
Zdjęcia do książki Seul_ architektura 

 

Seul północny – dzielnice na północ od rzeki Han 

 

I –Seoul –You oznacza 

„Ja i Ty i łączący nas 

Seul”.  

To logo stolicy, często 

umieszczane w 

miejscach 

publicznych. Tutaj na 

placu przed 

Ratuszem. 

 

Nowoczesny budynek 

stojący przy początku 

strumienia  

Cheonggyeoncheon  



Strumień  

Cheonggyecheon w 

centrum Seulu. Miejsce 

spotkań, spacerów oraz 

imprez gromadzących 

mieszkańców przez cały 

rok. 

 

Strumień  

Cheonggyecheon ma 

różny charakter 



Artystyczna fasada w 

nowoczesnej części 

ratusza dobudowanej do 

starego budynku. 

Artystyczna fasada w 

nowoczesnej części 

ratusza dobudowanej do 

starego budynku. 



 

Artystyczna fasada w 

nowoczesnej części 

ratusza dobudowanej do 

starego budynku. 

Dwa budynki nazywane 

„Tańcząca para” w 

dzielnicy rządowo-

biznesowej Jongno 

  



Budynek w dzielnicy 

rządowej Jongno 



Budynki w dzielnicy 

rządowo-biznesowej 

Jongno 

Centrum Kultury Segong,  

w dzielnicy rządowo-

biznesowej  



 

Jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych 

budynków  Jongno 

Tower dzielnicy 

rządowej Jongno,  



Skwer z zielenią w 

dzielnicy rządowej 

Jongno 



 

Nowoczesna 

architektura w dzielnicy 

rządowo- biznesowej w 

Jongno 



  
 

 

Nowoczesna 

architektura w dzielnicy 

rządowo- biznesowej 

Jongno 

 

Nowoczesna willa w 

centrum miasta w 

pobliżu City Hall 



Muzeum Sztuki 

Współczesnej, w pobliżu 

City Hall 

 

Dongdaemun Design 

Plaza zaprojektowana  

przez Zaha Hadid i 

Samoo 

 



Dongdaemun Design 

Plaza zaprojektowana  

przez Zaha Hadid i 

Samoo 

 

 

Centrum biznesowe na 

wyspie Yeouido 



 

Centrum biznesowe na 

wyspie Yeouido 

Rzeźba  Ryba na wyspie 

Yeouido, na rzece Han 



Muzeum Narodowe Korei,  

  

Wnętrze Muzeum 
Narodowego Korei, Seul 



Artystyczna ulica w 
dzielnicy Insa-dong 



Artystyczna ulica w 
dzielnicy Insa-dong 

 

Artystyczna ulica w 
dzielnicy Insa-dong 



Nowoczesny budynek w 
dzielnicy Itaewon w  której 
mieszka wielu 
cudzoziemców 



Dzielnica Itaewon jest 
jedną z nielicznych  
dzielnic o niskiej 
zabudowie  



 
 

 

 

 

Kościoły w Seulu zawsze 

zawierają czerwone 

ceglane elementy 



  

Pałac Królewski 
Deoksugung z 
nowoczesną instalacją 

 

Połączenie tradycyjnej 
architektury Pałacu 
Królewskim Deoksugung 
z nowoczesną techniką – 
ekranem ledowym 
wewnątrz świątyni  



Zmiana warty przy Pałacu 
Królewskim Deoksugung 
w pobliżu Ratusza 
 

 

Ceremonia zmiany warty 
przed najważniejszym z 5 
pałaców królewskich  
Gyeongbokgung 
 



 

Ceremonia zmiany warty 
przed najważniejszym z 5 
pałaców królewskich  
Gyeongbokgung 
 

Świątynia buddyjska 
Bongeunsa, pomiędzy 
dzielnicą artystyczną 
Insa-dong a dzielnicą 

biznesową Jongno 



 

Piękne drzewo z 
lampionami przed główną 
świątynią 

 

Do lampionów 
przyczepione są karteczki 
z życzeniami  



Kampus uniwersytetu 

Sogang, jednego z 

najlepszych 

uniwersytetów Korei 

Południowej 

Osiedle mieszkaniowe w 

dzielnicy Mapo 



Osiedle mieszkaniowe  

na tyłach dworca 

centralnego 

Nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe  



 

Centrum miasta, w 

pobliżu City Hall 

Pojedyncze budynki 

zbudowane w 

tradycyjnym, starym 

stylu koreańskim, 

dzielnica Mapo 



 

Miasto dzięki reklamom 

przybiera nocą ciekawy 

wygląd 

 

Rzeka Han płynąca w 

kształcie litery S dzieli 

Seul na północny i 

południowy. Zdjęcia na 

rzekę z okna wagonu 

metra, które przebiega 

również nad ziemią 

Południowe dzielnice Seulu, na południe od rzeki Han 

 



 

Hyundai i-Park 

Tower, Budynek 

Tangent 

zaprojektowany 

przez architekta 

Daniela 

Liebeskinda, 

Gangnam,  

 



 

Biura chebolu Kia z 

salonem sprzedaży 

aut, dzielnica 

Apgujeong,  



Budynek 

mieszkalny w 

dzielnicy Gangnam 

  

 

 

 



 

Nowoczesna 

architektura w 

dzielnicy Gangnam 

 



Jeden z 3 

nowczesnych 

budynków Some 

Sevit Floating 
Islands of Art and 

Culture, Banpo-

dong 

 

 

Some Sevit 

Floating Islands of 

Art and Culture 

zmieniają kolory 



 

Złoty  budynek w 

dzielnicy Jamil 

 

Złoty  budynek w 

dzielnicy Jamil 



Seocho Garak 

Tower East, w 

dzielnicy Gangnam 

 



Galleria 

Department Store, 

w dzielnicy 

Argujeong 

 

Galleria 

Department Store 

 



Nowoczesna 

architektura w 

dzielnicy Argujeong 



Prywatne muzeum 

Horim Art Center,  

Gangnam 



Prywatne muzeum 

Horim Art Center,  

Gangnam 

 

Nowoczesna fasada 

budynku  dzielnicy 

Gangnam 



Nowoczesna fasada 

budynku  w 

dzielnicy Gangnam 



Nowoczesna fasada 

budynku w 

dzielnicy Gangnam 



 

Boutique Monaco, 

Seul, dzielnica  

Seocho 



 

Lotte World Tower, 

największy budynek 

w Korei 

Południowej, 5 

najwyższy budynek 

na świecie 

 

Fasada w stylu i 

kolorze tradycyjnej 

ceramiki koreańskiej  



 

Urbanhive 
Building, Gangnam 

 

Świątynia buddyjska 
Jogyesa  w pobliżu 
kompleksów 
biznesowych 
dzielnicy Gangnam 

 



Świątynia buddyjska 
Jogyesa  w pobliżu 
kompleksów 
biznesowych w 
dzielnicy Gangnam 

 

 

Wnętrze świątyni 



 

Na wietrze 
powiewają 
lampiony, do 
których 
przyczepione są 
życzenia 

 

Na terenie 
świątynnym 
tradycyjna kawiarnia 
oferująca herbaty z 
chryzantemy, jojoby 
i innych owoców 
oraz ciasteczka 
ryżowe 



Kyobo Tower, dwie 

wieże z czerwonej 

cegły, Gangnam 

 

Nowoczesna 

architektura w 

dzielnicy Argujeong 



 

Rzeźba ze słynnym 

układem 

tanecznym  

piosenki PSY, 

dzielnica Gangnam 

 

Aleja przed Bramą 

Pokoju  z 

totemami. W tyle 

nowoczesna Lotte 

World Tower  



 

Schody ze stacji 

metra nad rzekę 

Han 

 

Chuseok  jedno z 

najważniejszych  

świąt  narodowych 

w Korei. 

Mieszkańcy Seulu 

odpoczywają nad 

rzeką Han przy  
Some Sevit 

Floating Islands of 

Art and Culture   



 

Mieszkańcy Seulu 

odpoczywają nad 

rzeką Han przy  
Some Sevit 

Floating Islands of 

Art and Culture. 

Widok na północną 

część miasta   

  

Chuseok  jedno z 

najważniejszych  

świąt  narodowych 

w Korei. 

Mieszkańcy Seulu 

odpoczywają nad 

rzeką Han. Lubią 

rozkładać namioty 

nawet na jeden 

dzień 

  



 

 

 

Kulturowa 

biblioteka Starfield 

Library w COEX 

Mall. Ulubione 

przez 

Koreańczyków 

miejsce na randki  


