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WSPÓŁCZESNA GALERIA HANDLOWA 
JAKO ROZWINIĘCIE IDEI PARYSKICH PASAŻY

Magiczne tych placów kolumnady
Amatorowi stawią przed oczyma 

Wszelkich przedmiotów najprawdziwsze składy;
Tak przemysł sztukom już odbiera prymat1.

Pierwsze analizy centrów handlowych zostały dokonane przez Waltera Benjamina, który 
charakteryzując dziewiętnastowieczne paryskie pasaże, zdołał określić ich doniosłość 
oraz wpływ na życie społeczne mieszkańców francuskiej stolicy. Fascynacja pasażem 
wynikała bezpośrednio z chęci dokonania opisu nowego typu społeczeństwa: antyelitar-
nego i masowego2, stanowiącego podstawę funkcjonowania nowych centrów. Antyeli-
taryzm był, w ujęciu Benjamina, wyrazem emancypacji niższych klas społecznych, ale 
także odpowiadał za degradację i homogenizację kultury. Jej całkowite ujednolicenie 
dokonywało się na styku masowej wytwórczości generowanej za pomocą środków me-
chanicznej produkcji oraz nowych, zintensyfi kowanych metod dystrybucji. W centrum 
znajdował się pasaż – punkt zborny masowego wytwórcy i masowego konsumenta. 
Dzięki analizie centrów dziewiętnastowiecznego handlu niemieckiemu badaczowi udało 
się uchwycić kulturotwórcze aspekty nowej przestrzeni miejskiej oraz cechy powstają-
cego społeczeństwa, aspekty i cechy dostrzegalne także współcześnie.

1 Chanson nouvelle, [w:] Nouveaux tableau de Paris ou observations sur les moeurs et usages des Parisiens 
au commencement du XIX siecle, I, Paris 1828, s. 27. Cyt. za:. W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2005, s. 123.

2 Por. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1992.
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Niewątpliwie istnieje wiele podobieństw pomiędzy sytuacją Paryża opisywanego 
przez Benjamina a obecną sytuacją polskich miast. Aktualny rozwój „omnibusów han-
dlowych” spowodował centralizację mas ludzkich w obrębie przestrzeni stanowiącej 
współczesne miejsce sacrum – źródło wszelkich dóbr, nie tylko materialnych, ale przede 
wszystkim duchowych. Galeria, tak jak w XIX wieku pasaż, zaczęła być postrzegana 
jako miejsce spotkań, miejsce, w którym nie chodzi tylko o to, by nabywać towary, ale 
aby je oglądać, przebywać w ich otoczeniu, niczym w bliskości dzieł sztuki [stąd nie bez 
powodu olbrzymie przestrzenie handlowe nazwano galeriami]. Ale galeria handlowa, 
tak jak wcześniej pasaż, jest przede wszystkim wielką, rozciągającą się na tysiącach 
metrów kwadratowych przestrzenią, ekspozycją, usiłującą zepchnąć na dalszy plan swój 
merkantylny charakter. 

GENEZA

Początków galerii, tak jak napisano we wstępie, należy się dopatrywać w pasażach. Po-
czątkowo stanowiły one wyraz reorganizacji przestrzeni miejskiej. Rozrastający się w XIX 
wieku Paryż zaczynał się dusić w swych ciasnych uliczkach, co z kolei związane było 
z wzrastającą liczbą ludności, z umasowieniem transportu miejskiego, a także z galopują-
cym rozwojem przemysłu. Ostatni z wymienionych czynników stanowił koło zamachowe 
pozostałych. Przemysł ściągnął do miast rzesze ludności wiejskiej, dla której praca w fa-
bryce stanowiła jedyną perspektywę zmiany swojego niskiego statusu. Wraz ze wzrostem 
liczby mieszkańców dotychczasowe sposoby zaopatrzenia miasta okazały się niewydolne. 
Na rozwiązanie problemu zagęszczenia nie trzeba było długo czekać. Konieczna reorga-
nizacja przestrzeni znalazła swoją niejako naturalną realizację w pasażu. Innym rozwiąza-
niem były zapoczątkowane przez Georges-Eugène Haussmanna w 1853 roku wyburzenia 
kamienic i uwalnianie przestrzeni poprzez tworzenie szerokich bulwarów. 

Jeżeli powstanie pierwszych pasaży można uznać za wyraz ewolucji napędzanej jak-
że ożywczymi siłami handlu, to Haussmannowski plan przebudowy Paryża należy trak-
tować jako z gruntu rewolucyjny w planowaniu i działaniu, zaś jako antyrewolucyjny 
w samej idei leżącej u jego podstaw3. Komentując odgórnie zarządzone wyburzenia sta-
rych dzielnic, Marks określił je mianem „wandalizmu Haussmanna, który zmiótł Paryż 
historyczny, aby oczyścić miejsce dla Paryża pasibrzuchów”4. 

Wyburzenia stanowiły formę otwierania miasta, wietrzenia jego tradycyjnie skon-
struowanych przestrzeni, a także poddawania bardzo radykalnym zmianom. Przebudo-
wie ulegał nie tylko krajobraz, ale także cała struktura miasta, sieci komunikacyjne, 

3 Idea Haussmanna nie stanowiła jedynie próby rozwiązania problemów komunikacyjnych Paryża, u pod-
staw przebudowy, której gros kosztów ponieśli sami paryżanie wysiedleni na obrzeża własnego miasta, stały 
cele militarne. Tworzone bulwary miały stanowić niemożliwą do zabarykadowania przestrzeń, zaś promieniste 
rozlokowanie ulic służyło jak najszybszemu dostarczeniu oddziałów wojskowych w zapalne obszary miasta. 
„Wytyczone przez Haussmanna trasy były całkowicie arbitralne, nie wynikały ściśle z zasad urbanistyki. Były 
to przedsięwzięcia o charakterze fi nansowym i wojskowym” – Le Corbusier, Urbanisme, Paris 1925, cyt. za: 
W. Benjamin, dz. cyt., s. 156. 

4 Tamże, s. 159.
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place, miejsca publiczne. Powstawanie pasaży opierało się na działaniach z gruntu od-
miennych: nie dzielono, a łączono podzielone wąską ulicą kamienice w większe całości 
pasaży. W ten sposób zamykano otwarte dotąd przestrzenie, tworząc swoiste cieplarnie5 
handlowe – galerie sztuki towarowej. 

Bulwar, a w doskonalszym jeszcze stopniu pasaż, rozwiązywał problem wąskich 
ulic, które w zintensyfi kowanym ruchu ulicznym stanowiły miejsce niebezpieczne dla 
pieszych. Pasaż chronił także przed kaprysami pogody, a jego hermetyczny charakter 
umożliwiał regulowanie warunków klimatycznych w jego wnętrzu. Te zamknięte prze-
strzenie w zimie ogrzewane, latem zaś chłodzone, zaczęły spełniać role całosezonowych 
parków, w których zamiast szelestu liści można było usłyszeć szelest eksponowanych 
przez sklepikarzy jedwabiów i kaszmirów. Oczywiście, z niemal natychmiastową od-
powiedzią na nowe warunki we wnętrzach przyszła moda, w której odtąd stawiano na 
lekkość i zwiewność, skoncentrowano się na efektowności strojów, a nie na chronieniu 
przed warunkami pogodowymi6. Nie obyło się także bez skarg ze strony parasolników, 
wytwórców kaloszy i płaszczy.

KONSTRUKCJA [STARE + NOWE]

Konstrukcja pasaży opierała się na hybrydowym połączeniu starego z nowym, cegla-
nych kamienic i metalowych szkieletów wypełnionych szkłem. Ilustrowany przewodnik 
po Paryżu z roku 1852 taką podaje ich charakterystykę: „Pasaże, najnowszy wynala-
zek przemysłowego luksusu, to kryte szkłem, wyłożone marmurowymi płytami przej-
ścia biegnące przez całe kompleksy domów, których właściciele zrzeszyli się z myślą 
o […] spekulacjach. Po obu stronach tych przejść oświetlonych od góry, ciągną się naj-
wykwintniejsze sklepy, skutkiem czego taki pasaż staje się miastem, a nawet światem 
w miniaturze”7. W pasażu historia łączy się nierozerwalnie z nowoczesnością, spajając 
cząstkę dawnej aury z osiągnięciami techniki. 

Tworzone współcześnie w Polsce galerie również bardzo często stanowią efekt rekon-
strukcji zastanej przestrzeni, choć na ogół rekonstrukcji dość radykalnej – za przykład 
mogą posłużyć: krakowska Galeria Kazimierz, poznański Stary Browar czy łódzka Ma-
nufaktura. We wszystkich tych budynkach nastąpił proces przekształcenia funkcji pier-
wotnej zastanej przestrzeni, na ogół fabrycznej, w sposób zbliżający ją do przestrzeni tra-
dycyjnego pasażu. Współcześnie w jeszcze większym stopniu niż to czyniono we Francji 
podkreślana jest pewna ciągłość historyczna, a wręcz czczony jest muzealny rys tego, co 
pozostawiono z przebudowanych hal fabryki Poznańskiego, browarniczej słodowni czy 
zakładów mięsnych. Nawet nazwy galerii nie odnoszą się do marki jakiegoś handlowego 
konsorcjum, lecz do pierwotności miejsca bądź jego dawnej funkcji, co w założeniu od-
działać ma na niepowtarzalność jego klimatu, a rezultacie podnieść prestiż. 

5 Nawiązanie do cieplarni jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ konstrukcyjnie pasaże miały wiele 
z nimi wspólnego.

6 Benjamin zauważa zbieżność istniejącą pomiędzy charakterem konstrukcyjnym hal pasaży a ażurowymi 
elementami kobiecego ubioru. 

7 W. Benjamin, dz. cyt., s. 67.
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Analizując galerie przez pryzmat Benjaminowskiego pojęcia aury8, czyli właściwo-
ści przedmiotu bądź miejsca, będącej jego indywidualnym naznaczeniem, charakterem 
świadczącym o niepowtarzalności i zakorzenieniu w historii kultury materialnej, można 
odnieść wrażenie, że ich twórcom, kreatorom wizerunku, chodziło właśnie o nadanie im 
charakteru niepowtarzalności. Galeria ma w swym pojęciu łączyć elementy przeszło-
ści: urok wiecznie trwałych dowodów ludzkiej działalności, pewność niezmienności, 
ducha człowieczeństwa oraz przyszłości: dynamikę pędu, wolność wyboru, możliwość 
zaspokojenia wszelkich, nawet najbardziej ekstrawaganckich zachcianek. Można więc 
odnieść wrażenie, że fundowanie galerii na historycznym podłożu jest sposobem na 
sztuczne syntezowanie jej aury. 

W historycznych elementach pasaży nie doszukiwano się śladów przeszłości [źródeł 
aury], stanowiły one raczej konieczny z punktu widzenia ekonomii, fundament kon-
strukcyjny. Wzrok widzów-konsumentów wyłapywał elementy nowości, która zarów-
no w sztuce, jak i w handlu zaczęła stanowić główne kryterium demarkacji [nowość 
= wysoka wartość]. Swoisty klimat nie był wynikiem odwoływania się do architekto-
nicznej podbudowy łączonych kamienic [tak jak to dzieje się współcześnie] – tworzo-
no go poprzez podkreślenie udogodnień, jakie pasaż oferował swoim klientom. W ten 
sposób wyrażała się jego przewaga nad tradycyjnymi przybytkami handlu. Pieszy czuł 
się w nim nie tylko bezpiecznie, ale i komfortowo. Doceniona została czystość nowych 
wnętrz, wręcz sterylna w porównaniu z czystością tradycyjnej ulicy. 

W pasażu zrealizowano też oświeceniowy mit szklanych domów. Fakt ten nie wyni-
kał jedynie z rzeczonej sterylności – otwarte do wewnątrz domy handlowe można uznać 
także za swobodną interpretację Benthamowskiego Panoptikonu9 [choć opresyjności 
marketingu jeszcze wtedy nie dostrzegano]. Właśnie otwarcie do wewnątrz stanowi 
główny trzon podobieństwa pasaży zarówno do budowli zaprojektowanej przez angiel-
skiego fi lozofa, jak i polskich galerii oraz amerykańskich centrów handlowych i malli. 
Przy czym te ostatnie wpisują się w nieomawiany w niniejszej pracy typ architektury 
ściśle funkcjonalnej, tworzonej od podstaw, bez wykorzystania elementów zastanych. 
Z polskich galerii niewątpliwie Galeria Krakowska należy do tej kategorii. 

PANOPTIKON, CZYLI OTWARCIE DO WEWNĄTRZ

Panoptikon, traktowany tu jako pewien koncept, projekt-pojęcie, stanowi wytrych, do-
skonale nadający się do tego, by przy jego użyciu dotrzeć do istoty zarówno pasaży, jak 
i galerii handlowych. Jeremy Bentham stworzył pod koniec XVIII wieku projekt Panop-

8 Aura jest przez frankfurtczyka defi niowana dość niejednoznacznie, w jej opisach znajdziemy stwier-
dzenia, że jest to: „osobliwa pajęczyna z przestrzeni i czasu: niepowtarzalne zjawisko pewnej dali, choćby 
była najbliżej” W. Benjamin, Mała historia fotografi i, [w:] W. Benjamin, Anioł historii, Poznań 1996, s. 117. 
„Aura […] istnieje w nierozerwalnej więzi z miejscem i czasem [...] nie zna kopii” – W. Benjamin, Dzieło 
sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] W. Benjamin, Anioł historii, s. 210.

9 Panoptikon wg projektu Jeremy’ego Benthama był okrągłą budowlą, dlatego porównanie go do pasaży 
jest słuszne tylko wtedy, gdy będzie oparte jedynie na kilku aspektach: ekspozycyjności – do wewnątrz, za-
mknięcia na zewnątrz, opresyjności [zniewolenia więźniów–konsumentów] i samowystarczalności w sugestii 
tworzenia świata towarów, autonomicznego względem otoczenia.
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tikonu – więzienia doskonałego, szczelnie zamkniętego z zewnątrz, natomiast całkowicie 
otwartego do wewnątrz [oczywiście otwartego w sensie wizualnym – fi zyczną barierę 
stanowiły kraty]. Konstrukcja zbudowana w ten sposób umożliwiała prowadzenie ciągłej 
inwigilacji więźniów przez strażnika znajdującego się w samym centrum budynku. Moż-
liwość dostrzeżenia wszystkiego z jednego punktu i przez jednego obserwatora stanowiła 
o sukcesie tego projektu10. Czy do podobnej hiperwizualności nie dochodzi w galerii han-
dlowej i czy nie może ona uchodzić za rodzaj konsumpcyjnego panoptikonu? 

Galeria stanowi przestrzeń skrajnie przesyconą wizualnością, wniknięcie w jej wnę-
trze jest równoznaczne z poddaniem się sile jej ekspozycji. Widz-konsument zostaje 
pozbawiony możliwości odwrócenia wzroku, oddalenia się [z każdej strony znajduje 
się witryna, w każdym miejscu eksponowane są towary]. Jej otwarcie do wewnątrz nie 
ma charakteru bezpośredniej opresyjności, jednak sposób, w jaki wabi swoje „ofi ary” 
[klientów], może nosić znamiona towarowego uwięzienia. By złagodzić efekt osacze-
nia, galeria przyjmuje maskę wernisażu, wystawy. Otwiera się na klienta w sposób, 
w jaki wnętrze muzeum odkrywa się przed koneserem sztuki. Różnica polega na tym, 
że w owej otwartości galerii kryje się jakiś cel. Ekspozycyjność podporządkowana jest 
całkowicie funkcji reklamowej [a więc celem jest reklama], towary prezentowane są 
klientowi-widzowi, który przemierzając przestrzeń galerii, dokonuje jej eksploracji, na-
pawa się widokiem bogactwa towarów. 

Ważnym czynnikiem, o którym pisał już Benjamin, analizując pasaże, jest szybkość, 
z jaką przemierza się przestrzeń ekspozycji. Zauważył on, że tradycyjna ulica zawsze 
określana była przez dwa czynniki: ruch i handel. Pasaż przejął tylko ten drugi, ruch stał 
się niepotrzebny. Dynamika, pośpiech są przydatne, jeśli dokonuje się skierowanych na 
konkretny cel czynów. Wędrówka po pasażu czy galerii do takich nie należy, tu space-
ruje się wolno, sycąc własne zmysły mnogością towarów oraz ich dostępnością. Zanu-
rzone w bezruchu zwiedzanie wystaw sklepowych jeszcze bardziej podwyższa efekt ich 
wizualności przez możliwość konfrontacji własnego zachowania z zachowaniem wielu 
innych klientów.

W dziewiętnastowiecznym Paryżu ekspozycyjność stała się poniekąd elementem ini-
cjującym raczkującej jeszcze wtedy reklamy. Skierowanie towaru w stronę klienta zaowo-
cowało wzrostem zainteresowania owym towarem, co skłoniło z kolei do intensyfi kacji 
dokonywanych ekspozycji. Dlatego tak ważnym czynnikiem stała się pozycja towaru, jego 
umiejscowienie. Tradycyjny sklep wyróżniał się większym zagęszczeniem, nosił znamio-
na magazynu, w którym produkty upchane były w najbardziej ekonomiczny sposób. 

Pasaż uwolnił towar od zagęszczenia, wzniósł go na piedestał wystawy sklepowej, 
witryny, podwyższenia. Osadził go na postumencie, czyniąc zeń element godny kontem-
placji. W dobie rozwoju mieszczaństwa dobra luksusowe stały się jednym z ważniej-
szych tematów sztuki, zarówno powstających wówczas martwych natur, jak i rozwinięć, 
wzbogaceń11, tak samo w połowie XIX wieku wszelkie produkty [wzrastająca ich liczba 

10 Projekt Benthama stał się inspiracją licznych budowli więziennych, m.in. kubańskiego Presidio Modelo 
wietnamskiego Chi Hoa czy amerykańskiego Stateville Correctional Center.

11 Obraz Ambasadorowie Hansa Holbeina [1533, National Gallery, Londyn] stanowi bardzo dobry przykład 
przedkładania przedmiotów wyeksponowanych w samym centrum obrazu nad człowieka, pełniącego rolę 
prezentera, stojącego z boku. W przypadku tego dzieła, oprócz wielu motywów symbolicznych i ich niejed-
noznacznych interpretacji, mamy do czynienia ze swoistym portretem luksusowych przedmiotów. 
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wytwarzana w sposób mechaniczny], będące przedmiotem handlu, stały się swoistymi 
eksponatami. Można śmiało powiedzieć, że miłość człowieka do jego własnych wy-
tworów zawsze była bardzo wielka – przedmioty czczono, podziwiano, nadawano im 
dodatkowe poza funkcjonalnymi znaczenia – jednak XIX wiek przyniósł apogeum tego 
uwielbienia, pasaż zaś stał się galerią sztuki dla ubogich duchem, świątynią skupiającą 
pod jednym dachem wszystkich bogów i wszystkie dzieła traktowane jako towary.

Także współcześnie towar eksponowany w galerii pełni rolę dzieła sztuki konsump-
cyjnej [bądź bóstwa], klient zaś przyodziewa maskę muzealnego widza [lub wyznawcy]. 
Sklepy przestają być składami, z nazw znika pojęcie „magazynu”, przymiotnik „towaro-
wy” zostaje zamieniony na „handlowy”, a rzeczownik „dom” przeradza się w „galerię”. 
Słowo to ma na celu akcentowanie nie tylko zbliżonego do pasaży zagospodarowania 
przestrzeni, w jego etymologii czają się jeszcze takie znaczenia, jak: „przejście łączące 
szereg pomieszczeń”; „empora, loggia”; „podziemny korytarz w kopalni” lub „forte-
cy”, a najbardziej adekwatne z nich to: „kolekcja dzieł sztuki”, „zbiór, wystawa, salon 
wystaw plastycznych”. Ostatnie trzy z podanych znaczeń charakteryzują funkcję, jaką 
pełni współczesna galeria, funkcję, która w dziewiętnastowiecznych pasażach dopiero 
się zarysowywała, a jest nią ekspozycyjność. 

Galeria swoim otwarciem do wewnątrz tworzy przestrzeń wielkiej nieustannie zmie-
niającej się witryny. Spacerujący wśród szklanych płaszczyzn wystawowych klienci 
stają się widzami falującego tysiącem barwnych towarów spektaklu. Bogato zdobio-
ne wnętrze nierzadko kontrastuje z minimalistyczną elewacją12, ale to nie ona ma być 
w centrum zainteresowania widza, przyciągać go mają marmurowe posadzki, złote fi lary 
i niekończące się tafl e szklanych witryn, za którymi znajdują się upragnione towary. 
Przestrzeń między witrynami stanowi rodzaj ramy obrazowej, w którą wmontowane jest 
malowidło. Zresztą wiązanie galerii ze sztuką odbywa się także na płaszczyźnie marke-
tingowej. Galeria Kazimierz poprzez formę własnej strony internetowej próbuje symu-
lować muzeum. Witryna internetowa pełni rolę ściany wystawowej, na której rozpięte 
są złocone ramy obrazów. Co przedstawiają malowidła? Reklamy fi rm mających swo-
je siedziby w galerii. Galeria Stary Browar reklamowana jest natomiast jako miejsce, 
w którym „życie spotyka się ze sztuką”, w Manufakturze zaś pod jedną z głównych za-
kładek na stronie internetowej kryją się hasła: „Kultura i Sztuka”. Z kolei w większości 
galerii robienie zakupów zostało skojarzone z nowego rodzaju działalnością artystyczną. 
Dokonanie trafnego wyboru produktów [przeważnie tych najdroższych] ma świadczyć 
o wysokiej świadomości kupującego, jego dobrym guście i wyrafi nowaniu. Dlatego też 
klientów „artystycznie robiących zakupy”, czy może lepiej „artystycznie wyrobionych”, 
nazywa się koneserami. 

Wziąwszy pod uwagę powyższe przykłady, nietrudno jest dostrzec, że współczes-
ne świątynie konsumpcji opierają się na metodzie utożsamienia własnej działalności 
z szeroko pojętymi działaniami artystycznymi bądź przynależnymi do kultury wysokiej, 
gdzie klient staje się jednocześnie twórcą i widzem. 

12 „Od strony architektonicznej jedną z najbardziej uderzających cech centrów jest kontrast pomiędzy 
wysoce wyrazistym wnętrzem i zasadniczo pozbawionym wyrazu zewnętrzem” – D. Ghirardo, Architektura 
po modernizmie, Wrocław 1999, s. 180.
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PANOPTIKON [MIASTO W MIKROSKALI, 
ZAMKNIĘCIE NA ZEWNĄTRZ]

Kreowanie galerii jako centrum czy też na świątynię sztuki polega także na akcento-
waniu jej wszechstronności, którą można opisać przedrostkiem pan zaczerpniętym tu 
z panoptikonu. Galeria, zamykając się na to, co zewnętrzne, wytwarza swą własną we-
wnętrzną rzeczywistość. Odgradzając się od przestrzeni miasta, w którym jest usytuo-
wana, sama przejmuje jego funkcje. W jej wnętrzu znajduje się wszystko, co potrzebne 
jest przeciętnemu mieszkańcowi metropolii, od instytucji zabezpieczających podstawo-
we potrzeby, do centrów rozrywki dostarczających dodatkowych wrażeń. Także struktu-
ra galerii, rozlokowanie przestrzenne towarów, sprawia wrażenie zadomowienia, dzięki 
któremu łatwiej zaspokoić generowany na bieżąco głód konsumpcji. 

Plany przestrzenne galerii już nieograniczanych, jak to było w przypadku pasaży do 
równoległych ulic podzielonych przecznicami, stają się miniaturami planów miejskich. 
Poszczególne elementy: trakty, chodniki, halle, klatki schodowe znajdują swoje hierar-
chiczne rozlokowanie odpowiadające strukturze prawdziwego miasta. 

Interesujący jest fakt całkowitego braku asymilacji galerii handlowych z przestrzenią 
miasta. Galerie nie są wkomponowanymi w urbanistyczną całość obiektami, lecz pełnią 
funkcję wysp, na których w sposób niebywały tętni życie obumierające wszędzie do-
okoła. Tradycyjne centra historyczne tracą na swojej ważności, oddając swoich klientów 
galeriom. Taka sytuacja widoczna jest w Łodzi, gdzie ulica Piotrkowska odżywa dopie-
ro późnym wieczorem, podobnie wygląda rzecz w Poznaniu. Potrzebne jest naprawdę 
silne, atrakcyjne i zakorzenione w obyczajach miejsce, by mogło stanowić przeciwwagę 
dla powstających jak grzyby po deszczu galerii [do takich miejsc należy niewątpliwie 
Rynek Główny w Krakowie].

Galeria w rozpatrywanym tutaj rozumieniu nie stanowi bezpośredniego nawiąza-
nia do tradycji amerykańskich centrów handlowych, choć ma z nimi wiele elementów 
wspólnych, na pewno jednak genetycznie bliższe są jej paryskie pasaże. Ich wspólną 
cechę jest opisywane powyżej złączenie w jednym budynku elementów tradycji [za-
stanych kamienic, budynków fabrycznych] oraz nowoczesności [jako naddatku rekon-
struującego]. Wspólna jest im także otwartość do wnętrza, ujawniająca się w postaci 
maksymalizacji ich ekspozycyjnego charakteru. Z kolei zamknięcie na to, co zewnętrzne 
lokuje oba rodzaje miejsc w grupie autonomizowanych mikroświatów, odcinających się 
od miejskiego kontekstu i ten kontekst degradujących. 

Otwarte pozostaje pytanie, czy powstające w Polsce galerie handlowe przejmą na 
swoje barki choć część – jak to ogłaszają w swych programach reklamowych – odpowie-
dzialności za promowanie sztuki i kultury [niehandlowej], czy przejmą jedynie widza 
tradycyjnych centrów kulturalnych, pozbawiając je zarówno prestiżu, jak i znaczenia?


