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

Miasta są w ciągłym ruchu i nieustannie się zmieniają. Ostatnie pięćdziesiąt lat pokazało nam jak 
wiele może się zmienić w tak krótkim czasie. Po II wojnie światowej coraz większa powszechność 
samochodu oraz powstające teorie strefowania funkcji w urbanistyce spowodowały niesamowity 
wzrost mobilności. Dzisiaj, kiedy mobilność jest już rzeczywistością i dominującym czynnikiem 
życia w mieście, ma ona ogromny wpływ na modyfikacje sposobu projektowania miast oraz na to jak 
one funkcjonują.  
W procesie rosnącej mobilności naszej przestrzeni życiowej bardzo istotną rolę pełni również komu-
nikacja elektroniczna. Dlatego właśnie coraz więcej architektów stara się zgłębić wizję tak zwanych 
„inteligentnych domów”, które wydają się być naszą przyszłością. 
Ponieważ żyjemy w erze konsumpcji, nieustannego ruchu oraz technologii, potrzebujemy koncepcji 
architektury tymczasowej, elastycznej, mobilnej oraz dającej się modyfikować; architektury, która 
dostosuje obecną przestrzeń miejską do niezbędnych wymagań teraźniejszości i przyszłości. Należy 
Zastanowić się tylko, czy możliwe jest, by nowoczesne technologie oraz mobilność funkcjonowały 
i rozwijały się w symbiozie z architekturą, i jak bardzo jeszcze wpłyną one na sposób naszego życia? 
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A b s t r a c t  

Our cities are in constant movement and incessant changes. The past fifty years showed us that a lot 
can change in a very short period of time. After World War II the car and the theories of urban zoning 
caused the amazing increase of mobility. What is happening now when the mobility just exist, is that 
it has a tremendous influence on modifications to the way in which the town is designed and how it 
functions.  
In the process of rising mobility, very important role also takes the electronic communication. This is 
way some architects are trying to explore the subject of so-called "intelligent houses", which seems to 
be our future. We also need conception of city-architecture as the temporary, flexible and movable. 
Architecture which will adjust present city-spaces to necessary requirements of today and tomorrow.  
Author just wondering if it’s possible that mobility and electronic technologies can exist in symbiosis 
with architecture, and how much more it will influence our way of living?  
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Żyjemy w erze ewolucji. Nasze miasta są w ciągłym ruchu i nieustannie się zmieniają. Mobilność 
architektury jest nieuniknioną konsekwencją takiej sytuacji. Jest wręcz koniecznością. 

Mobilność spowodowała problemy z komunikacją w naszych miastach. Po II wojnie światowej 
coraz większa powszechność samochodu oraz powstające teorie strefowania funkcji w urbanistyce spo-
wodowały niesamowity wzrost mobilności. Dzisiaj, gdy mobilność jest już rzeczywistością i dominują-
cym czynnikiem życia w mieście, ma ona ogromny wpływ na modyfikacje sposobu projektowania miast 
oraz na ich funkcjonowanie. Ponieważ ludzie przemieszczają się z ogromną łatwością, niektóre do tej 
pory lokalne funkcje mogą być umieszczane w większej odległości i nie ma to większego znaczenia 
w funkcjonowaniu miasta. Natomiast większą uwagę należy skupić na nowych, coraz bardziej istotnych 
liniach komunikacyjnych. Musimy jednocześnie być świadomi tego, że liczba samochodów nieustannie 
wzrasta. Nawet jeśli spróbujemy dostatecznie rozwinąć komunikację miejską, raczej nie przyniesie to re-
zultatów i nie zredukuje liczby użytkowników samochodów. Takie działanie mogłoby spowodować jedy-
nie wzrost mobilności osób, które do tej pory pozostawały „statyczne”. Ponadto możemy mieć nadzieję, 
że samochód sam w sobie zacznie ewoluować i stanie się urządzeniem przyjaznym środowisku, które nie 
będzie powodować uciążliwych korków w ruchu ulicznym.  

Tymczasem pojawiają się wizjonerzy, którzy próbują rozwiązać ten problem w niekonwencjo-
nalny sposób. Na przykład grupa projektantów, zwana MVRDV1, w swoich badaniach i projektach zdo-
łała stworzyć wizję miasta wertykalnego. Zaprojektowała program komputerowy zwany „function-
mixer”2, który eksploruje przestrzeń we wszystkich kierunkach jednocześnie. Oczywiście moglibyśmy 
powiedzieć, że to tylko teoria, ale w projekcie tym zredukowano ruch kołowy do 60%, co jest niesamo-
witym osiągnięciem. 

W procesie rosnącej mobilności naszej przestrzeni życiowej bardzo istotną rolę pełni również ko-
munikacja elektroniczna. Obecnie 43% gospodarstw domowych oraz 90% firm i szkół ma stałe połącze-
nie z Internetem3. Wiele osób nie wyobraża już sobie życia bez dostępu do sieci. Niektórzy są nawet 
uzależnieni. Dlatego właśnie coraz więcej architektów stara się zgłębić wizję tak zwanych „inteligentnych 
domów”, które wydają się być naszą przyszłością. Już dziś powstają tego typu projekty. Pierwszą realiza-
cją był naszpikowany nowymi technologiami dom Billa Gatesa, współzałożyciela firmy Microsoft, tak 
zwany Cyber-house. Oczywiście jest to bardzo kosztowna inwestycja, moglibyśmy uważać że przezna-
czona tylko dla wybrańców, jednakże ostatnie 50 lat pokazało nam, że wiele może się zmienić w bardzo 
krótkim czasie, szczególnie obecnie, kiedy architektura coraz częściej jest zdominowana przez technolo-
gię. Nawet zwykła elektryczność może nieprawdopodobnie zmienić budynek. Przykładem może być 
ogromna liczba elektronicznych bilbordów i reklam na Time Square w Nowym Jorku. Pokrywają one bu-
dynki niemalże w całości i oczarowują nas w nocy niezliczonymi, kolorowymi światłami. Ludzie przy-
bywają tu z całego świata, by znaleźć się w miejscu, w którym noc jest jaśniejsza od dnia; do miejsca, 
które jest brudne i opustoszałe w południe, a tętni życiem i robi ogromne wrażenie o północy. 

Przewidywania Petera Cooka4, który powiedział że „mrożony zestaw obiadowy jest ważniejszy 
niż Palladio” stają się rzeczywistością. Wartości się zmieniają. W dzisiejszych czasach większość miesz-
kańców dużych miast (w szczególności młodzi ludzie) nie marzy już o dużym domu i rodzinie. Częściej 
chcą oni inwestować w nowe technologie, które sprawią że ich życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. 
Amerykańska stacja telewizyjna „Oxygen Network”5 przeprowadziła badania opinii publicznej, które 
dały zaskakujące rezultaty. Większość ludzi zadeklarowała większą chęć otrzymania nowoczesnego  
iPoda lub telewizora LCD niż diamentów. Natomiast prawie połowa mogłaby zrezygnować z kilku me-
trów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej na rzecz podróży do egzotycznego kraju. Nie możemy 
się jednak temu dziwić. Przez wiele lat podróżowanie było nieosiągalne z powodów ekonomicznych 
i politycznych, i pozostawało w sferze marzeń. Dzisiaj praktycznie każdy może podróżować. Odważniejsi 
marzyciele postanawiają nawet przeprowadzić się do innego kraju lub na inny kontynent. Ludzie żyjący 
w metropoliach już od dawna nie boją się  zmian. Często nie wiedzą jak długo pozostaną  w jednym miej- 
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scu i nie planują gdzie przeniosą się później. Ponadto zagęszczenie ludności w miastach nieustannie ro-
śnie, a przestrzeń życiowa niesamowicie się kurczy. Przyczyną takiego stanu rzeczy są wybory, których 
codziennie dokonujemy. 

Ponieważ żyjemy w erze konsumpcji, nieustannego ruchu oraz technologii, potrzebujemy koncep-
cji architektury tymczasowej, elastycznej, mobilnej oraz dającej się modyfikować. Architektury, która do-
stosuje obecną przestrzeń miejską do niezbędnych wymagań teraźniejszości i przyszłości.  

Wizjonerskie projekty mobilnych miast powstawały już w latach pięćdziesiątych. Jednymi z mo-
ich ulubionych są projekty Archigramu6. Najważniejszym przedsięwzięciem tej grupy była wystawa 
w Instytucie Sztuki Współczesnej w Londynie w 1963 roku. Pod nazwą „Living City” („Żyjące Miasto”) 
manifestowano wyzwolenie ludzi poprzez otoczenie ich nowoczesnymi technologiami, które pozwolą 
mieszkańcom samodzielnie kierować swoim życiem. Członkowie Archigramu wierzyli, że połączenie 
procesu udostępniania nowych technologii oraz zmian społecznych pomoże w kształtowaniu bardziej 
przyjaznej architektury. Inna praca Archigramu, z 1964 roku, nazwana „Plug-in City”przedstawia miasto 
jako gigantyczną strukturę poruszającą się po globie na olbrzymich mechanicznych nogach do czasu aż 
jego mieszkańcy znajdą miejsce, w którym będą chcieli zostać. Takie miasto wyposażone miałoby być 
w „rozgałęzienia”, które mogłyby się podłączyć (plug-in) tam, gdzie chcieliby mieszkańcy. W 1968 roku 
grupa opracowała kolejną ideę opartą na mobilności tylko wybranych fragmentów miasta. W projekcie 
o nazwie „Instant City” zaproponowano, by rozrywka, źródła informacji oraz funkcje kulturalne przeno-
siły się z miejsca na miejsce w postaci statków powietrznych i zatrzymywały się na chwilę, by zapewnić 
ludziom przyjemność życia w mieście. Podejście Archigramu do architektury jest zabawne i pełne 
optymizmu. Na pierwszy rzut oka wydaje się być wręcz nieprawdopodobne, ale jeśli przemyślimy to dłu-
żej, zauważymy, że te wizje już zaczęły się urzeczywistniać.  

Dzisiaj mobilność, elektroniczne media oraz komunikacja są nieodłącznymi elementami naszego 
życia. Tylko, czy możliwe jest by funkcjonowały i rozwijały się w symbiozie z architekturą, i jak mocno 
jeszcze wpłyną one na styl naszego życia? Dlatego powinniśmy już dziś skupić się na poszukiwaniu od-
powiedzi na te pytania, ponieważ w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Kwestia połączenia wszystkich 
oczekiwań współczesnych mieszkańców miast z dobrą architekturą będzie zapewne wciąż aktualna i po-
wtarzana przez kolejne dekady. 
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We live in the era of evolution. Our cities are in constant movement and incessant changes. Mo-
bility of architecture is the essential future of this situation. This is necessity.  

Mobility brought of course to our lives also some problems with communication. After World War 
II the car and the theories of urban zoning caused the amazing increase of mobility. What is happening 
now when the mobility just exist, is that it has a tremendous influence on modifications to the way in 
which the town is designed and how it functions. Because people can travel more easily, some functions 
can be placed in some distance. Nowadays more important focus of our attention should be the new lines 
of mobility. We must also be conscious of the fact that the number of cars is still rising. Even if we will 
try to develop the public transport, the authoress doesn’t think it could reduce the usage of the car, which 
is favourite form of transport because it is individual. In her opinion as a result, it can only increase the 
mobility of people who are static now. On the other hand we can hope that the car will evolve in itself, 
and will transform into environmentally friendly, "anti-traffic jam", moving device. 

However, there are some visionaries who are trying to solve this problem of rising road traffic in 
unconventional way. For example the group MVRDV1, which in it’s researches and projects managed to 
create the vertical city. They designed the computer program called "functionmixer"2, which expand the 
space in all directions at the same time. Of course it’s only theory but they reduced the road traffic to 
60%, which is an amazing result.  

In the process of rising mobility of living space in the cities, very important role also takes the 
electronic communication. Currently 43% of households and 90% of schools and companies have the 
connection to the Internet3. Many people don’t imagine their life without Internet, some of them are even 
addicted to it. This is way some architects are trying to explore the subject of so-called "intelligent 
houses", which seems to be our future. Already some of this kind of projects came into being. One of the 
first built examples is the home of Bill Gates, so-called "Cyber-house". Of course this are extremely ex-
pensive investments, and we may think it’s just for a select few, but the past fifty years showed us that 
a lot can change in a very short period of time. Especially nowadays when architecture often is dominated 
by technology. Even simple electricity can change architecture so much. For example, electronic bill-
boards cover almost whole buildings on Time Square in New York and charm us with colorful lights in 
the night. Buildings are hidden behind. People come to this place from around the world (nowadays when 
it’s so easy to travel) to be in the place where the night is brighter than a day. Place which at noon is al-
most empty and so dirty in the midnight make such an enormous impression. 

Predictions of Peter Cook4 who said that "the pre-packaged frozen lunch is more important than 
Palladio" are coming true. People’s values are changing. Nowadays most citizens, especially young, do 
not dream about having a house and big family. They want to spend their money on new technologies 
which will make their live easier and more pleasant. American TV station "Oxygen Network"5 carried out 
opinion poll which gave surprising result. Most people declared, that they want to get new iPod or LCD 
television more than diamonds. Almost half of questioned people would resign from a few square meters 
of their living area in favour of going on an exotic tour. It is no wonder that after years when it was just a 
dream, nowadays we want to travel. It used to be so difficult and to expensive, and write now almost eve-
rybody can travel. Most of dreamers choice even to move to the other city or country. People are no 
longer afraid of changes. They don’t know how long they will stay in one place, and where they will go 
later. Moreover urban density is rising extremely quickly. Our living space more and more suffers from 
spatial shrinkage. The cause of this are people’s everyday choices. 

Because we live in the age of consumption, movement and technology, that is why we need con-
ception of city-architecture as the temporary, flexible and movable. Architecture which will adjust present 
city-spaces to necessary requirements of today and tomorrow.  

The visionary projects of mobile cities came into being already from the beginning of fifties. One 
of my favorite are works of Archigram6. The most important venture of this group was exhibition at the 
Institute of Contemporary  Arts in London. It  opened in 1963 as "Living City" – "the city as  a unique or- 
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ganism". This was the manifesto to releasing people by surrounding technology and giving them the right 
to choose how to lead their lives. Members of Archigram belief that the combination of technological 
progress and social change would create a more friendly architecture ready to include the complexities 
and opportunities of contemporary life. Other work of Archigram from 1964 "Plug-in City" shows the 
city as giant structures moved through the globe on gigantic legs until its inhabitants found a place where 
they wanted to stay, and the movable living pods that can be plugged in wherever their inhabitants want 
to. In 1968, the group found an idea of the city where all the entertainment and education resources would 
be located in an "Instant City" airship, which would fly from one place to another and stop for a while to 
make possible for people to enjoy the life in a city. Archigram’s approach to architecture was fun, and 
enormous optimism. At the first impression it seems to be extremely unreal. But when we think it longer 
we will notice that it is already begun to be our reality.  

Nowadays mobility, electronic technologies and communication are the inseparable parts of ours 
lives. We are just wondering if it’s possible that it can exist in symbiosis with architecture, and how much 
more it will influence our way of living? For this reason, we should focus on this questions today because 
there will be more in the future. The problem to join all needs with good architecture in one will increase 
within the next few decades. 
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