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1.  Wstęp

według danych demograficznych onz od 2008 roku po raz pierwszy w historii większość ludzi na świecie 
mieszka w miastach [4].

przestrzenie publiczne odegrały rolę nie do przecenienia w kształtowaniu kontaktów społecznych [1]. były 
miejscami spotkań, handlu, wymiany informacji, obchodzono tam uroczystości, świętowano zwycięstwa, wygłasza-
no przemówienia. to tam przez wieki pulsowało tętno miejskiego życia. zasadnicze zmiany pojawiły się stosunko-
wo niedawno.

w ostatnich latach domy jednorodzinne stają się zdecydowanie popularniejsze od bloków mieszkalnych, 
zwłaszcza spółdzielczych. współczesny człowiek coraz częściej zamyka się – dom staje się azylem chroniącym 
go przed światem zewnętrznym, a jednocześnie zaspokajającym wszystkie jego potrzeby [3]. przeciętny człowiek, 
bezpieczny w swoim domu, może w ogóle nie odczuwać potrzeby spędzania czasu na poszukiwaniu kontaktów 
poza nim – przecież ma w zasięgu cały świat dzięki internetowi i telewizji, nie wspominając już o telefonach.  
w ogródku zaś stoi mini-placyk zabaw dla dzieci – dzięki czemu również najmłodsi nie muszą się fatygować poza 
ogrodzenie tego małego świata. również wśród budowanych obecnie osiedli mieszkaniowych przeważają niewiel-
kie, zamykane kompleksy. także one mają tendencję do alienacji i oddzielania się od sąsiadów. zamykane place 
zabaw, ochrona pilnująca wejścia, wysokie płoty – to wszystko zdecydowanie nie sprzyja nawiązywaniu kontaktów 
międzyludzkich. place miejskie tracą w efekcie na znaczeniu – obecnie częściej organizuje się tam masowe impre-
zy niż toczy się codzienne życie mieszkańców.

na szczęście widać jednak potrzebę zmian [1]. obecnie projektanci coraz częściej zdają sobie sprawę,  
że takie odcinanie się od otoczenia to droga donikąd; pojawiają się interesujące place miejskie, skwery, parki, za-
chęcające do spędzania czasu poza domem-twierdzą. Jako przykłady można wymienić choćby schouwburgplein 
w rotterdamie [2] czy osławione piccadilly Gardens w manchesterze [3]. modne zaczyna być przesiadywanie  
z książką na ławce czy jogging w parku – np. w nowojorskim central parku, wypełnionym z rana przez biegaczy.

w ostatnich latach pojawia się również coraz więcej wizjonerskich projektów miast przyszłości, futurystycz-
nych, ekologicznych osad ludzkich. czy jednak projektanci w dążeniu do zapewnienia komfortu mieszkania, pracy, 
dojazdu, zminimalizowania oddziaływania na środowisko nie zapomnieli o wyznaczeniu przestrzeni publicznych? 
czy w ciągłym pędzie za nową technologią i coraz bardziej kosmicznymi rozwiązaniami nie zapomniano o najprost-
szych potrzebach człowieka? przyjrzyjmy się pod tym kątem dokładniej kilku wizjom miast przyszłości.

2. Crystal Island, Moskwa, Rosja – Foster & Partners

w moskwie powstaje największy budynek świata liczący 2,5 mln m2. odważna wizja sir normana fostera 
mierzyć będzie 450 m wysokości i zajmie powierzchnię 0,5 mln m2. wprawdzie jest to budynek ulokowany w ponad 
jedenastomilionowej rosyjskiej metropolii, jednak ze względu na jego powierzchnię, a także mnogość funkcji – 900 
apartamentów, 300 pokoi hotelowych, teatr, sklepy, restauracje, szkoła – zdecydowanie można go zaliczyć do 
przypadku „miasta w mieście”.

ulokowanie wszystkich niezbędnych funkcji w jednym budynku to pomysł tak samo nowatorski, co budzący 
uzasadnione obawy – wystarczy pójść o krok dalej, by Kryształowa wyspa zmieniła się w kryształowe więzienie. 
mieszkańcy będą mieli możliwość mieszkać i pracować w jednym budynku, w którym dodatkowo będą mieli za-
pewnione prawie wszystkie udogodnienia – właściwie po co więc wychodzić na zewnątrz? czy potrzeba spędzenia 
czasu na wolnym powietrzu, wśród zieleni, zwycięży z lenistwem? patrząc na dzisiejszą popularność wielofunk-
cyjnych centrów (nie tylko) handlowych, gdzie ludzie z lubością potrafią spędzić całe dnie, można w to wątpić.  
a przecież wystarczy do tych centrów dodać mieszkania, powiększyć powierzchnię, zrobić reklamę – i powstaje 
nam coś na kształt crystal island.

Kontrowersyjną kwestią jest także aspekt przestrzeni publicznych w Kryształowej wyspie. zaplanowano tam 
dwa tarasy widokowe, z których ma rozciągać się piękny widok na panoramę moskwy – zapewne ze względu na 
atrakcje wizualne będą gromadzić mieszkańców. Jednak w opisach projektu – zawierających mnóstwo informacji 
o technologii, mnogości usług, rozmachu inwestycji – brak informacji o tym, by zaplanowano tam jakiś rodzaj pla-
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cu, parku, skweru, a jeśli nawet się znalazły, nie są tak „nagłaśniane” jak ww. funkcje. czy ww. tarasy zaspokoją 
potrzeby mieszkańców w tej kwestii, czy jednak spełnią rolę forum miejskiego? to pytanie na razie pozostaje bez 
odpowiedzi.

3. Masdar City. Zjednoczone Emiraty Arabskie – Foster & Partners, LAVA

na pustyni w pobliżu abu Dhabi od kilku lat powstaje masdar, budowane od zera miasto dla 50 tysięcy 
mieszkańców, z urbanistyką autorstwa sir normana fostera. łącznie powstanie 6 mln m2 zabudowy.

w porównaniu do Kryształowej wyspy – tego samego autora przecież – dość oderwanej od miejsca,  
w którym ją zaplanowano (równie dobrze mogłaby znajdować się w każdym innym miejscu na świecie), masdar 
garściami czerpie z tradycji miejsca i bardzo charakterystycznej architektury arabskiej. zgodnie z typowym planem 
miast tego rejonu mamy do czynienia z wąskimi uliczkami zapewniającymi upragniony cień, gęstą zabudową po-
zwalającą na oszczędne gospodarowanie terenem, otoczenie murem – to nie tylko ukłon w stronę wielowiekowej 
tradycji, to także najpraktyczniejszy sposób budowania w tym klimacie.

pracownia normana fostera przy tym ukłonie w stronę tożsamości miejsca nie zapomniała jednak o kwe-
stiach technologicznych – masdar jest miastem na wskroś nowoczesnym, naszpikowanym elektroniką [5]. Do-
skonale widać to w internecie – zdecydowana większość dostępnych tam artykułów nt. masdar – skupia się na 
aspektach ekologicznych i zastosowanych w projekcie miasta futurystycznych technologiach.

także kwestia przestrzeni publicznych została doskonale zaplanowana – zdecydowanie najbardziej inte-
resującym i spektakularnym fragmentem masdar będzie centrum miasta projektu laVa – wielofunkcyjny zespół  
(m.in. galeria handlowa, centra: rozrywkowe, kulturalne, kongresowe) z dachami pokrytymi ogniwami fotowoltaicz-
nymi, dzięki którym z lotu ptaka budynki będą przypominać ogromne lustra. najważniejszym punktem założenia 
będzie miękko wykrojony plac z zacieniającymi go ogromnymi parasolami – innowacyjnym i oryginalnym rozwiąza-
niem zaproponowanym przez architektów z laVa. parasole, niczym ogromne słoneczniki, w ciągu dnia otworzą się 
i zapewnią cień placowi pod sobą, jednocześnie magazynując energię cieplną; nocą zaś będą zwinięte, a zgroma-
dzona przez nie energia oświetli centrum miasta w postaci swoistych kolumn świetlnych.

Główny plac masdaru zapowiada się jako bardzo ciekawa przestrzeń publiczna, dzięki ww. parasolom bę-
dzie można ją swobodnie i komfortowo użytkować także w dzień. Dodatkowo w kulturze arabskiej mocno zakorze-
niony jest motyw spotkań, stąd można wnioskować, że plac faktycznie będzie tętnił życiem przez całą dobę.

4.  Ekomiasto (Logroño Montecorvo), Hiszpania – MVRDV, GRAS

Drugim studiem, po foster & partners, mocno zaangażowanym w koncepcje miast przyszłości są holendrzy 
z mVDrV. to właśnie oni, wraz z hiszpańską pracownią Gras, stworzyli wizjonerską ekodzielnicę (przeznaczoną 
na mieszkania socjalne!), która powstanie na dwóch niewielkich wzgórzach montecorvo i la fonsalada na północ 
od Logroño, stolicy autonomicznego regionu la rioja w Hiszpanii. założenie obejmować ma 56 ha, w tym 3 tys. 
mieszkań oraz obiekty sportowe i kulturalne, sklepy, restauracje, przy czym zabudowa zajmie jedynie 10% terenu 
przeznaczonego pod inwestycję, co w dzisiejszych czasach jest absolutnym ewenementem. linearnie ukształto-
wana, zwarta zabudowa miejska będzie wić się w krajobrazie, niczym wielka wstęga, tworząc bardzo organiczne 
w kształcie założenie.

pozostałą część terenu ma stanowić ekopark – połączenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych z produk-
cją energii. na południowych stokach wzgórz otaczających miasto rozlokowane będą kolektory słoneczne, lśniące 
w słońcu i zatapiające okolicę w złotej poświacie. na szczycie wzniesień będą znajdować się farmy wiatrowe, bę-
dące charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu.

ekomiasto to przykład skrajnie horyzontalny i pełen zieleni. z pewnością nie braknie tam miejsca na re-
kreację – rozległe tereny zielone to idealne miejsce do odpoczynku zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. malowni-
cze położenie dodatkowo zachęca do wyjścia z mieszkania i rozkoszowania się widokiem podczas spacerów czy 
spotkań. projekt mVrDV mieści się w coraz popularniejszym nurcie architektury ekologicznej, przyjaznej nie tylko 
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dla środowiska, ale też dla człowieka. to współczesny pomysł na organizację idealnego, zielonego miasta w nie- 
dalekiej przyszłości, „sztucznego raju” – połączenia życia na wsi, w kontakcie z naturą i życia w mieście.

5.  Gwanggyo Power Centre, Korea Południowa – MVRDV

ecocity to nie jedyny futurystyczny projekt mVrDV – 35 km na południe od seulu wyrasta Gwanggyo power 
centre, również ich autorstwa. osiedle przeznaczone jest dla 77 tysięcy mieszkańców, zaś jego charakterystycz- 
ną cechą jest niespotykany kształt – opływowe, pokryte roślinnością stożki przypominające nieco zielone ter- 
mitiery.

zieleń w Gwanggyo jest wszechobecna, posadzona na tarasach i dachach budynków. zielone ogrody speł-
niać będą nie tylko funkcje estetyczne, ale także energooszczędne – dzięki nim poprawi się wentylacja, oczyści 
powietrze oraz zmniejszy zużycie wody i energii, m.in. poprzez ochronę przed zbytnim nagrzewaniem.

Gwanggyo zaprojektowane zostało jako samowystarczalne miasto – oprócz budynków mieszkalnych 
mieścić ma biura, szkoły, urzędy oraz obiekty kulturalne i handlowe. poszczególne budynki będą też połączone  
ze sobą za pomocą tarasów oraz niskiego atrium, dzięki którym możliwe stanie się stworzenie ogromnej przestrze- 
ni publicznej. Dzięki „rozciągnięciu” części pierścieni na zewnątrz każdy obiekt zyskał tarasy oraz zewnętrzne 
platformy łączące go z innymi budynkami i będące miejscem aktywności mieszkańców. Dzięki porozsuwaniu pię- 
ter we wnętrzach budynków powstaną puste rdzenie tworzące wielkie atria. będą one funkcjonować jak hole dla 
mieszkań, biur i muzeum oraz place centrów handlowych i części rozrywkowej.

Gwanggyo to swoiste połączenie moskiewskiej wizji fostera z ekomiastem z hiszpanii. mVrDV w tym przy-
padku zrezygnowało z horyzontalnych rozwiązań na rzecz wysokich, opływowych budynków, nie zapomnieli jednak 
o zieleni, która odgrywa tu wiodącą rolę, stanowiąc najciekawszy fragment projektu. można pokusić się o stwier-
dzenie, że jest to futurystyczne, przyjazne mieszkańcom, miasto-ogród, jednak w odróżnieniu od horyzontalnych 
wizji howarda są to ogrody wiszące, wertykalne. całe miasto idealnie wpisuje się w krajobraz, którego centralnym 
punktem jest jezioro i pokryte lasami wzgórza [6].

6. Wnioski

po analizie powyższych przykładów można pokusić się o stwierdzenie, że przyszłość przestrzeni publicznych 
rysuje się całkiem optymistycznie. na szczęście nastąpił odwrót od, tak modnych obecnie w polsce, odizolowanych 
domów oraz osiedli na rzecz wspólnych przestrzeni. projektanci nie zapominają o zapewnieniu mieszkańcom 
komfortowych miejsc spędzania wolnego czasu zarówno w postaci placów miejskich (masdar), jak i terenów 
rekreacyjnych (logroño). Jest szansa, że miasto XXi wieku nie będzie zimną przestrzenią pełną szkła i metalu, 
lecz dużą rolę odgrywać będzie w niej także zieleń, przestrzeń i woda, o ile architekci w pogoni za technologią nie 
zapomną o potrzebach przeciętnego człowieka.

1.  Introduction

according to data provided by the un for the first time since 2008 the majority of people of the world live  
in cities [4].

public space has had a significant role in the creation of social contacts [1]. it has been the meeting place, 
the place of trade, information exchange, the place where celebrations were held, victories celebrated and speeches 
delivered. for centuries it has been the heart of the city life. significant changes have appeared just recently.

in recent years houses have become more popular than blocks of flats, especially the cooperative ones. 
the contemporary human beings more and more often want to isolate themselves – their houses become their 
sanctuaries protecting them from the outside world, carrying for all they needs at the same time [3].
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an average person, safe and secure in their house, may not have the need to spend their time searching 
for contacts outside the house – they have all they need within reach owing to the internet and television, let 
alone phones. in their garden one can find mini playgrounds for children – thus the youngest also do not have to 
leave those tiny worlds of theirs. among the trends in housing estates building, the most popular are small, closed 
complexes. they also tend to alienate and separate people from their neighbours – closed playgrounds, security 
personnel guarding entrances and high fences – they all, definitely, do not make social contacts easy. as a result, 
city squares lose their meaning – nowadays they are rather places for mass events than the centres of everyday 
life of the inhabitants.

fortunately, the need for change is clearly visible [1]. nowadays designers more often than not realize that 
such alienation from neighbours leads literally to nowhere: interesting city squares and parks appear to encourage 
people to spend their time outside their fortress-houses. the following are perfect examples: schouwburgplein  
in rotterdam [2] or famous piccadilly Gardens in manchester [3]. it is getting more and more popular to sit with 
a book on a bench or go jogging in the park – e.g. in central park in new york, which is full of joggers every 
morning.

in recent years there have appeared more and more visionary projects of the cities of the future – futuristic, 
ecological human settlements. but have the designers, in their pursuit of assuring the comfort of living, working, 
commuting and minimizing the influence on the environment, not forgotten to set public spaces? have the basic 
human needs been not forgotten in this constant pursuit of new technology and more and more sci-fi solutions? 
taken all of that into consideration, let us have a closer look at several visions of the cities of the future.

2.  Crystal Island, Moscow, Russia – Foster & Partners

the largest building in the world is being built in moscow, it is 2.5 million m2 big. sir norman foster’s daring 
vision will be 450 meters high and it will occupy the area of 0.5 million m2. although it is a building, located in a more- 
-than-11-million russian metropolis, yet taking into account its area and the variety of its functions – 900 suites,  
300 hotel rooms, a theater, shops, restaurants, a school – it can definitely be treated as “a city in a city”.

the idea of setting all the necessary functions in one building is innovative but it also evokes justified doubts 
– one false step and crystal island becomes crystal prison. the inhabitants will have the chance to live and work  
in one building and, in addition, almost all the facilities will be set there – so why even bother to leave the building? 
will the need for spending free time outside, in the green, win over laziness? it is doubtful if one takes a closer look 
at the contemporary popularity of multifunctional centres (not only the shopping ones), where people so willingly 
spend whole days. it would be enough to add some flats, expand the area, advertise it and one gets a “crystal 
island”.

the aspect of public spaces in crystal island is also a controversial issue. there are two viewing terraces 
planned, with a beautiful view on moscow panorama – they will certainly gather the inhabitants because of the 
visual attractions. however, in the design description – full of information on technology, variety of services and  
the scope of investment – there is no information on whether any squares or a park are planned there. even if there 
is such information, it is not as strongly advertised as the other functions. will these terraces care for the inhabitants’ 
needs, will they function as a city forum? there is still no answer to this very question.

3. Masdar City, United Arab Emirates – Foster & Partners, LAVA

for a few years now, in the desert near abu Dhabi, masdar, a city for 50 thousand inhabitants has been 
being built from the scratch, with town-planning made by sir norman foster. the total area of 6 million m2 is going 
to be rendered habitable.

in comparison to crystal island – after all by the same author – which is completely not connected to a place 
where it is planned (it could be located in any other place in the world), masdar is inspired by the tradition of the 
place and its characteristic arab architecture. in accordance with a typical city plan of the region, there are narrow 
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streets providing for desired shadow, dense development allowing for economical area management, surrounding 
the area with a fence – it is not only a nod towards multigenerational tradition, but also the most practical way  
of building in this climate.

norman foster’s studio team, respecting the identity of the place, have not forgotten about technological 
issues – masdar is a city which is extremely modern, full of electronics [5]. it is clearly visible in the internet –  
the vast majority of the articles about masdar focus on ecological aspects and on futuristic technologies applied  
in the design of the city.

the question of public spaces was also carefully designed – by far the most interesting and spectacular 
part of masdar will be the designed by laVa centre of the city – a multifunctional complex (among others:  
a shopping centre, entertaining, cultural and congressional centres) with roofs covered with photovoltaic cells 
making the buildings look, from the bird’s-eye view, like gigantic mirrors. the most important will be a square shaded 
by gigantic umbrellas – an innovative and original solution proposed by the architects from laVa. the umbrellas, 
like gigantic sunflowers, will open during the day providing shadow for the square below, cumulating solar energy  
at the same time; whereas at night they will be closed, and the energy collected will lighten the centre of the city 
with peculiar lightning columns.

the main square of masdar is to be a most interesting public space, thanks to the above mentioned umbrellas 
it will be freely and conveniently used during the day. in addition, in arab culture, the motif of meetings is very strong 
thus it can be expected that the square will be really swarming with life day and night.

4.  Eco-city (Logroño Montecorvo), Spain – MVRDV, GRAS

the second study, beside foster & partners, strongly involved in the concept of the cities of the future are 
the Dutch from mVDrV. they, together with the spanish Gras studio, created a visionary eco-zone – destined for 
social flats! – which will be built on two small hills  montecorvo and la fonsalada north from logroño – the capital 
of the independent region of la rioja in spain. it is assumed that it will encompass 56 ha – including 3 thousand 
flats, sporting and cultural buildings, shops, restaurants, yet the buildings will cover only 10% of the area meant  
for the investment, which makes it a real sensation nowadays. linearly shaped, dense city development will bend 
in the landscape like a great ribbon, creating a very organic shape.

the rest of the area is to be an eco-park – merging recreation-holiday functions with energy production.  
on the southern slopes of the hills surrounding the city there will be solar collectors, shining in the sun and flooding 
the area with a golden glow. at the top of the hill there will be wind farms, characteristic for the local landscape.

the eco-city is to be extremely horizontal and full of green. surely there will be place for recreation – 
vast green area is a perfect place for resting, both for adults and children. the picturesque location additionally 
encourages people to leave their flats and to enjoy the view while walking or meeting others. the mVrDV design 
is set in a more and more popular trend in ecological architecture, not only environment but also human friendly.  
it is a modern idea to organize a perfect, green city in the near future, “an artificial paradise” – a combination of rural 
life close to nature, and living in a city.

5.  Gwanggyo Power Centre, Republic of Korea – MVRDV

the eco-city is not the only futuristic design of mVrDV – 35 km south from seoul Gwanggyo power centre  
is appearing – it is also their design. the housing estate is designed for 77 thousand inhabitants and its characteristic 
feature is a unique shape – streamlined cones, covered with plants, resembling green termitaries.

the green in Gwanggyo is omnipresent – planted on terraces and roofs of the buildings. the green gardens 
will not only have esthetic functions but also help to save energy –ventilation will improve, the air will be cleaner and 
the use of water and energy will be reduced, among others, because they will protect against overheating.

Gwanggyo was designed as a self-sufficient city – apart from housing buildings there will be bureaus, 
schools, offices and cultural and trading buildings. buildings will be connected with one another via terraces and  
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a low atrium, owing to which it will be possible to create a vast public space. by “extending” some of the rings 
outside, each building has gained terraces and outer platforms, connecting it with other buildings, being also the 
places for the inhabitants’ activities. Due to spreading the floors, in the interiors of the buildings there will appear 
empty cores, creating large atriums. they will function as halls for the flats, offices, museum and as squares  
of shopping centers and entertaining area.

Gwanggyo is a peculiar combination of the foster’s vision from moscow with the eco-city in spain. in this 
case mVrDV resigned from the horizontal solutions in favour of high, streamlined buildings, yet they did not forget 
about the green, which plays the leading role there since it is the most interesting element of the design. it may be 
stated that it is a futuristic, inhabitant-friendly city-garden – yet, contrary to howard’s horizontal visions these are 
hanging, vertical gardens. the whole city perfectly corresponds with the landscape, with a lake, and wooded hills 
as its central point [6].

6.  Conclusions

having analysed the above examples, it may be said that the future of the public spaces is quite optimistic. 
fortunately enough there has been a retreat from so popular nowadays in poland isolated houses and housing 
estates, in favour of common spaces. Designers do not forget about providing inhabitants with comfortable places 
for spending their free time, the city square (masdar) and recreation areas (logroño) are the examples. there is  
a chance that the cities of the XXi century will not be cold places full of glass and metal, but the green, free space 
and water will also play very important roles, unless the architects in their pursuit of technology forget about the 
needs of an ordinary human being.
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