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S t r e s z c z e n i e

„lepsze miasto, lepsze życie” – motto eXpo 2010 wyraża wiarę w przyszłość miast jako oaz dobrobytu 
i godnych warunków życia, i taki obraz świata przekazywały wystawy przygotowane przez poszczególne 
kraje uczestniczące w wystawie. przestrzeń publiczna współczesnych miast jest naszpikowana środkami 
dozoru elektronicznego i pełna służb porządkowych, tak jak była wyposażona w te środki przestrzeń 
samego terenu wystawy. ta sprzeczność stanowi punkt wyjścia do rozważań o przyszłości miasta i spo-
sobów kształtowania jego przestrzeni.

Słowa  kluczowe:  zagrożenie, przestrzeń  publiczna, kontrola, projektowanie  urbanistyczne,  zasada 
zrównoważonego rozwoju

a b s t r a c t

“better city, better life” – the motto of the eXpo 2010 expressed the faith in the future of the cities as an 
oasis of prosperity and worthy living conditions, and the countries which participated in the expo exhibited 
such picture of the world. public space of contemporary cities is overloaded with surveillance cameras 
and full of security forces and the very same means have been used in the area of the expo exhibition. 
this contradiction is the staring point for consideration over the future of the city and the ways of urban 
space composition.
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Nie  mógł  wyraźnie  przypomnieć  sobie  czasu  kiedy  jego  kraj  nie  był  w  stanie  wojny,  
ale było oczywistym, że podczas jego dzieciństwa był dość długi okres pokoju (…).
Mniej  więcej  od  tego  czasu,  wojna  toczyła  się  dosłownie  bez  przerwy,  chociaż  
w dosłownym tego słowa znaczeniu nie była to ta sama wojna. Przez wiele miesięcy je- 
go dzieciństwa na  terenie samego Londynu odbywały się wprawiające w zakłopotanie 
walki, niektóre z nich pamiętał bardzo dokładnie.
(…) Wojna,  jak będzie można to zauważyć,  jest teraz sprawą czysto wewnętrzną. (…)  
a jej obiektem nie jest obrona czy zabór terytorium, ale utrzymanie nienaruszonej struk- 
tury społecznej. Samo słowo „wojna”, zatem, może być mylące. Prawdopodobnie, właś- 
ciwie należałoby powiedzieć,  że przez swoją ciągłość  trwania wojna przestała  istnieć. 
(…) Naprawdę trwały pokój byłby tym samym co ciągła wojna. (…) Wojna to Pokój.

george orwell, Nineteen Eighty-Four [1]

wystawa eXpo 2010, która w ubiegłym roku odbyła się w szanghaju w chinach została zorganizowana 
pod hasłem „lepsze miasto, lepsze życie”. wszystkie pawilony narodowe i korporacyjne oraz ekspozycje w nich 
wystawiane podporządkowane były właśnie tej myśli przewodniej i starały się przedstawić odpowiedź na pytanie, 
jakie będzie (ma być) to lepsze życie i, w związku z tym, jaki będzie kształt przestrzeni lepszego miasta przyszło-
ści. zadziwiające było to, iż mimo różnorodności, wynikającej głównie z uwarunkowań kulturowych, zarówno wizje 
przestrzenne – pawilony, jak i poszczególne wystawy w pawilonach były szalenie jednorodne w użyciu środków 
audiowizualnych oraz odpowiedzi na pytanie, jaka będzie przestrzeń tego nowego miasta. chińczycy, niemcy, 
francuzi, włosi, hiszpanie, mieszkańcy rozległych terytorialnie krajów półwyspu arabskiego oraz maleńkiego  
luksemburga, przedstawiając swoją wizję przyszłości, przede wszystkim podkreślali rolę ludzi i ich energii, która 
ma moc sprawczą przekształcania rzeczywistości. elementem powtarzalnym ekspozycji były zatem hologramy 
(włosi) lub projekcje wideo (zjednoczone emiraty arabskie) jednostek przedstawiających swoje życie i opisują-
cych swoje marzenia i aspiracje (oczywiście z przekonaniem, że ich realizacja jest w zasięgu ręki). w pawilonie 
niemieckim najważniejszym elementem wystawy był pokaz kuli poruszanej wspólną energią krzyku ludzi, dla któ-
rego to pokazu zbudowano specjalne audytorium. bardzo podobna była jedna z prezentacji w pawilonie chińskim 
podkreślająca rolę wspólnego wysiłku w budowaniu codzienności. arabia saudyjska zaprezentowała pokaz wideo 
na imponującym półokrągłym ekranie – podłodze pawilonu, możliwy do obserwacji ze specjalnej kładki – rucho-
mego chodnika. motyw przewodni – zasoby państwa i siła jego obywateli – ponownie zdjęcia pokazujące moty- 
wy tłumu ludzi zjednoczonych wspólną sprawą. Jednocześnie najnowsze osiągnięcia audiowizualne służyły po- 
kazaniu kreacji urbanistycznej przestrzeni miast przyszłości, które przekształcały się na ekranach w zielone enkla- 
wy (przy czym zieleń porastała wszystko od trawników po ściany drapaczy chmur). w tę totalną zieloną wizję wpi-
sywała się również architektura pawilonów – np. dziedzińców pawilonu francuskiego (winorośle) i luksemburskie-
go (doniczki pełne kolorowych kwiatów na ścianach) czy zazielenionych ścian pawilonów tematycznych. bardziej 
złożoną wizję ekologiczności prezentowały pawilon hanoweru (przerośnięty sztucznym, czerwonym drzewem) czy 
alzacji, gdzie zaprezentowano połączenie zielonego dachu z solarną fasadą chłodzoną wodą. choć chyba najbar-
dziej symboliczny był pawilon chińskiej gminy ningbo tengtou, gdzie oprócz ekspozycji tradycyjnych technik pro-
dukcji materiałów budowlanych i hodowli roślin zbudowano ścianę-akwarium, przeźroczystą konstrukcję, w której 
umieszczono sadzonki kwiatów, a w tle której zwiedzający mogli obserwować budynki otaczających bloków miesz-
kalnych (z rybami zawieszonymi surrealistycznie w powietrzu i unoszącymi się na tle zabudowy).

Kolejnym wątkiem powtarzającym się w pawilonach była prezentacja tożsamości firm i narodów budowana 
poprzez pokazywanie własnej historii i osiągnięć technologicznych oraz kulturalnych – od krasnoludków w pawi-
lonie niemieckim po ponadwymiarowe manekiny z ubraniami słynnych włoskich projektantów, od modelu kopu- 
ły katedry florenckiej (1:1) po ruchome, zdigitalizowane tradycyjne malowidła chińskie przedstawiające sceny  
z życia codziennego w przeszłości.

na eXpo świat zaprezentował wizje swoich marzeń, zadziwiająco pragmatycznych i opartych na tym, „co 
znamy i kochamy”. Jedynie brytyjczycy (proj. heatherwick studio) stworzyli pawilon odmienny estetycznie od po-
zostałych. obcy w swojej formie i wewnątrz pozbawiony wypełnienia (od wewnątrz każdy zewnętrzny światło- 
wodowy „kolec” wyposażony został w szkiełko i ukryte za nim nasienie jakiejś rośliny). tak więc pawilon – o miękkiej 
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plastikowej formie jeżowca morskiego, ustawiony na przypominającej papier ścierny nawierzchni – stał się świą-
tynią bioróżnorodności, w sposób jedynie symboliczny, ale bardzo stymulujący, odpowiadając na pytanie o lepszą 
przyszłość.

by dostać się na teren wystawy i móc kontemplować tę „zieloną” wizję radosnej przyszłości, trzeba było 
poddać się kontroli osobistej i prześwietlić bagaż, pozbyć się plastikowych butelek z napojami i zapalniczek. we-
wnątrz jeździły elektryczne taksówki i zasilane energią słoneczną autobusy, a na każdej latarni zamontowane były 
kamery śledzące każdy ruch zwiedzających. młodzi, wyprężeni jak struny chińscy żołnierze, z kamiennym wyrazem 
twarzy, w słońcu i deszczu, pilnowali pawilonów, ale i rzeki huangpu, osi terenów wystawowych. wprawdzie promy 
łączyły poszczególne części wystawy, to jednak wzdłuż rzeki mimo zorganizowania promenady po stronie pawilo-
nów korporacyjnych i nowoczesnych technologii, chodniki spacerowe odgrodzono od wody murem, jak najbardziej 
zielonym, sięgającym wysokości wzroku.

świat idealny przyszłości w rzeczywistości teraźniejszej okazał się światem bacznie dbającym o swoje bez-
pieczeństwo.

badacz zjawiska nazywanego przez niego „urbanistyką wojskową/militarną” stephen graham [3] opisuje, 
jak zwalczanie zagrożeń zewnętrznych (na granicach państw) i wewnętrznych opiera się na tym samym zestawie 
idei. społeczeństwo  i przestrzeń wspólna (a także prywatna) to cele i zagrożenia (por. [3], s. 13), a cała skompli-
kowana technika inwigilacji służy do przeniesienia „zasad militarnych przygotowania do wojny i przeprowadzania 
działań wojennych do samego serca zwykłego, codziennego życia miejskiego” ([3], s. 14). następuje zatem „urba-
nizacja bezpieczeństwa”. z jednej strony „wzrastająco, wojny i związana z nimi mobilizacja przestają być ograni-
czone czasem i przestrzenią, a zamiast tego stają się jednocześnie bezgraniczne i bardziej lub mniej ciągłe” ([3], 
s. 15), z drugiej powodują powstawanie zwiększonej liczby granicznych punktów kontroli. ten globalny problem, 
który doczekał się po raz pierwszy opisu w geografii ekonomicznej, jest obecny w życiu każdego, kto podróżuje, 
i każdego, kto porusza się jedynie po przestrzeni własnego miasta. Kamery rejestrują nasze zachowania, maja 
odstraszać wandali i zmniejszać przemoc. rozpoznawać potencjalnych terrorystów (dworzec w moguncji w niem-
czech stał się miejscem eksperymentu, gdzie skomplikowany program komputerowy wyłapywał za pomocą kamer 
wycelowanych w ruchome schody, z tłumu twarze osób, których dane istniały w bazie podejrzanych) i przekazywać 
dane o potencjalnych zagrożeniach. Jednocześnie ta coraz bardziej naszpikowana elektroniką przestrzeń publicz-
na nie powoduje zmiany zachowań ludzkich – nie ustrzegła londyńczyków przed tegorocznymi zamieszkami (za to 
internetowa strona wikipedii opisująca je powstała już wieczorem 6 sierpnia 2011, czyli pierwszego dnia rozruchów 
[10]), pomimo tego, że w wielkiej brytanii można odtworzyć codzienną drogę każdego obywatela za pomocą kamer 
rozmieszczonych w centrum miasta z ogromną precyzją, opisując każdą minutę spędzoną w przestrzeni publicz-
nej. tradycyjne zagrożenia, jak źle oświetlone parki czy wąskie przesmyki między budynkami, przy zagrożeniach 
wynikających z międzynarodowego terroryzmu wydają się nieistotne i przestają zaprzątać uwagę opinii publicznej, 
pomimo tego, że dyskomfort użytkowania takiej przestrzeni pozostaje i dotyka każdego z nas.

przestrzeń publiczna, kreowana na zasadach demokracji, zakłada wolność zgromadzeń, a to właśnie zgro-
madzenia ludzi stają się źródłem największego aktualnego zagrożenia. paradoksalnie zagrożenie w tłumie po-
chodzi od zindywidualizowanych współczesnych ludzi, egoistycznie nastawionych na konsumpcję i niechętnych 
działaniom wspólnotowym (por. np. [5]). wykorzenienie i konflikty kulturowe powodują brak prostych recept na 
idealną przestrzeń miasta przyszłości, bo i sama przyszłość wydaje się obecnie pozbawiona czytelnej tożsamości. 
rozbudowana konsumpcja, która doprowadziła do kryzysu nie tylko zachodniego świata, powoduje przewartościo-
wywanie oczywistości okresu minionego i jednocześnie świadome czy nie powroty do wzorców z przeszłości czy-
telne np. w działaniach amerykańskich „nowych urbanistów” (np. [7]). Jeden element wspólny, jaki można dostrzec 
w kompozycji urbanistycznej i „urbanistyce wojskowej”, to chęć kontroli – tak ludzi, jak i przestrzeni. to szukanie 
porządku w obliczu zagrożenia (chaosu przestrzennego i bezładu w przestrzeni społecznej) być może umożliwi 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak kształtować miasto przyszłości, by nie przekraczać granic prywatności. by 
również uczestnictwo w przestrzeni publicznej pozwalało na anonimowość i możliwość wtopienia się w tłum. Jak na 
razie odpowiedzi, których udzielamy, opierają się na naszym dotychczasowym doświadczeniu – coraz powszech-
niejsze wykorzystywanie zasady rozwoju zrównoważonego do kształtowania środowiska również miejskiego opiera 
się na znanych i uznanych schematach energooszczędności, redukcji co2 i zwiększaniu ilości zieleni. intrygujący 
formą, ciekawiący oszczędną estetyką i zaskakujący pustką wnętrza pawilon brytyjski z wystawy eXpo 2010 sta-
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nowi wyjątek i forpocztę zmian (?). zapowiada nowe możliwości, ale stawia też nowe pytania, bo jak przełożyć ten 
rodzaj przestrzeni na kreację ciągłą, jaką jest miasto? czy jego zaletą jest wyjątkowość, a powtarzalność będzie  
w ogóle możliwa?

unoszące się w powietrzu ryby współmieszkające w przestrzeni zamieszkiwania ludzi budzą tęsknotę za 
odpowiedziami z bajek z dzieciństwa, gdzie świat był czarno-biały, a przestrzeń miasta czytelna i hierarchiczna.

(He) could not definitely  remember a  time when his country had not been at war, but  
it was evident that there been a fairly long interval of peace during his childhood (…).
Since about that time, war had been literally continuous, though strictly speaking it had 
not always been the same war. For several months during his childhood there had been 
confused street fighting in London itself, some of which he remembered vividly.
(…) War, it will be seen, is now a purely internal affair. (…) ...and the object of the war  
is not to make or prevent conquest of territory, but to keep the structure of society intact. 
The very word ‘war’, therefore, has become misleading. It would be probably be accurate 
to say that by becoming continuous war has ceased to exist. (…) A peace that was truly 
permanent would be the same as a permanent war. (…) War is Peace.

george orwell, nineteen eighty-four [4] 

the eXpo 2010 exhibition, held last year in shanghai, china, was organized under the motto: ‘better city, 
better life”. all national and corporate pavilions, and all held exhibitions followed that theme and tried to answer 
the question how the future, better life will be (or should be) and which kind of shape will take then the city of the 
future. it was amazing, that despite the diversity, coming mostly from different cultural background, both space 
visions – pavilions, and respective exhibitions in this pavilions were very homogenous in the use of audiovisual 
means and in giving the answer to the question how the space of this new city will be. the chinese, germans, 
frenchmen, italians, spaniards, the inhabitants of vast territories of arabian peninsula and the tiny luxemburg 
showing their vision of the future stressed mostly the role of people and their energy, which has enormous power 
and can transform the reality. so as the repetitive element in the exhibitions were used holograms (italians) or video 
projected (united arabian emirates) impersonations describing their life, achievements and dreams (of course 
with the certainty that everything is easily attainable). in german  pavilion the main attraction of the exhibition was 
a performance of a sphere moved with the energy from human shouts. for this performance there was a special 
auditorium built. Very similar was the message of one of the presentations in china pavilion emphasizing the role of 
united effort in ordinary achievements. saudi arabia presented a video projection on imposing semicircular screen 
– the floor of the pavilion, possible to watch from a special gangway with mobile pavement. the leading theme – 
state resources and the energy of the citizens – again photos showing human masses united for common good. 
at the same time the newest audiovisual means were used to show the visions of the urban space created in the 
cities of the future, which were transformed in green enclaves (the greenery covered everything from the lawns to 
the walls of the highest sky-scrapers). the architecture of the real pavilions was in tune with this total green vision 
– for example: the courtyards of the french (grapes) and the luxemburg pavilions (pots with colorful flowers) or the 
green walls of thematic pavilions. more complex ecological vision was presented in hanover (with red superficial 
tree integrated) and alsace pavilions; here was a green roof with a solar wall cooled with water. perhaps the most 
symbolic was the ningbo tengtou (chinese commune) pavilion where besides the traditional techniques of wall 
materials and plant cultures a glass aquarium-wall was built. the transparent construction of the wall integrated 
plants and through it the visitors could observe the housing estates outside the eXpo area (with surrealistic fishes 
floating in the air with the buildings behind). 

presentations of national or corporate identity created another theme which was repeated in the pavilions. 
this identity was represented through displays of own history and technological and cultural achievements – from 
dwarfs in german pavilion to oversized manikins dressed in the clothes designed by the most famous italian 
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dressmakers, from the 1:1 scale model of florentine cathedral cupola to digitalized mobile traditional chinese 
paintings depicting everyday scenes from the past.

during the eXpo exhibition the world presented the vision of its dreams, surprisingly pragmatic and based 
on “what we know and cherish”. only the british (project from heatherwick studio) created pavilion different from 
others in its aesthetic. it was alien in form and inside deprived from filling (every outside, fiberglass ‘spike’ got inside 
a glass plate with a seed (from different plants) hidden behind. in this way the pavilion with its soft plastic form of 
sea urchin, located on a sandpaper-like surface impersonated a shrine for biodiversity; only in a symbolic way but 
extremely stimulating in the search for an answer for the question about the better future.

simultaneously, to get into the expo exhibition area and be able to contemplate this “green” vision of 
joyous future everyone had to undergo personal inspection and luggage check, and had to remove plastic bottles 
and lighters. inside the expo area electric taxis and solar-supplied buses moved but on every street lamp was 
a surveillance camera watching every move of the visitors. young, conscientious, stony-faced chinese soldiers 
guarded the pavilions in every weather, rain or sun. but they stood also along the huangpu river, the axis of the 
exhibition areas. and even when ferryboats connected both riversides, the promenade along the river (on the 
corporate side of the eXpo) was screened off the water with a, of course green, man-high wall.

the ideal world of the future in today reality turned out to be extremely concerned about its own security.
a researcher of “military urbanism” – a term invented by him - stephen graham [3] describes how the fighting 

with outside (on the state borders) and inside threats base on the same set of rules and ideas. the society and 
common space (also the private one) are the same as targets and threats [see 3, p. Xiii] and the whole complicated 
surveillance technique is used to  the implementation of ‘military ideas of the prosecution of, and preparation 
for, war into the heart of ordinary, day-to-day city life’. [3, p. XiV] we can observe then the “urbanization of the 
security”. from the one side ‘increasingly, wars and associated mobilizations cease to constrained by time and 
space and instead become both boundless and more or less permanent’. [3, p. XV], on the other they cause more 
control border facilities to be established. this global problem, which for there first time got described in economic 
geography, is present in the life of every person who travels and every citizen who only moves along the streets of 
his own city. the cameras register our behaviour, they serve to frighten away hooligans and reduce violence. they 
should recognize potential terrorists (the railway station in mainz, germany became a place of an experiment, where 
complicated computer program with help of cameras aimed on the escalator tried to spot out from the masses the 
faces of the people in the picture archive) and transfer data about potential threats. at the same time this public 
space stuffed with sophisticated electronics do not change people’s behaviour – it does not protect londoners 
from the riots this year (but the web wikipedia site emerged already in the evening on the first day of the riots on 
august, the 6th, 2011 [10]), even if in britain every minute in the public space is on record of numerous surveillance 
cameras in the central areas of the city.  traditional threats as badly illuminated parks or narrow lanes between 
buildings in comparison with international terrorism seem insignificant and disappear from public scrutiny, even 
then the discomfort of the use of such spaces still exists and affects everyone. public space created with the rules 
of democratic society is created with intention of people gathering in it in freedom but nowadays the gatherings are 
the largest threat. paradoxically the threats from the crowd start with the individual, self-centered person oriented 
on consumption and not necessarily interested in togetherness. [see f. ex. 5] eradication and cultural conflicts make 
the easy answers to the ideal space of the city of the future, because the future itself seems to be deprived of clear 
identity nowadays. the exaggerated consumption, which originated the crisis of not only the western world, cause 
the overvaluation of the certainties of the past and conscious or unconscious return to the patterns of the past, 
possible to observe in the designs of american new urbanism [f. ex.7]. there is one element common with “military 
urbanism” and urban composition – it is the need to control – over the people and over the space/environment. this 
search for order when faced with a threat  (the chaos of the space and the social disorder) could bring the answer to 
the question how to create urban space of the city of the future not overstepping the privacy borders. how to create 
the public space that still will be possible to allow someone to be anonymous and to vanish in the crowd. so far our 
answers base on the previous experiences – more common use of the rules of sustainable development rest on well 
known and recognized schemas of energy efficiency, co2 reduction and the increase of greenery. the british eXpo 
2010 pavilion, with its intriguing form, economical aesthetic and startling void in place of the expected exhibition is 
an exception and in the vanguard of possible changes (?). it promises new possibilities, but also formulates new 
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questions – how to recreate this kind of space on the continuous creation such as the city is? Is it so that its virtue 
is to be an exception, and is the repetitiveness possible at all? 

The air-floating fishes, co-tenants of the human habitat, evoke the longing for the answers from the fairy 
tales from the childhood, where the world was black and white and the urban space of the city hierarchical and 
clearly distinguishable.
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il. 1. szanghaj, chiny. eXpo 2010, górna promenada. obustronna obserwacja. Jedna z wszechobecnych kamer na terenie 
wystawy światowej i turysta fotografujący jeden z pawilonów wraz z kamerą śledzącą jego czynności (fot. r. mikielewicz, 
2010)

ill. 1. shanghai, china. eXpo 2010, the pedestrian overhead walkway. the mutual observation. one from the omnipresent 
cameras at the world exhibition area and a tourist taking a photo of one of the pavilions together with the photo of the 
camera watching his movements (photo by r. mikielewicz, 2010)




