego na kilka kondygnacji holu, z którego prowadzi również bezpośrednie zejście do stacji metra zlo-
kalizowanej pod budynkiem. W przestrzeni holu widoczne są gigantyczne stalowe podpory, na których stoi 
nowy biurowiec. Hearst Tower to jeden z pierwszych „zielonych” wieżowców Nowego Jorku. Kolejnym 
obiektem, najmniejszym ze wszystkich prezentowanych, jest budynek akademicki Cooper Union (il. 13) 
wybudowany w 2009 roku, a zaprojektowany przez biuro architektoniczne Morfosis.

Kilkupiętrowy obiekt stojący przy małym placu Cooper Square zwraca na siebie uwagę nieregular-
nymi dramatycznymi cięciami na elewacji, które przy bliższym podejściu do budynku stają się otwarciami 
w zewnętrznym stalowym płaszczu budynku, a których zadaniem jest doświetlenie wnętrz. To właśnie 
zewnętrzna struktura-powłoka, ponaciągana nieregularnie na obiekt, czyni całą formę budynku dziełem 
bardziej rzeźbiarskim niż budynkiem akademickim. W Nowym Jorku to nieczęsty widok. Przeszklony par-
ter, otwarty na ulicę i plac pozwala przechodniom na wgląd do środka, a zarazem z wewnątrz na śledzenie 
zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu. 

Architektura Nowego Jorku zaskakuje i zachwyca, jest coraz bardziej różna, co czyni ją jeszcze 
bardziej interesującą. Przykładem formy, która stała się symbolem współczesnych czasów miasta i otwar-
cia na nowe wartości, jest wieżowiec wielofunkcyjny z dominującą funkcją mieszkalną, zaprojektowany 
w 2006 roku przez Franka Gherego. Wybudowany w 2011 roku, nazwany od ulicy, przy jakiej został wy-
budowany – 8 Spruce Street (il. 14, 15), przez nowojorczyków nazywany także Beekman Tower. Świetna 
ekspozycja budynku, blisko wjazdu na most Brookliński (il. 16), czyni, że oglądany od strony rzeki East 
River Beekman Tower jest jedną z ważniejszych i ciekawszych dominant w sylwetce miasta. Jest również 
najwyższym budynkiem mieszkalnym na zachodniej półkuli, liczy 267 m wysokości – 76 pięter. Budynek 
wykonany został w technologii szkieletu żelbetowego, a jego pofałdowana elewacja wykonana ze stali 
nierdzewnej w słoneczny dzień mieni się wszystkimi kolorami szarości. Elewacja to przykład zastosowania 
projektowania parametrycznego, bez którego niemożliwy byłby do osiągnięcia końcowy efekt. Z bliska 
organiczne ukształtowanie elewacji wydaje się być bardziej dziełem wiatru niż ludzkiej ręki. Ciekawy 
jest układ wewnętrzy budynku, jego funkcja i jej rozkład. Oprócz ponad 900 apartamentów i mieszkań 
przeznaczonych na wynajem w budynku jest jeszcze szkoła gimnazjalna, szpital, duże centrum odnowy 
biologicznej i parking publiczny. Na wyższych piętrach, już tylko dla mieszkańców, przeznaczono kilka 
wielkogabarytowych pomieszczeń do wspólnego użytkowania. Dzieło Gherego to jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych budynków w panoramie dolnego Manhattanu.  
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Opisano kilka kolejnych wybranych przykładów współczesnej architektury Nowego Jorku. Nie sposób 
opisać wszystkie z nich, ale ciekawy jest budynek biurowy New York Times’a (il. 17) zaprojektowany przez 
Renzo Piano z niezwykłym atrium obsadzonym brzozami. Kolejny budynek Gherego to zaprojektowany dla fir-
my internetowej IAC (il. 18), przypominający górę lodową na brzegu rzeki Hudson. Dalej,  stojący tuż obok, po 
przeciwnej stronie ulicy, trochę dziwny apartamentowiec Residential 100 11th Avenue Jeana Nouvela o elewacji, 
zbudowanej z tysiąca „ram okiennych” (il. 19). Blue Residential Tower (il. 20), budynek zaprojektowany przez 
największego filozofa wśród architektów, Bernarda Tschumiego, a także niezwykłej urody przestrzeń publiczna 
– plac i budynki Juilliard School i Alicja Tully Hall przy Lincoln Center (il. 21) przebudowane według projektów 
Diller Scofidio + Renfro.

6. Sklepy

Architektura Nowego Jorku to również doskonałe wnętrza handlowe, od klasyki sklepu jubilerskie-
go Tiffany mieniącego się w środku nie tylko brylantami, ale również architekturą wnętrz zbudowaną ze 
szkła, luster i ciepłych tkaninowych obić, których zadaniem jest tłumienie rozmów z klientami, zwłaszcza 
w chwili, gdy podawane są ceny za konkretne wyroby. Ale to przede wszystkim współczesne wnętrza za-
projektowane przez znanych architektów lub biura projektowe. W ścisłym centrum Manhattanu możemy 
oglądać dzieło biura Asymptote, flagowy sklep Alessiego z charakterystycznymi podświetlanymi łamany-
mi liniami sufitu, sklep dla architektów i artystów zaprojektowany przez Stevena Holla (il. 22) o ruchomej 
elewacji, którą można kształtować w zależności od potrzeb i w końcu Prada (il. 23), której wnętrza stworzył 
Rem Koolhaas, a koszt ich budowy wyniósł niebagatelne 40 milionów dolarów, duży sklep z możliwością 
realizacji pokazów mody przeznaczonych dla zamożniejszych klientek.  

7. Wnioski

Nowej architektury użyteczności publicznej w Nowym Jorku jest dużo, buduje się kolejne budynki, 
wkrótce otwarty zostanie wieżowiec (il. 24) Daniela Libeskinda przy WTC, 5 kolejnych obok jest w budowie. 
Nowy Jork zmienia się, zmienia swoje oblicze, nowa współczesna architektura jest odważna, ciekawa i różna. 
Bogactwo kraju daje praktycznie nieograniczone możliwości architektom i to widać. Tu urzeczywistnia się 
wizje, przekracza architektoniczne bariery. Z drugiej strony pielęgnuje historię, zamienia się całe pofabryczne 
kwartały na lofty o wysokim standardzie, ratując charakterystyczne dla rozwoju miasta układy urbanistyczne, 
fabryki, warsztaty i biura. Tak dzieje się od kilku lat w dzielnicy Brooklyn i Queens. Tak zmieniła swoje oblicze 
dzielnica Soho, która stała się ulubioną dzielnicą artystów i intelektualistów. Wielkości i skali tego miasta nie 
można porównać z żadnym innym europejskim miastem, może dlatego Nowy Jork budzi tyle różnych emocji. 
Oglądając współczesną architekturę, zawsze ma się w tle imponujący drugi plan, zazwyczaj równie ciekawy. 
Tempo rozbudowy Nowego Jorku wskazuje na to, że można to miasto oglądać co kilka lat i za każdym razem 
mieć długą listę nowych realizacji architektonicznych do zobaczenia. Nowe budynki użyteczności publicznej 
Nowego Jorku w konfrontacji z architekturą europejską to jakościowo podobny poziom, gdy porównujemy je 
np. do współczesnej architektury Kopenhagi, mamy te same nazwiska, budynki o podobnym przeznaczeniu. 
Gdy konfrontujemy je z architekturą Europy wschodniej, ta różnica ze zrozumiałych względów jest widoczna, 
może nie chodzi tu o możliwości finansowe, które są bardzo ważne, ale przede wszystkich o zapotrzebowanie 
społeczne wynikające z jeszcze nienasyconych podstawowych potrzeb. Jednak ostatnie konkursy i realizacje 
na obiekty użyteczności publicznej w Polsce świadczą, że idziemy w dobrym kierunku.  

Nowy Jork jest niezwykły w połowie kwietnia, w porze wyjątkowej dla tego miasta, gdy tysiące kwit-
nących magnolii i wiśni japońskich (il. 25) konkuruje ze stalowymi i żelbetowi konstrukcjami budynków. 
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Ill. 1. Time Square at night (photo by T. Kapecki)
Il. 1. Times Square nocą (fot. T. Kapecki)

Ill. 2. Empire State Building – view of Manhattan (photo by T. Kapecki)
Il. 2. Widok z Empire State Building na Manhattan (fot. T. Kapecki)
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Ill. 3. Empire State Building (photo by T. Kapecki)

Il. 3. Empire State Building (fot. T. Kapecki)  

Ill. 5, 6. Main Entrance of Museum of Modern Art (MoMA) and atrium (photo by T. Kapecki)
Il. 5, 6. Główne wejście do Muzeum Sztuki Współczesnej MoMA i atrium (fot. T. Kapecki)

Ill. 4. Chrysler Building (photo by T. Kapecki)

Il. 4. Chrysler Building (fot. T. Kapecki)
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Ill. 7, 8. New Museum – designed by SAANA, Mooving Gallery – designed by Norman Foster (photo by T. Kapecki)

Il. 7, 8. New Muzeum – projekt SAANA, Mooving Gallery – projekt Norman Foster (fot. T. Kapecki)

Ill. 9, 10. Museum of Arts and Design building – designed by Allied Works Architecture, exposition room interiors 
(photo by T. Kapecki)

Il. 9, 10. Budynek Muzeum Sztuki i Designu – projekt Allied Works Architecture, wnętrze sali wystawowej  
(fot. T. Kapecki)
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Ill. 12. Hearst Tower building – designed by Norman 
Foster (photo by T. Kapecki)

Il. 12. Budynek Hearst Tower – projekt Norman 
Foster (fot. T. Kapecki)  

Ill. 13. Cooper Union college building – author Morfosis (photo by T. Kapecki)

Il. 13. Budynek akademicki Cooper Union – projekt Morfosis (fot. T. Kapecki)

Ill. 11. High Line – designed by Diller Scofidio + 
Renfro (photo by T. Kapecki)

Il. 11. High Line – projekt Diller Scofidio + Renfro 
(fot.T. Kapecki)
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Ill. 14, 15. 8 Spruce Street T. Skyscraper –- designed by Frank Ghery (photo by T. Kapecki)

Il. 14, 15. Wieżowiec 8 Spruce Street – projekt Frank Ghery (fot. T. Kapecki)

Ill. 16. View of Empire State Building from the Brooklyn Bridge (photo by T. Kapecki)

Il. 16. Widok z Mostu Brooklińskiego na Empire State Buiding (fot. T. Kapecki)
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Ill. 17. New York Times office building atrium – designed by Renzo Piano (photo by T. Kapecki)

Il. 17. Atrium w biurowcu New York Times – projekt Renzo Piano (fot. T. Kapecki)

Ill. 18. IAC office building – designed by Frank 
Ghery (photo by T. Kapecki)

Il. 18. Biurowiec firmy IAC – projekt Frank Ghery 
(fot. T. Kapecki)

Ill. 19. Apartment building – designed by Jean 
Nouvel (photo by T. Kapecki)

Il. 19. Apartamentowiec – projekt Jean Nouvel (fot. 
T. Kapecki)  
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Ill. 20. Apartment building – designed by Bernard 
Tschumi (photo by T. Kapecki)

Il. 20. Apartamentowiec – projekt Bernard Tschumi 
(fot. T. Kapecki)

Ill. 21. Julliard School and Alicia Tully Hall – Diller 
Scofidio + Renfro design (photo by T. Kapecki)

Il. 21. Julliard School i Allicja Tully Hall – projekt 
Diller Scofidio + Renfro (fot. T. Kapecki)

Ill. 22. Architects and artists shop – designed by Steven Hool (photo by T. Kapecki)

Il. 22. Sklep dla architektów i artystów – projekt Steven Hool (fot. T. Kapecki)
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Ill. 24. On the left: One World Trade Center – designed 
by Daniel Libeskind (photo by T. Kapecki)

Il. 24. Po lewej widoczny wieżowiec One World Trade 
Center  – projekt Daniel Libeskind (fot. T. Kapecki)

Ill. 23. Prada boutique – designed by Rem Koolchaas (photo by T. Kapecki)

Il. 23. Sklep Prada – projekt Rem Koolchaas (fot. T. Kapecki)

Ill. 25. Magnolias of New York (photo by  
T. Kapecki)

Il. 25. Magnolie Nowego Jorku (fot. T. Kapecki)


