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

Rozrastające się miasta upodabniają się do współczesnego życia z jego niesamowitą dynamiką 
i zmiennością. Nieruchoma jak dotąd architektura, towarzysząca „przepływowi ludzi i obrazów”, 
staje się obecnie elementem kinetycznym miasta. Efekt ten wzmacniają dynamiczne formy i ich ele-
wacje, zdolne do przekazywania nowych kodów i znaczeń za pomocą ruchomych obrazów. Życie 
miasta ogniskuje się w miejscu skrzyżowania aktywności i spotkań ludzi, kultur, form itp. W XXI 
wieku istotne stało się ponowne zjednoczenie fizycznych struktur miasta – ich budynków, przestrzeni, 
ulic – z jego socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym wymiarem życia. 
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A b s t r a c t  

The cities which are growing fast are similar to contemporary life, with its unusual dynamic and 
variety. Immovable architecture, which have followed "flow of people and pictures", becomes now 
a kinetic element of the city. This effect is reinforced by dynamic forms and their elevations, which 
are able to display the new signs and meanings by moving pictures. Life of the city is concentrated in 
the junctions of activities and in places where people, cultures, forms etc. have met. An attempt to  
re-engage the physical structure of cities – their buildings, spaces and streets – with the social, 
cultural and economic dimensions of urban existence becomes essential in 21st century. 
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Świat staje się zrozumiały jako 
skomplikowana tkanka zdarzeń, 
w której połączenia różnego 
rodzaju następują po sobie lub 
zachodzą na siebie, lub łączą 
się i w ten sposób określają 
budowę całości1 

1. Wstęp 

Wielkie miasta jak magnes przyciągają ludzi różnych narodowości, przyjeżdżających z nadzieją na 
lepsze, bogatsze i ciekawsze życie. Metropolie, oswojone przez Internet i dostępne dzięki środkom trans-
portu, kuszą swoją pozorną otwartością, wydają się nie mieć granic, wysokości i rozciągłości. Prognozuje 
się, że w 2050 r. będzie w nich mieszkać ponad 8 miliardów ludzi. Sto lat temu mieszkańcy miast stano-
wili mniej niż 10% ogólnej ludności. W XXI wieku szacuje się, że ponad 75% ludności będzie zamiesz-
kiwać przestrzenie zurbanizowane, większość z nich metropolie położone w krajach przeżywających 
obecnie szybki rozwój (Azja, Afryka i Ameryka Południowa). Liczba mieszkańców niektórych aglomera-
cji Ameryki Centralnej i Południowej porównywalna jest obecnie do średniej wielkości państw europej-
skich. Spontaniczny rozwój wielu miast prowadzi do powstawania chaotycznej zabudowy na ich obrze-
żach, zamieszkiwanej przez ubogą ludność. Równocześnie wiele zachodnich i europejskich miast kurczy 
się bądź przechodzi konieczne przekształcenia adaptujące poprzemysłowe struktury. 

2. Wystawa w Wenecji Cities, Architecture and Society 

Problem ten został poruszony na X Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji zatytu-
łowanej „Miasta, architektura i społeczeństwo” (Cities, Architecture and Society, wystawa prezentowana 
była w okresie od 10 września do 19 listopada 2006, kuratorem był Richard Burnett)2. Wystawa ta 
przedstawiała nowe architektoniczne i urbanistyczne projekty, na których powstanie miała wpływ analiza 
sposobu w jaki ludzie żyją, pracują i poruszają się w nasyconych środowiskach urbanistycznych. Projekty 
przygotowane były przez największe instytucje europejskie i amerykańskie (m.in. London School of Eco-
nomics, Fundację Architektury MOMA, Office for Metropolitan Architecture OMA/AMO, Berlage 
Institute z Rotterdamu, ETH Studio w Bazylei – Contemporary City Institute, Massachusetts Institute 
of Technology MIT SENSEable City Laboratory, University of Texas w Austin). Na wystawie prezento-
wano 16 miast, które przechodzą obecnie znaczące zmiany mające bezpośredni wpływ na ich urbani-
stykę, politykę miasta i przyszły rozwój: Barcelona (liczba ludności: 4,4 mln), Berlin (3,3), Bogota (7,3), 
Kair (11,1), Caracas (3,3), Istambuł (9,8), Johannesburg (3,3), Londyn (7,6), Los Angeles (12,1), Meksyk 
(19), Milan-Torino (4), Mumbai (Bombaj) (18,3), Nowy York (18,5), São Paulo (18,3), Szanghaj (12,7) 
i Tokio (35,3). 

Ekstremalnym przykładem jest Tokio, jego wielkość, kształt i pewna tymczasowość architektury 
wymuszone są położeniem w strefie sejsmicznej i naturalnym ograniczeniem (górzysta wyspa). Skompli-
kowana sieć ulic z inną niż europejska numeracją, związaną z czasem powstania budynku, a nie liczbą 
porządkową, przypomina labirynt (problem prezentowany także na wystawie The Globar City, luty 
2005). Przykładem pozytywnym jest Barcelona, uważana za modelowe miasto. Godzi ona we właściwych 
proporcjach intensywną zabudowę z dopełniającym systemem przestrzeni publicznych, gdzie około 44% 
miasta zajmują parki i przestrzenie rekreacyjne. Jest miastem wygodnym do życia, stanowiącym część 
„wielkiego korytarza europejskiej migracji” (ma 16% mieszkańców urodzonych za granicą).  Jest  równo- 
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cześnie jednym z głównych miast na świecie obieranych za cel turystyczny. Podobnie atrakcyjny jest 
Londyn – różnorodne, wielokulturowe miasto, odwiedzane przez turystów, gdzie w ostatnim czasie prio-
rytetem polityki stał się rozwój transportu. 

Wydarzeniu w Corderie dell’Arsenale w Wenecji, w którym brało udział 49 krajów, towarzyszyły 
dwie wystawy – „Miasta z kamienia” (Cities of Stone, kuratorem był Claudio D`Amato Guerrieri) oraz 
„Miasto-port” (City-Port, kuratorem był Rinio Bruttomesso). 

3. Miasto elementem kinetycznym 

Rozrastające się miasta upodabniają się do współczesnego życia z jego niesamowitą dynamiką 
i zmiennością. Nieruchoma jak dotąd architektura, towarzysząca „przepływowi ludzi i obrazów”, staje się 
obecnie elementem kinetycznym miasta. Efekt ten wzmacniają dynamiczne formy i ich elewacje, zdolne 
do przekazywania nowych kodów i znaczeń za pomocą ruchomych obrazów. Podstawą myślenia 
o architekturze nie są już wyłącznie forma i styl, lecz przede wszystkim zdarzenia3. Założenia te w nie-
wielkiej skali urbanistycznej realizuje Bernard Tschumi. Statyczne pojęcia formy i funkcji zdaniem 
architekta powinny być zastąpione „dbałością o działania, które pojawiają się wewnątrz i wokół budyn-
ków – o poruszanie się ciał, o zajęcia, o aspiracje, w skrócie, o społeczny i polityczny wymiar architek-
tury”4. W 1994 r. ukazała się jego książka Event-Cities, będąca zbiorem projektów powstałych w latach 
80., opatrzonych komentarzem autora. Opisano w niej m.in. Parc de la Villette (1982–1998) ze zdarze-
niami – follies generowanymi przez program, a także budynki szkół, m.in. Lerner Hall Student Center 
w Columbia University (1994–1999), Szkoła Architektury Marne-la-Vallée we Francji (1994–1999). 
Podstawową ideą tej ostatniej było stworzenie budynku z wielką wewnętrzną przestrzenią (event- 
-oriented) o powierzchni 25×100 m, która spełniałaby rolę generatora zdarzeń. W miejscu tym rozgry-
wają się wszystkie ważniejsze wydarzenia – zabawy, publiczne dyskusje, projekcje, artystyczne instala-
cje, poważne sympozja, awangardowe wystawy itp. Centralna przestrzeń pełni funkcje zarówno spo-
łeczne, jak i kulturalne, ogniskuje życie uczelni, daje również możliwość wglądu w to, co się dzieje 
w salach studenckich. Kolejny obiekt szkoły architektonicznej zaprojektował Bernard Tschumi w Miami 
Florida International University (1999–2003). Istotą projektu było stworzenie miejsca kulturotwórczego 
o wyrazistym charakterze. Budynek podobnie jak szkoła w Marne-la-Vallée jest kreatorem zdarzeń, 
ożywia i definiuje przestrzeń. Szkoła składa się z dwóch zrównoważonych skrzydeł, ich częścią wspólną 
są tzw. generators – elementy centralne, wyróżnione kolorem i roślinnością, które mają za zadanie 
zwrócenie uwagi, wywieranie wrażenia na przechodniu i zachęcenie go do „bycia wciągniętym” do 
wnętrza i organizowanych tam wydarzeń5. 

4. Miasto jako tkanka zdarzeń 

Podobnie jak w mniejszej skali u Tschumiego charakterystyczne stało się myślenie o rzeczywisto-
ści miasta jako tkance zdarzeń (wystawa Cities, Corners przygotowana przez Manuela de Solà-Morates, 
Barcelona-Forum 2004). Nie jest to już tylko miasto „widziane z okna”, pulsujące typowymi dla określo-
nej kultury rytmami. Życie miasta ogniskuje się w miejscu skrzyżowania aktywności i spotkań ludzi, 
kultur, form itp. Znakomite budynki i przestrzenie publiczne (Centrum Pompidou – Piano & Rogers 
1977; Port Lotniczy Waterloo – Grimshaw 1993; Muzeum Guggenheima w Bilbao – Gehry 1993) inten-
syfikują życie miasta. Podobnie działają budynki szokujące dziwnością formy, w pozytywnym i nega-
tywnym tego słowa znaczeniu. Dobrym przykładem jest Kunsthaus w Graz (Peter Cook i Colin Fourier, 
2003), biomorficzna  konstrukcja  nazywana  „przyjaznym obcym”.  Na jej  fasadzie medialnej (big pixel)  
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o powierzchni 900 m2, prezentowane są obrazy, teksty, reklamy i publiczne ogłoszenia6. Nowe muzeum 
zestawione ze starą Wieżą Zegarową na Schlossbergu stanowi rozpoznawalny znak miasta, symbol 
dialogu między awangardą i tradycją. Mieszkańcy miasta z dumą opowiadają o swoim budynku 
przyjeżdżającym tu turystom. Przykładem kontrowersyjnym jest dom towarowy Selfriges w Birmingham 
autorstwa Future System (Jan Kaplicky & Amanda Levette, 2003), pokryty aluminiowymi płytkami, 
przypominającymi skórę węża7. Obiekt ten był krytykowany za złe dopasowanie do skali placu The Bull 
Ring i wyróżniającą go powierzchnię. Budynek został uznany za passé, przynależąc do minionej mody na 
tzw. Blob architecture. Niewątpliwie jednak spełnia on swoją funkcję komercyjną – przyciąga i intryguje, 
jest rzeczywiście generatorem zdarzeń.  

Podobnie narożnik, skrzyżowanie ulic staje się we współczesnym mieście katalizatorem zmian 
i nieoczekiwanych zdarzeń. Mogą być to także doznania negatywne – obcość, która czeka nas za rogiem, 
niebezpieczna granica, przemoc. Miejscem skupiającym życie miasta bywają więc elementy infrastruk-
tury – węzły kolejowe, autostrady, skrzyżowania ulic, ścieżek rowerowych. Przykładem „ruchomego” 
miasta jest Bogota, posiadająca największą sieć rowerową liczącą 330 km, z której korzysta 400 tys. 
ludzi8. 

5. Wnioski 

Chcemy mieszkać w mieście, ponieważ przyciąga nas jego złożoność, dynamika i zmienność. 
Znakomite budynki i przestrzenie publiczne dają możliwość uczestniczenia w odbywających się tu 
wydarzeniach. Są atrakcyjną przestrzenią kulturową „produkowaną” przez zdarzenia. Systemy poruszania 
i działania ludzi ożywiają struktury miasta, kreują jego niepowtarzalny styl. W dynamicznym XXI wieku 
istotne stało się ponowne zjednoczenie fizycznych struktur miasta – ich budynków, przestrzeni, ulic – 
z jego socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym wymiarem życia. Nowe urbanistyczne projekty, prezen-
towane na X Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, są tego znakomitym przykładem. 
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The world is being understood 
as a complicated tissue of events 
in which different kinds of 
connections follow themselves 
and stick to each other, or are 
jointed and in this way they 
create the shape of the whole1 

1. Introduction 

Mega-cities like magnets attract people from different countries, which are coming there with hope 
for better future, more wealthy and interesting life. The metropolis appeal to be open, they are near and 
accessible owing to the internet and affordable public transport. Contemporary cities seem to have no 
limits of height and extension. There are prognosis that in 2050 more than 8 billion people will be living 
in the cities. A century ago inhabitants of the cities represented less than 10% of the world’s population. 
In the 21st century it is estimated that more than 75% of population will be living in urban areas, much 
of it in mega-cities in the countries undergoing now rapid development (Asia, Africa and South America). 
The amount of inhabitants of some agglomerations in Central and Southern America can be compare with 
a middle size European countries. Spontaneous development of many cities, which do not have 
convenient infrastructure, have led to a rise of chaotic districts located on their borders, where poor 
people are living. In the meantime, many Western and European cities are shrinking, or have been forced 
to re-invent themselves in order to adapt to post-industrial conditions. 

2. Exhibition in Venice "Cities, Architecture and Society" 

This problem was addressed on the 10th International Architecture Exhibition in Venice "Cities, 
Architecture and Society" (10th September – 19th November 2006, curated by Richard Burdett)2. The exhibition 
displays new architectural and urban projects that are affecting analysis of the way that people live, work 
and move in the dense metropolitan environment. Those projects were prepared by the biggest European and 
American institutions (among others: London School of Economics, The architecture Foundation MOMA, 
Office for Metropolitan Architecture OMA/AMO, Berlage Institute from Rotterdamu, ETH Studio Basil – 
Contemporary City Institute, Massachusetts Institute of Technology MIT SENSEable City Laboratory, 
University of Texas in Austin). Sixteen cities, which are now undergoing a period of significant change that 
has a direct impact on its urban form, city policy and future development have been presented on the 
exhibition: Barcelona (population: 4,4 million), Berlin (3,3), Bogota (7,3), Cairo (11,1), Caracas (3,3), 
Istanbul (9,8), Johannesburg (3,3), London (7,6), Los Angeles (12,1), Mexico City (19), Milan-Torino (4), 
Mumbai (Bombay) (18,3), New York (18,5), São Paulo (18,3), Shanghai (12,7) and Tokyo (35,3). 

An extreme example is Tokio. Its size, shape and a kind of temporary architecture have been the 
effect of localization in seismic area and natural borders (mountainous island). It complicated labyrinth-
like network of the streets, is connected not with the ordinal numbers but with the time of construction of 
buildings, is different than European numeration (this problem was also presented on the exhibition The 
Globar City in February 2005). 

A positive example is Barcelona, which has been considered as a model case of how cities can 
provide livable high densities supported by a comprehensive system of public spaces, where 44% of the 
city is parkland or recreational space. It is a convenient place for living, it is also a part of "the great 
corridor of European migration" (16% of people were born abroad).  At the same time Barcelona is one of  
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the world’s principal tourist destinations. As attractive as Barcelona is London – a notably diverse and 
multicultural city, visited by tourists, where improving quality of the public transport system has been 
a recent public policy priority.  

This event in Corderie dell’Arsenale in Venice, represented by 49 countries, was accompanied by 
two exhibitions – Cities of Stone (curated by Claudio D’Amato Guerrieri) and City-Port (curated by Rinio 
Bruttomesso). 

3. The city as a kinetic element 

The cities which are growing fast are similar to contemporary life, with its unusual dynamic and 
variety. Immovable architecture, which have followed "flow of people and pictures", becomes now 
a kinetic element of the city. This effect is reinforced by dynamic forms and their elevations, which are 
able to display the new signs and meaning by moving pictures. The principle idea of architecture is not 
only the form and style, but first of all the event3. This statement, in a small urban scale, is fulfilled by 
Bernard Tschumi. According to this architect a static idea of the form and function should be replaced by 
"taking care of activities which have revealed inside and outside of the buildings – of moving the bodies, 
activities, aspirations, shortly – about social and politic dimension of architecture"4. In this book Event- 
-Cities, published in 1994, Tschumi presented and commented a collection of projects dated in eighties. 
There is presented Parc de la Villette (1982–1998) with the events – follies generated by program, as well 
as, the School of Architecture Marne-la-Vallée in France (1994–1999) and Lerner Hall Student Center 
w Columbia University (1994–1999). The basic idea of the latter project was creation of the building with 
the huge space inside (event-oriented – 25 by 1000 meters), which was a generator of events. It has 
become a space for celebration of important events – balls, public debates, projections and artist’s 
installations, serious symposia and avant-garde exhibitions. A central hall gathers together all of the 
circulation in the school space, and fulfills social and cultural roles. From this hall it is possible to see 
activity in the students’ studious. Another object designed by Bernard Tschumi is the Miami School 
of Architecture at Florida International University (1999–2003). The idea of this project was to set a stage 
that defines a cultural identity. This building like the School of Architecture Marne-la-Vallée acts as 
a generator, which activates and defines the space. The building consists of two balanced wings and their 
joint part is a central element of so called generator. Its task is to capture the imagination of a passerby 
and suggest them "to be caught" into the building and to take part in events organized there5. 

4. City as a tissue of events 

Like in the Tschumi’s projects, there is characteristic way of thinking about the city as a tissue 
of events (exhibition Cities, Corners prepared by Manuela de Solà-Morates, Barcelona-Forum 2004). 
This not only the city which we "can see from the window", which is pulsating rhythms typical for 
specific culture. Life of the city is concentrated in the junctions of activities and in places where people, 
cultures, forms etc. are meeting. Extraordinary buildings and public spaces intensifies the life of the city, 
as well as buildings, which are shocking by their queer forms, in positive and negative meaning 
(Pompidou Center – Piano & Rogers 1977; Waterloo Terminal – Grimshaw 1993; Guggenheim Museum 
in Bilbao – Gehry 1993). A good example is Museum in Graz (Peter Cook & Colin Fourier, 2003), the 
biomorphic construction called "friendly alien". On its media-elevation (big pixel – 900 square meters) 
may be displayed pictures, words, commercials and public announcements6. The new museum 
corresponds  to  the  clock  tower  on  Schlossberg  and  is a characteristic sign of the city, a symbol of the  
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dialog between the avant-garde and tradition. The habitants of Graz are very proud about this building. 
Another controversial example is Selfriges in Birmingham designed by Future System (Jan Kaplicky & 
Amanda Levette, 2003), covered by aluminum tiles, which resemble the snake’s skin7. This building was 
criticized for not being correctly adjust to the scale of the The Bull Ring Square. It was thought as a passé  
and as an example of so called Blob architecture. But now there is no doubt that it has fulfilled its role to 
attract and intrigue people and it has actually generated the events. 

Corners and crossings may also act as a generators of changes and unexpected events in 
contemporary city. There may be also negative feelings – like alienation waiting behind the corner, 
dangerous borders, violence. So that infrastructure elements – like the railway junctions, motorways, 
cross-roads, cycle tracks are the places which condensate the life of the city. The example of the "mobile" 
city is Bogota with the longest cycle track, which is 330 kilometer long and is being used by 400 
thousands people every day8. 

5. Conclusions 

We want to live in the city because we are attracted by its complexity, dynamism and variety. 
Great buildings and public spaces in the city give a possibility to participate in events which take place 
there. They are attractive cultural spaces "made by" events. People’s moving systems and activities have 
given a life for the structures and have created an unique style of the city. An attempt to re-engage the 
physical structure of cities – their buildings, spaces and streets – with the social, cultural and economic 
dimension of urban existence become essential in 21st century. New urban projects presented on the 10th 
International Architecture Exhibition in Venice are good examples of such an approach. 
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Il. 1. Kolaż wykonany przez autorkę 
z fragmentów miast: Barcelona, Londyn, 
Berlin, Nowy Jork, Los Angeles, Tokio, 
Caracas, Johannesburg, Kair, Meksyk, 
Bogota, São Paulo (fragmenty ilustracji 
pochodzą z Architectural Review, 
9/2006, s. 38-66) 
Ill. 1. Collage made by the author from 
fragments of the cities: Barcelona, 
London, Berlin, New York, Los Angeles, 
Tokyo, Caracas, Johannesburg, Cairo, 
Mexico City, Bogota, São Paulo 
(fragments of illustrations came from: 
Architectural Review, 9/2006, p. 38-66) 

 




