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ABSTRAKT 

 

WSTĘP 

 

Dubaj to największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i stolica emiratu o tej samej 

nazwie.   Dubaj będący długie lata wioską rybacką oraz perłową, w latach sześćdziesiątych XX 

wieku przeżył ogromny skokowy rozwój związany z odkryciem ropy naftowej. Trudno się 

oprzeć spostrzeżeniu, że nagle z wszechobecnego piasku wyrosło potężne miasto. Dubaj 

rozwija się i rośnie nieprzerwanie do dziś i często określany jest miastem przyszłości. Celem 

badań jest odpowiedź na pytanie: czy budowa miasta w oparciu o nowoczesne technologie i 

ogromny kapitał, ale zarządzanego w sposób konserwatywny, którego ustój to monarchia 

konstytucyjna, a dokładnie dziedziczna monarchia absolutna wpisuje to miasto do panteonu 

współczesnych miast przyszłości czerpiących z zasad rozwoju zrównoważonego?  Badania 

zostały wykonane w oparciu o analizę krytyczną literatury, źródeł internetowych, 

przeprowadzono wywiady z mieszkańcami Dubaju oraz ludźmi tam pracującymi i turystami. W 

największym jednak stopniu, autorzy wykorzystali metodę badań in situ. Wykonali autorską 

dokumentacje fotograficzną ilustrującą zależności przestrzenne w mieście, charakterystyczną 

wertykalną sylwetę miasta, ale i toczące się tam życie.  Zakres terytorialny badań obejmuje 

miasto Dubaj, zakres czasowy sięga początków jego powstania we wczesnej epoce minojskiej, 

ok. 3000 r p.n.e. do dziś.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie


1. DUBAJ - KIEDYŚ I DZIŚ 

 

Położony na południowym brzegu Zatoki Perskiej Dubaj jest jednym z siedmiu emiratów, które 

od 1971 roku tworzą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad 

Emiraty Arabskie przeszły niezwykłą metamorfozę: z grupy niewielkich, mało zamożnych i 

niezbyt znaczących księstw, w nowoczesne państwo o wysokim standardzie życia. Obecnie jest 

to jedno z najbogatszych i najszybciej rozwijających się państw świata, które co roku 

odwiedzają miliony turystów. Jednakże większość z nas niewiele wie o tym stosunkowo 

młodym państwie, które istnieje od ponad 50 lat. Co ciekawe jeszcze nie tak dawno Dubaj był 

małą wioską rybacką. Obecnie jest jednym z najprężniej rozwijających się miast świata. 

 

Il. 1 Rozwój Dubaju na przestrzeni lat, źródło: https://www.goforworld.com/dubaj-miasto-

pustyni/ (dostep 19.09.2022) 

 

https://www.goforworld.com/dubaj-miasto-pustyni/
https://www.goforworld.com/dubaj-miasto-pustyni/


Blisko 1/4 wszystkich żurawi przemysłowych na świecie pracuje właśnie w tym mieście. To 

właśnie w Dubaju wznosi się najwyższy budynek na świecie, można zrobić zakupy w 

największym centrum handlowym, czy wypocząć na największej sztucznej wyspie.1 

Il. 2 Widok na Dubai Marina, fot. M. Solarska 

 

Targ złota, przypraw i tekstyliów czyli słynne suki (souk, souq). To arabskie targi, których w 

Dubaju są dziesiątki, ale najlepsze, najstarsze i najbardziej znane mieszczą się w Deirze. 

Stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych tego miejsca. W przeszłości były czymś 

więcej niż tylko miejscem robienia zakupów. Ludzie odwiedzali je, by się spotkać z przyjaciółmi 

lub usłyszeć wieści z dalekiego świata od przypływających handlarzy.  

 

Historyczna dzielnica Bastakiya To pełne uroku wąskie uliczki wijące się między 

majestatycznymi domami. Panuje tam senna atmosfera i naprawdę można odpocząć od 

miejskiego zgiełku. Tradycyjne jedno- lub dwupiętrowe domy zbudowane wokół 

wewnętrznych dziedzińców tworzą labirynt krętych uliczek. Całość jest w barwie jasnego 

piasku. Zachwycające są również detale – drewniane drzwi, okiennice, kolumny czy wiszące 

lampy.2 

 

                                                             
1 https://ciekawostki.online/ciekawostki/40/o-dubaju/ (dostep: 19.09.2022) 
2 https://kierunkiswiata.pl/stary-dubaj-dzielnice-burj-dubai-i-deira/ (dostep 19.09.2022) 

https://ciekawostki.online/ciekawostki/40/o-dubaju/
https://kierunkiswiata.pl/stary-dubaj-dzielnice-burj-dubai-i-deira/


 
Il. 3 Stary Dubaj, fot. M. Solarska 

 

 

2. WSPÓŁCZESNE MIASTO WERTYKALNE 

 

Widok na Dubaj z okna samolotu był pewnym zaskoczeniem po długim locie nad „niczym” czyli 

bezkresną pustynią il. 4a. I tak, pośrodku niczego, pojawia się przestrzenna palisada czyli 

kilkadziesiąt „drapaczy chmur” il. 4b. 

  

  
Il. 4 Przedmieścia (a) i miasto z góry (b), fot. Bogdan Siedlecki 

 

Z drugiej jednak strony miasto wieżowców na pustyni nie stanowi nic niezwykłego na 

Półwyspie Arabskim, ponieważ w sąsiednim Jemenie zbudowano Shibam już w XVI wieku. 

Wzniesione tam budynki mają od 5 do 11 pięter i są najwyższymi na świecie budynkami z gliny. 

Miasto powstało na ruinach wcześniejszego, zniszczonego przez powódź w 1532 roku i z uwagi 

na swoją niezwykłość wpisane zostało na listę UNESCO.  

Czy jednak sam Dubaj można nazwać miastem w oparciu o zasadę „uzyskania praw miejskich” 

jaką znamy z historii? Podstawowym było prawo wolności osobistej według zasady "miejskie 



powietrze czyni wolnym" co znaczyło, że mieszkaniec miasta nie był niczyim poddanym i mógł 

się wolno poruszać i żyć. Miasto nie mogło być niczyją własnością. Kolejnym prawem, nie do 

końca stosowanym w Dubaju jest zasada samostanowienia i obsadzania stanowisk w radzie 

miejskiej w wyborach wśród znamienitych mieszczan. Wszak Dubaj jest własnością Szejka (na 

zasadach dynastii). A co z zasadą i logiką planu miast tworzonych według ścisłych reguł? Znamy 

miasta lokowane na prawie niemieckim, magdeburskim – logiczne, funkcjonalne czy tzw. 

ulicówki jak nasza prawie dwudziestokilometrowa Zawoja.  Pierwsze plany powstania 

współczesnego miasta powstały w 1960 roku w pracowni Johna Harrisa3  Il. 5a    

   

  
Il. 5 Plan pierwotny (a) i rzeczywistość (b), https://www.researchgate.net (dostęp 16.09.2022) 

 

Na współczesnym zdjęciu satelitarnym pokazano zakres pierwotnego planu Harrisa4 Il. 5b  

Żywiołowy, często samoistny rozwój, a raczej ekspansja urbanistyczna przeszła oczekiwania 

pierwotnych twórców i w zasadzie można stwierdzić, że wszystko „wymknęło się z spod 

kontroli”. Obserwując panoramę miasta od strony morza mamy odczucie, że powielono 

typowe obiekty dla uzyskania oszczędności kosztem jakości architektury, wrażenie, że 

najwięcej miał do powiedzenia developer. Skąd takie zagęszczenie zabudowy? Il. 6 

 

 
Il. 6 Miasto od strony morza, fot. Bogdan Siedlecki 

                                                             
3 https://www.researchgate.net/figure/John-Harriss-first-Master-Plan-of-Dubai-from-1960, (dostęp 
16.09.2022) 
4 https://dubaization.files.wordpress.com/, (dostęp 18.09.2022) 

 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/figure/John-Harriss-first-Master-Plan-of-Dubai-from-1960
https://dubaization.files.wordpress.com/


 

Przecież możliwości zagospodarowania pustych terenów są nieograniczone a wysokość 

zabudowy na niezwykle trudnym geotechnicznie obszarze nie jest uzasadniona. Czyżby widok 

na morze był najważniejszy, ważniejszy od logiki funkcji i konstrukcji. W aspekcie konstrukcji 

istotne znaczenie mają warunki posadowienia czyli miejscowa geologia. Okazuje się, że 

warstwy nośne, umożliwiające posadowienie tak wysokich budynków znajdują niezwykle 

głęboko – 20,0 – 30,0 m ppt. Znana jest wiedza na temat możliwości fundamentowania 

pośredniego z wykorzystaniem pali, w tym siatki elementów „wiszących”, zagęszczających 

grunt w obszarze posadowienia obiektu. Takie zagęszczenie budynków wysokich z głębokimi 

fundamentami zmienia na korzystniejsze warunki gruntowe w rozległej strefie. Kolejnym 

argumentem dla zwartości zabudowy jest problem rozprowadzenia sieci infrastruktury 

miasta; zwłaszcza zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

Zdarzają się nietypowe struktury elewacyjne zastosowane w niektórych obiektach, jednak z 

perspektywy poziomu ulicy trudne do zidentyfikowania. Il. 7 

  

  
 Il. 7 Różnorodność struktur Miasta wertykalnego, fot. Bogdan Siedlecki 

 

 

Il. 8 Nocna zmienność struktur Miasta wertykalnego, fot. Bogdan Siedlecki 

 



Jak bardzo technologia wpływa na 

kształtowanie obiektów wysokich 

można zaobserwować na schemacie 

wieżowca Burj Kalifa.  

Ilość kondygnacji technicznych (w 

kolorze szarym) stanowi istotny procent 

całości kubatury obiektu. Niezależnie na 

poszczególnych poziomach montowane 

są urządzenia zewnętrzne, między 

innymi  do obsługi samego obiektu. Il. 9 

Rozwiązania techniczne kształtujące 

klimat wewnątrz obiektów nie są niczym 

nowym. W starej, zabytkowej części 

Dubaju można zaobserwować budynki 

posiadające samoistne rozwiązania 

systemów wspomagających wentylację i 

kontrolę temperatury wewnątrz 

budynków. Wieże wiatrowe i słoneczne 

skutecznie kontrolowały temperaturę, 

wilgotność i wymianę powietrza, 

niezbędną do normalnego 

funkcjonowania w tym gorącym, 

pustynnym klimacie. Il. 10 

 
Il. 9 https://www.loveinfographics.com, (dostęp 

12.09.2022) 
Il. 10 Stary Dubaj, fot. Bogdan Siedlecki 

https://www.loveinfographics.com/


W tej zagęszczonej, zabetonowanej strukturze miasta wertykalnego, gdzie przebywający 

pomiędzy wieżowcami człowiek nie jest w stanie odebrać zarówno skali jak i zwrócić uwagi na 

detal poszczególnych budynków pojawiają się przejawy dbania o komfort psychiczny 

użytkownika wraz z aspektami „natury”. Brak drzew zastąpiono stalowymi dmuchawcami 

wielkości latarni ulicznych (il. 11a) a sztuczne zbiorniki wodne z plastikowymi nenufarami (il. 

11b) wielości samochodu zastępują nieliczne jeziora występujące przy oazach. 

 

  
Il. 11 Elementy „przyrodnicze” Miasta wertykalnego, fot. Bogdan Siedlecki 

 

Ta pozaskalowa wysokość ze sztucznością symulującą naturę, całkowicie dehumanizują to 

współczesne miasto, które nie do końca miastem można nazwać.    

  



3. KU PRZYSZŁOŚCI. ARCHITEKTURA, PRZESTRZEŃ, CZŁOWIEK 

 

„… Aby na nowo wyobrazić sobie przyszłość, musimy być otwarci na nowe możliwości. 

Dołącz do nas w podróży do roku 2071. Odkrywaj nowe światy i sposoby życia oraz wróć, 

aby kształtować dzisiejszy świat na lepsze…” 5 To motto Muzeum Przyszłości w Dubaju ma 

wskazywać na poszukiwanie przez powstające w nim realizacje sposobów na 

identyfikowanie Dubaju jako miasta przyszłości. Muzeum Przyszłości otwarte zostało 

22.02.2022 roku. „…Przyszłość należy do tych, którzy potrafią ją sobie wyobrazić, 

zaprojektować i zrealizować. Nie jest to coś na co czekasz, ale raczej tworzysz…” oraz 

„…Możemy nie żyć setki lat, a wytwory naszej kreatywności mogą pozostawić po sobie 

spuściznę długo po naszym odejściu…”6 to słowa emira Dubaju Muhammada ibn Raszida 

Al Maktuma, które znalazły odzwierciedlenie w znakach tworzących system przeszkleń na 

elewacji Muzeum Przyszłości, il. 12. 

Il. 12. Muzeum Przyszłości, Dubaj, fot. M. Jagiełło-Kowalczyk 

Muhammad ibn Raszid Al Maktum, Emir Dubaju, szejk arabski, premier i wiceprezydent 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich w roku 1995 mianowany został następcą tronu. 

Oficjalnie, w Dubaju otoczony jest nimbem wielkości i mądrości, jednak świat postrzega 

jego poczynania zupełnie inaczej. Reportaż "Grzechy szejka" przedstawia prawdziwie 

mroczną rzeczywistość kraju, który za pięknie kreowanym wizerunkiem skrywa cierpienie 

i strach.7 Muzeum Przyszłości zostało uznane przez National Geographic za jedno z 

czternastu najpiękniejszych muzeów na świecie.8 Jest zlokalizowane przy Seikh Zayed 

Road, głównej autostradzie miasta, il.13. 

                                                             
5 https://museumofthefuture.ae/en/experience (dostep: 20.09.2022) 
6 Ibidem 
7 Tom Steinfort, Grzechy szejka, Wydawnictwo MUZA S.A. 2022 
  

https://museumofthefuture.ae/en/experience
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=tom+steinfort


 
Il. 13. Lokalizacja muzeum przy Seikh Zayed Road, fot. M. Jagiełło-Kowalczyk 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt muzeum nastąpiło w 2015 roku. Wygrało go biuro 

architektoniczne Killa Design. Architekt Shaun Killa postanowił odnieść się w projekcie do 

symboliki: zielone wzgórze symbolizuje ziemię wraz z jej solidnością, trwałością i 

zakorzenieniem w miejscu, czasie i historii, lśniący, futurystyczny górny budynek 

reprezentuje siłę, artyzm i zdolność do tworzenia w harmonii z otoczeniem, a eliptyczna 

pustka w górnej części budynku oznacza innowacyjność poprzez stworzenie pustej 

przestrzeni symbolizującej nieznaną przyszłość, która czeka ludzkość i cały świat, il. 14. 

 

 
Il. 14. Symbolika budynku muzeum, fot. M. Jagiełło-Kowalczyk 



Budynek posiada konstrukcję stalową, a elewację z włókna szklanego. Za pomocą 

sterowanych komputerowo maszyn wycięto ażurowe wzory i uformowano kształt torusa.  

W całym procesie inwestycyjnym wykorzystano narzędzia BIM, wymodelowano 

optymalny wzór stalowej konstrukcji nośnej, uwzględniono naprężenia występujące 

również w trakcie budowy oraz rozmieszczenie wszystkich instalacji.9  Cyfrowe 

modelowanie przyniosło oczekiwane rezultaty: stalowy diagrid i bardzo skomplikowane 

panele elewacyjne udało się połączyć bez problemów.10 Tobias Bauly, dyrektor projektu 

Muzeum Przyszłości w kontekście zastosowania narzędzi BIM zauważył, że „…Cała nasza 

dotychczasowa wiedza na temat budowy uległa zmianie w ramach jednego projektu 

ponieważ tego właśnie wymagał projekt…To zmieniło nasz sposób pracy i jest to ogromny 

krok do przodu dla branży…”11  

Budynek muzeum posiada siedem kondygnacji, ma 78 metrów wysokości, 30 000 m2 

powierzchni użytkowej, dwie sale wielofunkcyjne na 1000 oraz 345 miejsc; oraz otwartą 

przestrzeń wewnętrzna pozbawioną podpór.12 Choć budynek opiera się na 

zaawansowanej technologii, jest to ostatecznie konstrukcja stworzona przez człowieka. 

Panele elewacyjne zostały wyprodukowane robotycznie, ale montowali je ludzie 

podwieszeni na linach. Formy wewnętrzne zostały wymodelowane z użyciem technologii 

3D, ale finalnie setki pracowników ręcznie je otynkowały, il. 15. 

 

 
Il. 15. Struktura wnętrza muzeum, fot. M. Jagiełło-Kowalczyk 

 

Muzeum zabiera w podróż kosmiczną, pokazuje świat za 50 lat, identyfikuje potencjalne 

zagrożenia, pokazuje rozwiązania nowej generacji — od sztucznej inteligencji po 

                                                             
9 https://pl.dreamstime.com/trwaj%C3%A4%E2%80%A6cy-projekt-muzeum, (dostep: 20.09.2022) 
10 https://sztuka-architektury.pl/article/14234/projekt-muzeum-przyszlosci, (dostep: 20.09.2022) 
11 Tobias Bauly, dyrektor projektu Muzeum Przyszłości, Buro Happold 
12 https://sztuka-architektury.pl/article/14234/projekt-muzeum-przyszlosci, (dostep: 20.09.2022) 

https://pl.dreamstime.com/trwaj%C3%A4%E2%80%A6cy-projekt-muzeum
https://sztuka-architektury.pl/article/14234/projekt-muzeum-przyszlosci
https://sztuka-architektury.pl/article/14234/projekt-muzeum-przyszlosci


rzeczywistość rozszerzoną mogące wzmocnić i zrewolucjonizować ludzkość. Na piętrach 

muzeum znajdują się wystawy dotyczące rozwoju zasobów kosmicznych, wystawy 

dotyczące rozwoju ekosystemów i bioinżynierii, nauk o zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 

Bardzo ciekawy technologicznie budynek został określony jako Ikona inżynierii, która 

„…pozycjonuje Dubaj jako poligon doświadczalny dla nowych technologii i bazę 

eksploracyjną dla talentów, wynalazców i kreatywnych profesjonalistów z całego świata, 

aby rozwikłać największe wyzwania, które będą kształtować przyszłość ludzkości…”13 

 

4. EXPO 2020. REDEFINIOWANIE MIASTA  

 

EXPO to największe światowe wystawy organizowane cyklicznie, prezentujące dorobek 

kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Wystawy EXPO mają długą tradycję: ich 

idea narodziła się w XIX wieku. Począwszy od pierwszej wystawy światowej, która odbyła 

się w roku 1851 w Londynie, cyklicznie organizowane wystawy prezentowały i 

popularyzowały wynalazki, szeroko rozumiane innowacje, zwracały uwagę opinii 

publicznej na ważne zjawiska i problemy dotyczące współczesności14. Zaowocowały też 

znaczącymi budowlami (Kryształowy Pałac w Londynie, Wieża Eiffla w Paryżu), wpłynęły 

na rozwój miast, np. Szanghaju15, w którym wystawa odbyła się w 2010 roku.  

Wystawę Expo 2020 urządzono na 438 hektarach pustyni położonych między Dubajem a 

Abu-Dhabi. Dubaj, choć nadal składa się z wyspowej zabudowy przeplatających się 

kompleksów wysokiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzecinanej terenami 

pustynnymi, to wytworzył już widoczną strukturę linearną wzdłuż przebiegającej przez 

miasto autostrady i poprowadzonej obok linii metra. Rozbudowa metra była jedną z 

najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych związanych z EXPO; obecnie może ono w 

ciągu godziny może przewieźć 46 000 osób. Lokalizacja, kontekst przestrzenny i dobra 

obsługa komunikacyjna stwarzają szansę na włączenie w przyszłości terenów EXPO w 

miejską strukturę. Zabieg taki nie powiódł się w przypadku eksperymentalnego miasta 

Masdar, które nadal pozostaje satelitą Abu-Dhabi, oferującą co prawda pracę w 

innowacyjnych branżach, nieatrakcyjną jednak jako miejsce zamieszkania.  

W  wystawie EXPO 2020, która z powodu pandemii odbyła się z dwuletnim opóźnieniem, 

udział wzięły 192 kraje. Przy wznoszeniu pawilonów i aranżowaniu terenu pracowało 200  

000 zatrudnionych z całego świata. Ponad 30 000 firm ze 179 krajów zgłosiło akces do 

biznesowego zaangażowania się w to wydarzenie16. Wystawa stała się więc ważnym 

przedsięwzięciem gospodarczym o globalnym znaczeniu.  

                                                             
13 Cytat: Mohammad Al Gergawi, dyrektor zarządzający Fundacja Dubaju Przyszłości 
14 https://www.archdaily.com/tag/world-expos, (dostęp: 15.09.2022) 
15 http://www.bryla.pl/bryla/56,85302,8601175,Expo_2010_w_Szanghaju_zakonczone_sukcesem,,ga.html, 

(dostęp: 15.09.2022) 
16 https://www.archdaily.com/979232/expo-2020-dubai-transitioning-to-the-
future?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user, (dostęp 20.09.2022) 

https://www.archdaily.com/tag/world-expos
http://www.bryla.pl/bryla/56,85302,8601175,Expo_2010_w_Szanghaju_zakonczone_sukcesem,,ga.html
https://www.archdaily.com/979232/expo-2020-dubai-transitioning-to-the-future?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://www.archdaily.com/979232/expo-2020-dubai-transitioning-to-the-future?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user


  
Il. 16. Plac Al Wasl, fot. E. Stachura 

 

Master Plan autorstwa pracowni HOK17 organizuje przestrzeń wokół przekrytego kopułą 

centralnego placu Al Wasl. Plac stanowi rodzaj „miejskiego salonu”, który gościł wielką 

liczbę wydarzeń towarzyszących EXPO: oficjalnych spotkań i prezentacji poszczególnych 

krajów, koncertów, pokazów i wystaw. Podświetlana transparentna kopuła (Adrian Smith 

i Gordon Gill Architecture) o kubaturze 724,000 m3 i o wysokości 67.5 m.18 stała się 

centrum mikroświata EXPO i stanowiła dobry punkt orientacyjny dla zwiedzających19. Z 

placu Al Wasl wyprowadzone zostały promieniście trzy główne ciągi komunikacyjne, a 

wzdłuż nich wzniesiono pawilony ekspozycyjne, zorganizowano parki tematyczne, tereny 

rekreacyjne i enklawy gastronomiczne. Sąsiadowały ze sobą zatem obiekty o różnych 

gabarytach, reprezentujące różne formy i style i heterogeniczne przestrzenie. W wielu 

budynkach testowano nowe technologie, eksperymentowano z innowacyjnymi 

materiałami, spełnione zostały również standardy systemu oceny przyjaznych środowisku 

budynków  LEED na poziomie Gold20. 

Nie sposób sporządzić rankingu pawilonów pod kątem wartości ich architektury, czy 

stopnia innowacyjności. Budynki reprezentują bowiem różne style i konwencje, a ich 

                                                             
17 https://www.archdaily.com/948967/one-year-to-go-expo-2020-reveals-latest-pavilions-as-the-event-moves-
forward?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user, (dostęp: 
15.09.2022) 
18 https://selectionsarts.com/architecture-at-expo-2020-dubai-al-wasl-plaza/, (dostęp 20.09.2022) 
19 https://artsandculture.google.com/story/OgWB0NYH49kaNw, (dostęp 20.09.2022) 
20 https://www.usgbc.org/leed, (dostęp 20.09.2022) 
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https://www.archdaily.com/948967/one-year-to-go-expo-2020-reveals-latest-pavilions-as-the-event-moves-forward?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user
https://selectionsarts.com/architecture-at-expo-2020-dubai-al-wasl-plaza/
https://artsandculture.google.com/story/OgWB0NYH49kaNw
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forma często odwołuje się do znaczeń i symboli, nie zawsze uniwersalnych. Standardem 

dla budynków wzniesionych na potrzeby EXPO 2020 było stosowanie zielonych 

technologii, dążność do samowystarczalności energetycznej i eksperymenty materiałowe. 

W tym kontekście  wspomnieć należy pawilony tematyczne: Terra oraz  Alif – Mobility.  

W pawilonie Terra (Architects Grimshaw) zastosowano innowacyjne technologie i 

systemy, dzięki czemu obiekt jest całkowicie samowystarczalny pod względem zużycia 

energii elektrycznej i wody (certyfikaty  LEED Zero Energy i LEED Zero Water). Inspiracją 

dla projektantów było drzewo Ghaf, które tworzy strukturę przypominającą parasol i 

zapewnia zwierzętom oraz różnym gatunkom roślin ochronę przed ekstremalnym upałem 

i suszą, a pozostaje wiecznie zielone nawet na pustyni. Terra - podobnie, składa się ze 

stosunkowo wąskiej podstawy z dużym baldachimem o szerokości około 135 metrów. Cień 

i ruch powietrza sprawiają, że pod konstrukcją jest chłodno, nawet przy temperaturach 

zewnętrznych sięgających 50°C.21 

 

 
Il. 17.  Pawilon Terra, widok baldachimu z wnętrza budynku, fot. Ewa Stachura 

Forma pawilonu Mobility (Foster & Partners) jest inspirowana zmianą i ruchem, w tym 

ruchem otoczenia, co dodatkowo podkreślono zastosowanymi materiałami (gładka, 

polerowana okładzina ze stali nierdzewnej) i oświetleniem o zmieniających się kolorach. 

Forma budynku i ukształtowanie metalowej okładziny pozwalają na jego efektywne 

                                                             
21 https://www.kerstengroup.com/pl/projekty/terra-sustainability-pavilion (dostęp 20.09.2022) 

https://www.kerstengroup.com/pl/projekty/terra-sustainability-pavilion


zacienienie i odbicie ciepła, a także, dzięki panelom fotowoltaicznym, wykorzystanie 

energii słonecznej.22  

   
Il. 18. Pawilon Alif – Mobility, fot. Ewa Stachura 

 

Interesującą formą charakteryzują się m. in. pawilony Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

oraz Arabii Saudyjskiej. Forma pawilonu narodowego gospodarzy (Santiago Calatrava), w 

kształcie lecącego sokoła, ma reprezentować zwinność ptaka oraz siłę kraju i jego 

mieszkańców. Sokół jako symbol kulturowy kraju, stanowi ważny element emirackiej 

tradycji. O wyrazie architektonicznym pawilonu decyduje charakterystyczny dach, 

składający się z 28 ruchomych skrzydeł zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi, 

które można ustawiać pod kątem od 110 do 125 stopni.23 

Uznany za najlepszy na Wystawie, pawilon Arabii Saudyjskiej  (proj. Boris Micka Associates) 

należy również do największych. Jego dynamiczna, prosta forma kontrastuje z baśniowym 

wnętrzem, którego wszystkie powierzchnie wykorzystano do fantastycznych, 

multimedialnych prezentacji poświęconych krajowi gospodarzy. Wspomnieć wypada o 

polskim pawilonie (WXCA we współpracy ze studiem Bellprat Partner z Zurychu), który 

odniósł w Dubaju duży sukces: został kilkakrotnie nagrodzony w różnych kategoriach, m. 

in. nagrodą  ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture w kategorii Architektura. 

Podczas trwania wystawy odwiedziło go ok. 1,5 mln osób.  

Organizatorzy zadecydowali, że po sześciomiesięcznej ekspozycji, 80% powstałej kubatury 

(260 tys. m.kw.) ma zostać zachowana i przekształcona etapami w obiekty mieszkalne, 

handlowe i kulturalne EXPO City Dubai, ma się stać w przyszłości integralną, atrakcyjną 

                                                             
22 https://selectionsarts.com/architectural-prowess-at-expo-2020-dubai/, (dostęp 20.09.2022) 
23 https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/najciekawsze-pawilony-expo-2020-w-dubaju-top-
10_11663.html (dostęp 20.09.2022) 
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dzielnicą Dubaju. Obawy związane z potencjalną, ogromną skalą marnotrawstwa - w 

przypadku likwidacji wystawy - wyrażane były zarówno przez profesjonalistów, jak i 

zwiedzających. Koncepcję zachowania i ponownego wykorzystania infrastruktury 

wystawienniczej należy uznać za najbardziej znaczącą innowację architektoniczną EXPO 

2020. Na terenie EXPO już rozpoczynają swoją działalność firmy i wprowadzają się pierwsi 

mieszkańcy. Rozpoczął się proces adaptacji i zmiany funkcji pawilonów: do wybranych 

obiektów ponownie zapraszani są turyści.24 Najbardziej wartościowym elementem 

eksperymentu, jakim jest „drugie życie” EXPO 2020, jest zaproponowanie nowej koncepcji 

zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Należy podkreślić, że jest ono 

zlokalizowane w kraju bardzo zamożnym, lecz o niezwykle nieprzychylnym klimacie, 

innym, niż zachodni kręgu kulturowym i tradycji. Kraju, w którym struktura społeczna i styl 

życia ulegają dynamicznym przemianom. Z tej perspektywy warto śledzić dalsze losy EXPO 

City Dubai.  

   
Il. 19. Pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich, fot. Ewa Stachura 

 

Podsumowując, można stwierdzić, że teren EXPO w Dubaju to piękna oaza na pustyni. 

Oprócz budynków, ciągów pieszych i dróg dla pojazdów elektrycznych na teranie Wystawy 

wyczarowano wiele atrakcyjnych enklaw. Zaplanowane tu dzielnice tematyczne to 

nowoczesna wersja starego miasta - pod wieloma względami lepsza od pierwowzoru. Gra 

cieni i światła ze struktur zacieniających, użycie wody do chłodzenia zachwycają 

zwiedzających25. 

                                                             
24 https://www.expocitydubai.com/en?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=expocity-
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25 https://www.archdaily.com/979232/expo-2020-dubai-transitioning-to-the-
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5. WNIOSKI 

 

Dynamiczne zmiany cywilizacyjne, którym towarzyszą niekorzystne zmiany środowiska 

naturalnego, przeludnienie Ziemi i towarzyszące im napięcia stanowią tło i kontekst zmian 

w środowisku zurbanizowanym. Dubaj skupia jak w soczewce wspomniane zjawiska. Jest 

bardzo zamożny, a jednocześnie pełen kontrastów i nierówności. Jako kraj ma stosunkowo 

niedługą historię lecz silną tożsamość kulturową i narodową. Zarządzany według zasad 

zarzuconych w Europie już wiele wieków temu zaskakująco sprawnie prowadzi politykę 

wewnętrzną i zagraniczną, podejmuje trafne decyzje gospodarcze.  

W stosunku do starego Dubaju, powierzchnia jego nowej części jest wielokrotnie większa. 

Przy sprzyjającej i stabilnej sytuacji gospodarczej i społecznej, proces wiązania 

odseparowanych od siebie miejskich enklaw będzie powoli postępował i miejskie funkcje 

uzupełnią istniejącą tkankę miejską. Korzystny scenariusz wspomagany będzie przez 

postęp cywilizacyjny, nowe wynalazki i technologie. Wówczas poprawi się jakość 

przestrzeni i środowiska mieszkaniowego. Na przeszkodzie optymistycznego scenariusza 

stanąć mogą jednak niekorzystne zmiany klimatyczne, czy głęboki kryzys gospodarczy.  

Póki co, Dubaj służy ludzkości testując na sobie eksperymentalne rozwiązania dotyczące 

wielu aspektów życia, w tym kreowania przyjaznej przestrzeni zbudowanej.    
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