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

Elewacje medialne i dynamiczna iluminacja budynków są przez jednych widziane jako efek-
towne symbole współczesnego, ponowoczesnego miasta, inni postrzegają je jako zjawiska 
groźne, zanieczyszczające przestrzeń miejską i atakujące uwagę przechodnia nadmierną ilością 
bodźców. W dyskusji dotyczącej tego zjawiska pomijana jest najczęściej kwestia kosztów in-
westycyjnych. Tymczasem nasze doświadczenia dowodzą, że aspekt ekonomiczny jest najważ-
niejszym czynnikiem, który w warunkach polskich determinuje stosowanie tych nowoczesnych 
technologii.

Słowa  kluczowe:  fasady medialne, dynamiczna iluminacja, oprawy LED, membrany EFTE

A b s t r a c t

Media façades and dynamic light installations are seen by some as spectacular symbols of 
contemporary, postmodern cities, while others are much more critical, they treat them as dan-
gerous, space polluting agents, which aggressively attack senses of passers-by and commuters. 
In discussions concerning that phenomenon most often cost matters are omitted. However, ac-
cording to our recent design experiences on Polish market investment costs are most important 
factors, determining deployment of those modern technologies.

Keywords: media façade, dynamic illumination, LED lighting sources, EFTE membranes
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1.  Wstęp: światło jako narzędzie kreowania przestrzeni

W tym biegu nierównych szans rzeczy nigdy nie dogonią obrazów.
E. Rewers

Ewa Rewers twierdzi, że szczególną rolę w kształtowaniu ponowoczesnego miasta od-
grywa światło, które w coraz mniejszym stopniu służy oświetleniu, a coraz częściej sta-
je się narzędziem kreowania przestrzeni.  Współczesne miasto można wręcz przedstawić 
jako strumień obrazów, w którym światło jest zarówno nośnikiem informacji, jak i tworzy-
wem z którego zbudowana jest forma. Zauważa także, że wirus obrazu świetlnego zaczyna  
namnażać  się w przyśpieszonym  tempie,  zakażając  i wymazując materialną  rzeczywistość  
[1, s. 103]. Ze względu na różnorodność i zmienność wrażeń projekcje dynamiczne mają 
zdecydowanie większą siłę oddziaływania niż iluminacje statyczne. Wzmacniają przy tym 
poczucie chaosu, pośpiechu i natłoku informacji – zjawisk tak charakterystycznych dla ru-
chliwych metropolitalnych ulic. Bombardowany informacjami, otoczony fajerwerkami obra- 
zów i kakofonią dźwięków współczesny człowiek zaskakiwany jest co rusz nowymi sytu-
acjami, nie może odwoływać się do nabytego wcześniej doświadczenia, zatraca poczucie sta-
bilności i bezpieczeństwa [2, s. 450]. Architektura materialna jest coraz częściej zastępowana 
przez budowaną za pomocą ruchomych obrazów media-architekturę, która może stanowić 
wyjątkowo silne medium, wykorzystywane w polityce, reklamie i rozrywce. Szklany i przej-
rzysty budynek obciągnięty siatką fasady medialnej wyświetlającej obrazy z dokładnością 
zbliżoną do ekranu komputerowego może stać się ucieleśnieniem „architektury nagości” – 
oddając istotę społeczeństwa informacyjnego poprzez formy tak czyste, neutralne i tak prze-
źroczyste, że nie udają że cokolwiek mówią [3, s. 420].

Jednym z pionierów w projektowaniu i budowie fasad medialnych jest niemiecka firma 
ag4, która prace nad tą technologią rozpoczęła już w 1992 r. Ich zwieńczeniem stała się 
realizacja budynku T-Mobile w Bonn, wzniesionego w 2004 r. Przełomowa koncepcja fir-
my ag4 polegała na połączeniu transparentnych siatek wytwarzanych ze stali nierdzewnej z 
wplecionymi w nie rurowymi szynoprzewodami, w których umieszczone zostały rzędy diod 
LED RGB. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko wysokie walory estetyczne przegrody, ale 
także jej odporność, trwałość i samonośność. Siatka medialna dobrze prezentuje się zarówno  
w dzień (kiedy błyszczy stal nierdzewna), jak i w nocy (kiedy skrzą się diody). Komputer, któ-
ry steruje poszczególnymi diodami umożliwia wyświetlanie na fasadzie dowolnych obrazów 
świetlnych, których jakość zależy od gęstości pikseli, odległości widza od fasady i kontrastu 
pomiędzy źródłami światła a tłem, na jakim są obserwowane. Przegroda ta, produkowana na 
skalę przemysłową przy współpracy firmy GKD, znana jest pod nazwą Mediamesh®. Jest 
lekka (6,2–10 kg/m2), cienka (2,5 cm), zapewnia dość duży stopień przejrzystości (54–65%, 
w zależności od gęstości siatki) i bardzo duże nasycenie pikselami (możliwy rozstaw od 3 cm 
w poziomie i od 4,25 cm w pionie), co oczywiście przenosi się na uniwersalność możliwych 
zastosowań i jakość wyświetlanego obrazu. Fasada medialna zbudowana z metalowej siatki 
może być wykorzystywana w dzień jako transparentna przegroda ograniczająca stopień na-
słonecznienia i przegrzewania szklanej elewacji, przed którą została zamontowana.

Należy zwrócić uwagę, że sam twórca systemu, architekt Christoph Kronhagel, w swym 
eseju zatytułowanym Fasady medialne  jako część miejskiej kultury [4, s. 166-167] postu-
luje objęcie ich szczególnym nadzorem, aby móc z jednej strony ochronić społeczeństwo 
przed zalewem agresywnej reklamy i natłokiem obrazów, a z drugiej, aby poprzez fachową 
koordynację i synchronizację działania móc realizować na nich projekty związane z kulturą 
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miejską. Autor zwraca uwagę, że fasada medialna jest szczególnym medium, które nie może 
być porównywane do video bądź telewizji, bowiem uwaga widza (przechodnia, kierowcy) 
będzie na nim skoncentrowana tylko przez krótki czas. Nawet standardowa 30-sekundowa 
reklama telewizyjna nie nadaje się do wykorzystywania na fasadach medialnych, ich progra-
my muszą być konstruowane inaczej, uwzględniając fakt że odbiorca znajduje się w ruchu,  
a jego uwaga jest bezustannie odwracana i rozpraszana. Według Kronhagela szansą, jaką 
daje nam medializacja architektury jest możliwość interaktywnego oddziaływania na uczucia  
i nastroje społeczne. Programy medialne mogą wykorzystywać zmienne rytmy, kolory i czę-
stotliwości, zależnie od pory dnia, roku, pogody, lokalizacji. Koordynacja medialnego prze-
kazu może powodować, że całe dzielnice miasta będą „mówić jednym głosem”, prowadzić 
wspólne akcje marketingowe, uczestniczyć w globalnej grze, w której przekaz i informacja 
staje się podstawowym zasobem. W ten sposób MEDIATEKTURA może stać się pomo-
stem, pomiędzy ludźmi a ich zurbanizowanym środowiskiem, narzędziem budowy nowego 
środowiska mieszkalnego kompatybilnego z internetem i innymi środkami elektronicznej 
komunikacji.

Za przykład interaktywnej relacji pomiędzy fragmentem miasta a jego mieszkańca- 
mi może służyć instalacja Emotional City w Sztokholmie, autorstwa Erika Krikortza. Zimą 
2007 r. oświetlił on cztery ściany szczytowe kompleksu budynków Hötorget, dobrze wi-
docznych w nocnej panoramie miasta. Mieszkańcy Sztokholmu mogli sterować kolorem 
iluminacji, wybierając na stronie www.emotionalcities.com odpowiedź na pytanie How are 
you today zapisaną w postaci 7 barwnych twarzyczek: od smutnego fioletu poczynając na 
rozradowanej czerwieni kończąc. Odpowiedzi były co godzinę uśredniane, a ich rezultat 
w postaci barwnej plamy widocznej w sylwecie miasta ilustrował wypadkową aktualnego 
nastroju jego mieszkańców.

Innym rozwiązaniem dynamicznej iluminacji budynków, charakterystycznym dla po-
czątku XXI w., stało się wykorzystanie transparentnych powłok z tworzyw sztucznych – 
membran ETFE1 – do  budowy tzw. powłok komunikacyjnych (Communicative Skin), gdzie 
połączenie światła, elektronicznych mediów i zaawansowanych technologicznie materia- 
łów może w rezultacie doprowadzić do stworzenia obiektów, których obudowa będzie zmie-
niać się i widowiskowo reagować na bodźce bądź potrzeby płynące ze środowiska zew- 
nętrznego [5, s. 127-149]. Znanymi przykładami zastosowań membran ETFE w połącze-
niu z półprzeźroczystymi, rozpraszającymi światło foliami ETFE  są stadion Allianz Arena  
w Monahium (Herzog & de Meuron, 2005) i hala olimpijska Water Cube w Pekinie (PTW 
Architects, 2008).

2.  Park biurowy Bonarka 4 Business w Krakowie

W 2007 roku otrzymaliśmy zlecenie na zaprojektowanie zespołu budynków biurowych 
przy powstającym centrum handlowym Bonarka w Krakowie2. W zamierzeniu inwestora, 
którym była węgierska spółka deweloperska Trigranit, na terenie byłych zakładów przemysłu 

1 ETFE – etylen/tetrafluoroetylen – cechuje niewielki ciężar, odporność na promieniowanie UV, sa-
mozmywalność, elastyczność i duży stopień przepuszczalności światła, który może być regulowany 
nadrukami lub powłokami.

2 Zespół budynków biurowych Bonarka 4 Business w Krakowie, autorzy: Artur Jasiński, Marcin Go-
dziński, Katarzyna Leśnodorska, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek z zespołem, projekt 2007–
2008, realizacja I etapu 2009–2011.
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chemicznego miało powstać wielofunkcyjne centrum handlowo-usługowe, w skład którego, 
oprócz jednej z największych w Polsce galerii handlowej, wchodzić miał także park biurowy 
o powierzchni ponad 30 000 m2 i osiedle mieszkaniowe przeznaczone dla kilku tysięcy osób. 
Wyzwaniami stojącymi przed inwestorem i projektantami były nie tylko rekultywacja skażo-
nego terenu poprzemysłowego i wywiezienie osadników wypełnionych toksycznymi odpa-
dami, ale także zmiana sposobu społecznej percepcji nazwy Bonarka, tradycyjnie kojarzonej 
z „fabryką kurzu w Podgórzu”. Kolejnym problemem była topografia lokalizacji inwestycji, 
a przede wszystkim fakt, że powstawała w odciętej od głównych ulic i zagłębionej niecce te-
renu, ukrytej przed wzrokiem mieszkańców miasta, przyszłych klientów centrum, za zasłoną 
lasu i okolicznych wzgórz.

Il. 1. Zespół biurowy Bonarka 4 Business, z lewej iluminowany komin obudowany podświetloną 
powłoką ETFE (źródło: archiwum firmy Artur Jasiński i Wspólnicy)

Ill. 1. Office complex Bonarka 4 Business, on left side illuminated chimney wrapped with  
the ETFE envelope (source: Artur Jasiński i Wspólnicy, company archives)

Przedstawiliśmy wówczas koncepcję wykorzystania komina, stojącego na terenie działki 
przeznaczonej pod budowę parku biurowego jako szczególnego, poprzemysłowego artefak-
tu, który stałby się zarówno symbolem, jak i atrakcją przestrzenną dla wznoszonego kom-
pleksu. Komin, który jest jedyną pozostałością zabudowy Zakładów Przemysłu Nieorganicz-
nego Bonarka ma wysokość 100 metrów, średnicę u podstawy 7,20 m, a u wylotu 3,64 m. 
Zaproponowaliśmy, aby stojący na głównym placu komin obudować płaszczem mlecznej, 
częściowo transparentnej membrany, która będzie podświetlona zwykle światłem białym,  
a co jakiś ustalony z góry czas odbywać się na nim będzie pokaz dynamiczny – realizowany 
za pomocą układu sterowanych komputerowo świateł LED RGB. Wtedy komin zmieniałby 
swoje kolory w płynny sposób, mógłby także „zrzucać” tęczowe kręgi kolorów, obracać się 
i wirować. Dodatkowo jego sylweta miała zostać przedłużona widocznym z daleka strumie-
niem światła, rzucanym z jego wylotu pionowo w górę. W dzień komin stojący na głównym 
placu pieszym, projektowanym pomiędzy zespołem budynków biurowych a centrum handlo-
wym, byłby neutralnym, białym obiektem, pokrytym samozmywalną, połyskliwą membra-
ną, w nocy zamieniałby się na gigantyczny lampion, od czasu do czasu prezentujący świetlny 
spektakl, dając zachętę do zabawy, wizyty w kawiarni czy po prostu do tego, aby usiąść na 
jednej z ustawionych na placu ławek.
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Według założeń obudowa komina polegać miała na obłożeniu jego żelbetowego trzonu 
transparentną membraną PVC lub ETFE, rozpiętą na systemowych profilach mocowanych 
do kręgów konstrukcji stalowej. Konstrukcję wsporczą tworzyć miał system stalowych ob-
ręczy, ustawionych wzdłuż całego komina w pionowym rozstawie co 2 m, zamontowanych 
do wsporników o wysięgu 0,8 m. Na kręgach, co 10 metrów w pionie ustawione miały 
zostać ażurowe pomosty HMS, dzięki czemu zapewniona byłaby wymiana źródeł światła  
i kontrola stanu technicznego komina. Trzon komina miał zostać pomalowany na biało  
(w celu lepszego odbicia światła), a jego iluminacja3 realizowana byłaby przez trzy systemy: 
oświetlenie statyczne światłem białym dawałyby świecące na trzon komina reflektory o sku-
pionej wiązce świetlnej ustawione na pomostach, zaś iluminację dynamiczną zapewniałoby 
194 listew LED RGB ustawionych na kręgach stalowej konstrukcji wsporczej. Dodatkowo, 
ze szczytu komina wyświetlony byłby słup światła generowany przez baterię 3 reflektorów 
wąsko strumieniowych.

Po uzyskaniu akceptacji wstępnej koncepcji przez inwestora przystąpiliśmy do dalszych 
prac projektowych. Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z potencjalnymi dostawcami mem-
bran ETFE – niemieckimi firmami: Ceno Tec GmbH Textile Construction i Hightex GmbH. 
Do rozwiązania były wówczas następujące problemy:

obudowa komina płaszczem membrany znacznie zwiększała jego średnicę i opór boczny. – 
Należało ponownie sprawdzić sztywność konstrukcji ścian komina i wielkość jego 
fundamentów,
płaszcz z membrany ETFE narażony jest na znaczne siły związane z parciem i ssaniem – 
wiatru na wysokości do 100 m nad powierzchnią ziemi. Należało zbadać czy powłoka  
i detale połączeń poszczególnych elementów membrany wytrzymają takie obciążenia,
komin był ujęty w wykazie stałych przeszkód lotniczych i wymagane było jego odpowiednie – 
oznakowanie: dzienne w postaci pasów biało-czerwonych namalowanych w jego górnej 
części i nocne w postaci 2 zespołów lamp, zamontowanych na pomostach, na wysokości 
60 i 100 m. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu- 
ry w sprawie zgłaszania i oświetlania przeszkód lotniczych każdy projekt oświetlenia  
i iluminacji komina musi zostać zgłoszony i uzgodniony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego.
W połowie 2008 r. opracowano dodatkową ekspertyzę konstrukcyjną i koncepcję wielo-

branżową wraz z kosztorysem inwestycyjnym projektu iluminacji komina, rozwiązując przy 
tym wymienione powyżej problemy. W ramach prac budowlanych związanych z budową 
garaży podziemnych pod placem wokół komina jego fundament został obudowany dodat-
kowymi ścianami konstrukcyjnymi i wzmocniony, co zwiększyło wytrzymałość i sztywność 
całej konstrukcji, niezbędną do przeniesienia dodatkowych obciążeń od wiatru. W rezultacie 
prac laboratoryjnych dobrano folię o odpowiednich parametrach i stopniu transparentności. 
W wyniku badań producentów folii zdecydowano, aby zagęścić stopniowo, wraz ze zwięk-
szeniem wysokości, pionowy rozstaw pierścieni konstrukcji stalowej w celu zniwelowania 
narastającego obciążenia od wiatru. Uzgodniono także z urzędem Prezesa Lotnictwa Cy-
wilnego możliwość uzgodnienia projektowanej iluminacji komina, pod warunkiem, że jego 
najwyższa część złożona zostanie z naprzemiennych kręgów z folii w białym (mlecznym)  
i czerwonym kolorze.

3 Projekt koncepcyjny iluminacji komina autorstwa arch. Mirosława Sulmy, ES System, Kraków 
2008.



302

Na planowany budżet iluminacji komina składały się kwoty: oświetlenia – ok.  
900 000 zł, stalowej konstrukcji wsporczej – ok. 1 mln zł i dokumentacji projektowej. Jed-
nak najpoważniejszą pozycją po stronie kosztów była cena membrany ETFE oszacowana  
na kwotę około 500 000 Euro, co biorąc pod uwagę powierzchnię obudowy komina wyno- 
szącą około 2000 m2 daje niebagatelny wskaźnik wynoszący 1000 zł/m2. Wartość ta prze-
kracza koszt większości stosowanych w Polsce elewacji i dorównuje przeszklonym ścia- 
nom osłonowym na ryglowej konstrukcji aluminiowej. Wysoki budżet inwestycji w kwocie 
4 mln zł netto spowodował, że – w obliczu nadciągającego światowego kryzysu finanso- 
wego – inwestor nie zdecydował się na realizację iluminacji komina w zaproponowanym 
przez nas kształcie, co więcej zawieszona została wówczas, na ponad rok, realizacja obiek-
tów biurowych.

Idea dynamicznej iluminacji komina została jednak zrealizowana w 2009 r., w znacznie 
okrojonej w stosunku do pierwotnego projektu wersji, i za znacznie mniejsze pieniądze, na 
podstawie projektu dostarczonego przez węgierską firmę LISYS. Betonowy komin został 
odnowiony, pomalowany i podświetlony ogólnym światłem białym, 8 reflektorami Philips 
Arena Vision. W środkowej części komin iluminowany jest 8 pionowymi pasami lamp LED 
w kolorze białym, o wysokości 55 m. Kolejna, 12 metrowa część komina obudowana zo-
stała siatką medialną 8 pikselowych źródeł LED RGB SMD w rozstawie 20 × 20 cm. Dla 
wzmocnienia efektu wizualnego punkty świetlne zostały otoczone odbłyśnikami z diago-
nalnie ustawionej kraty, zbudowanej wokół zwieńczenia komina z taśm ze stalowej blachy 
nierdzewnej. Najwyższa część komina została na długości około metra owinięta taśmą na 
której rozmieszczono co 7,5 cm 8-pikselowe źródła LED RGB. Ma szczycie komina usta-
wiono reflektor wąskostrumieniowy o mocy 4 kW, który wytwarza ruchomą wiązkę światła 
widoczną z odległości 20 km. Zapotrzebowanie energii elektrycznej na system iluminacji 
komina wynosi 46 kW.

Wydaje się, że z komercyjnego punktu widzenia ten wydatek się opłaca. Dynamicznie 
iluminowany komin stał się już rozpoznawalnym symbolem nowego centrum handlowego. 
Wieczorem stanowi charakterystyczny znak pozwalający na orientację przestrzenną w tym 
rejonie miasta. Komin wykorzystywany jest także przez zarządców centrum handlowego  
w akcjach marketingowych, lecz nie brak mu też przeciwników, zarzucających mu zaśmie-
canie sylwety miasta i kiczowatość. W lutym 2010 roku lokalny dodatek Gazety Wyborczej 
doniósł o proteście wystosowanym przez „międzynarodową grupę miłośników Krakowa”, 
którą oburzyła ta forma „komercyjnej dewastacji miasta”. Fakt ten na swój sposób dowodzi, 
że iluminowany komin „Bonarki” jest widziany i dostrzegany, a więc spełnia postawioną 
przed nim rolę.

3.  Park technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu

W maju 2009 roku wygraliśmy konkurs architektoniczny na budynek Parku Technolo-
gicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu4. Będzie to siedziba dla nowej in-
stytucji tworzonej przez nowosądecką Wyższą Szkołę Biznesu. Obiekt ma być ośrodkiem 

4 Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu, autorzy: Artur Jasiński, Marcin 
Godziński, Katarzyna Kapłoniak, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek z zespołem, I nagroda w kon-
kursie architektonicznym maj 2009, projekt 2009–2010, realizacja rozpoczęta w 2011 r., zakończenie 
zaplanowane na 2013 r.
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badawczym i  inkubatorem dla nowych firm rozpoczynających działalność na rynku me-
diów, grafiki, gier i animacji komputerowej, technologii mobilnych, internetu, e-marketingu 
i e-learningu. W programie budynku znalazły się nie tylko biura, ale także serwerownie, 
laboratoria, studia dźwiękowe i filmowe, gdzie możliwe będzie projektowanie i testowanie 
dowolnych przedsięwzięć z zakresu multimediów i IT.

Program i lokalizacja budynku skłoniły nas do poszukiwania rozwiązania, które z jednej 
strony będzie dobrze wpisane w zastany kontekst (zbocze góry) i przyjazne użytkownikom, 
a z drugiej prezentować będzie mieszczącą się w nim instytucję jako bardzo nowoczesną, 
dynamiczną i zaawansowaną technologicznie. W rezultacie nasz projekt został „wbity”  
w zbocze i przybrał formę okrytych trawiastym stropodachem skrzydeł, które jako prze-
szklone wsporniki wystają ponad 20 metrów nad place wejściowe. Całość obiektu połączona 
jest wewnętrzną ulicą pieszą. Funkcja projektowanego budynku, bezpośrednio związana ze 
światem technologii cyfrowych, skłoniła nas do zastosowania w nim kilku bardzo nowo- 
czesnych systemów, między innymi: fasad medialnych, interaktywnych ekranów, wyświetla-
czy typu Mirror LCD i tzw. info-kiosków.

Il. 2. Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu – propozycja wykorzystania ścian szczytowych 
jako fasad medialnych (źródło: archiwum firmy Artur Jasiński i Wspólnicy)
Ill. 2. Office Park in Nowy Sącz – front walls used as media facades

(source: Jasiński i Wspólnicy, company archives)

Podstawową rolę w prezentacji budynku miały pełnić trzy fasady medialne zawieszone 
przed przeszklonymi ścianami szczytowymi skrzydeł biurowych, wspornikowo wysunięty-
mi nad placem wejściowym i skierowanymi w stronę ulicy Tarnowskiej. Wymiar każdej ze 
ścian wynosił ok. 20 m szerokości na 9 m wysokości. W wyniku rozpoznania rynku wybrano 
dwa dostępne u nas systemy fasad multimedialnych, które w swojej formie odpowiadały 
założeniom architektonicznym, umożliwiały samonośny montaż przed licem fasady szkla-
nej i miały odpowiednie parametry techniczne, zdolne do wyświetlania ruchomych obrazów  
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o odpowiedniej rozdzielczości. Były to systemy: Mediamesh® firmy GKD i Outdoor dTube 
koncernu Philips. Jednak sporządzenie specyfikacji i wstępnego kosztorysu udowodniło, że 
budżet naszej inwestycji nie wytrzymuje montażu fasad medialnych, których cena zaczyna 
się od 1500 Euro/m2, a kończy na poziomie 15 000 Euro/m2. Wystarczy powiedzieć, że na-
wet w wypadku zastosowania siatek medialnych o słabej rozdzielczości ich zastosowanie 
pociągałoby za sobą wydatek rzędu 5 milionów złotych netto, co odpowiadało blisko 10% 
planowanych kosztów, a w wypadku zastosowania fasad medialnych o najwyższych parame-
trach ich koszt mógłby przekroczyć połowę całego budżetu inwestycji(!). Po analizie przed-
stawionych powyżej danych inwestor nie wyraził zgody ani na podniesienie kosztu robót 
przewidzianych na budowę obiektu, ani na wykorzystanie w celu sfinansowania ekranów 
medialnych środków zarezerwowanych na wyposażenie budynku (środki te przeznaczone 
są w większości na zakup serwerów i komputerów, czyli elementów definiujących kluczowe 
parametry funkcjonalne projektowanej inwestycji).

4.  Wnioski

Po analizie realiów dotyczących zastosowania fasad medialnych na rynku krajowym do-
szliśmy do przekonania, że obecnie wysokie koszty uniemożliwiają ich stosowanie wyłącz-
nie w celach informacyjnych czy rozrywkowych. Jedynie możliwość sprzedaży określonego 
czasu projekcji, przeznaczonego na reklamę komercyjną może skutecznie zrekompensować 
poniesione nakłady inwestycyjne. Jednak, aby móc sprzedać czas przeznaczony na reklamę, 
fasada medialna musi być oglądana przez dostatecznie dużą grupę ludzi, co ogranicza moż-
liwość jej zastosowań do lokalizacji położonych w pierzejach śródmiejskich placów, węzłów 
komunikacyjnych i najważniejszych skrzyżowań. Tym niemniej w Polsce trwa już wyścig  
o pierwszeństwo w efektownym wpisaniu idei medialnej fasady w formę architektoniczną. 
Jest jedynie kwestią czasu, kiedy dynamiczna iluminacja i fasady medialne znajdą praktycz-
ne zastosowanie w realizowanych w Polsce budynkach.
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