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NA OBRZEŻACH TRWAŁOŚCI. Subtelne praktyki relacyjne
Punktem wyjścia dla poniższego artykułu jest założenie, że ugruntowane przez ruch nowoczesny wyraźne
rozróżnienie pomiędzy trwałością a przemijalnością nie jest już aktualne. Dziś, w obliczu świadomej niemożliwości tabula rasa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i konceptualnym, projekt architektoniczny redefiniuje swoją skalę i moralność w coraz ciaśniejszych sieciach zastanej rzeczywistości. Z takiej perspektywy, na
obrzeżach tego, co już zbudowane, coraz większą wartość mają subtelne praktyki nakierowane na budowanie relacji (relational practices) rozumiane jako praca nakierowana na kreatywną ciągłość w kompozycji,
tak istotna również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.
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Aby snuć rozważania na temat związku pomiędzy
współczesnym projektem architektonicznym a koncepcjami przemijalności/trwałości, należy dokładnie
określić właściwe słownictwo – przy całym bogactwie możliwych deklinacji – i jak najprecyzyjniej wyznaczyć granice przemyśleń.
Z punktu widzenia etymologii, wymienione koncepcje stanowią swe przeciwieństwa. Trwałość (łac.
duràre) to zdolność istnienia, przetrwania, zbliżona do
nieugiętości, odporności, oznacza to, co wciąż tkwi
w czasoprzestrzeni, opierając się sile zniszczenia. Przemijalność (łac. trànsitus) sygnalizuje krótkotrwałość
tego, co mija, jest tymczasowe, skrócone, przemijalne, kruche, chwilowe, prowizoryczne. Na polu architektury te dwa terminy zachowują lingwistyczną różnicę znaczeń: pierwszy z nich odnosi się do Witruwiańskiej firmitas oraz do architektury, która ma za zadanie
przetrwać, drugi natomiast – do przykładów architektury rozebranej niedługo po wybudowaniu, transmutacji cech jako formy nieustannej adaptacji do rzeczywistości, przechodzenia przez rozmaite miejsca. Czas
jest tu elementem zbieżnym.

Zasada odwracalności, która według K. Abla [1]
leży u źródeł słów i nadaje im jaskrawą dwuznaczność,
pozwala nam rozpoznawać koncepcję czasu jako elementu tworzącego dwa pojęcia – trwałości i przemijalności – pojęcia przeciwstawne i zbieżne zarazem. Istotne jest to, czy we współczesnym płynnym czasie [2],
w którym człowiek jawi się jako skazany na niemożność wytwarzania obiektów trwałych w sensie absolutnym, eksperymenty artystyczne na płaszczyźnie konceptualnej skupiają się na tej przepaści znaczeniowej.
Poczynając od dekontekstualizacji prostych obiektów, pozostałości, odpadów, zwykłych materiałów itp.,
sztuka – jak choćby poezja współczesna – odnajduje
konceptualną możliwość praktyki „recyklingu”.
Za przykład niech posłuży nam fotograficzne katalogowanie przestrzeni odrzuconych. W taki właśnie sposób, poprzez swoistą rehabilitację „urban
dérive”, Stalker [3] tymczasowo zajmuje i jednoczy
walkscape [5] tego, co nazywa „terytoriami bieżącymi”: przekształca tereny na obrzeżach przepisów
i ich stawania się „nie-sobą”. Stawania się „nie-sobą”,
gdzie cykl plan/realizacja/zastosowanie/odrzucenie/
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Na obrzeżach. Eksperyment projektowy w archeologicznych ruinach Aquilei. Z wystawy „Inne wizje”, Aquileia, lipiec/wrzesień 2011
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odnalezienie/fragment tworzy strukturę znanej narracji, w której coraz bardziej niezbędne staje się odnawianie znaczenia: gotowiec M. Duchampa [6] stanowi aktywne ponowne wykorzystanie odrzuconego
poprzez dyslokację przedmiotu, któremu pozwala nabrać nowego znaczenia. Idea drugiego życia rzeczy
odrzuconych pozwala na reaktywację umierającej
bryły (bryła/przestrzeń bez właściwości) opisywanej
przez M. De Certeau [7] oraz przeniesienie jej w sferę znaczenia tego, co „inne” od oryginału – odkrywanie nowej użyteczności. W podobny sposób, poprzez
rozpad tektoniczny i architektoniczny, wtórne funkcjonalizacje G. Matta Clarka [8] wytwarzają nową, istotną pozostałość, fragment „pomiędzy” początkową
jednością a całkowitym rozkładem ruin architektury.
Miejskie pozostałości i formy odrzucone tworzą
żywą materię dla przyszłości miasta – poprzez działania na terenach zabudowanych (propozycja J. Derridy dla pustych przestrzeni w powojennym Berlinie) czy też, jak w koncepcjach K. Lyncha [9] (plan
odwrotnego rozwoju amerykańskiej metropolii)
i P. Cooka [10], poprzez oszczędną, zawsze użyteczną architekturę, zgodnie z opinią, że tylko działania minimalne (zarówno pod względem wymiarów,
jak i elastyczności i ceny) mogą zaoferować materiał
nadający się do ponownego wykorzystania w nowej
sytuacji. Praktyka twórczego „recyklingu” wpływa na
czasową niespójność wytwarzanych przez człowieka
odpadów oraz pozostałości, wynosząc je na inne poziomy trwałości, trwałości „rzeczy drobnych”, pozornie bezużytecznych fragmentów życia codziennego.
Pierwsza aberracja związku między trwałością
a przemijalnością współczesnego projektu architektonicznego odnosi się do k r e a t y w n e j t r w a ł o ś c i obiektów i przestrzeni pochodzących z „odzysku” zwykłych odpadów, która pozwala im przetrwać,
zaistnieć na nowo (re – exist/re – to be).
Opis świątyni wybudowanej przez Izraelitów w celu
ochrony Arki Świętego Przymierza również opiera się

zbiorowej wyobraźni jako przykład sezonowej, efemerycznej architektury z epoki brązu, z którą skontrastować możemy Ścianę Płaczu w Jerozolimie, symbol
zastępujący porządną, trwałą architekturę.
W niektórych przypadkach trwałość jest niezależna
od prostej fizyczności rzeczy i może istnieć w pamięci. W tym sensie wciąż aktualna jest lekcja Aldo Rossiego na temat Teatro del Mondo, w której znaczenia
doświadczalnego i symbolicznego nie pomniejsza labilność czasoprzestrzenna: to, co zostało zbudowane dla kilkumiesięcznej trwałości fizycznej, musi przetrwać w zbiorowej wyobraźni. W innych przypadkach
trwałość stanowi niezamierzony rezultat: niektóre dzieła uznajemy dziś za trwałe, nawet jeśli zaprojektowano je jako wydarzenia (od wieży Eiffla po chmurę Diller-Scofidio). W każdym przypadku, zgodnie z sugestiami J. Chapmana [11], w płynnym czasie [12], gdzie
trwanie konstrukcji jest współmierne do opłacalności
inwestycji, istnieje silne zapotrzebowanie na projekt
emocjonalny i nakierowany na doświadczenie.
Piramidy egipskie, Partenon czy Panteon opierają
się kolejnym stuleciom, ale czy architektura najnowsza oraz nasz krajobraz przeciwstawią się dzisiejszej
arogancji? Innymi słowy, czy możliwy jest powrót do
moralności projektu? J. Chapman wskazuje drogę
trwałego projektowania emocjonalnego. Z jednej strony wiadomo nam, że projektowanie fizycznej trwałości dóbr konsumenckich pozbawione jest sensu
– argument ten sprawdza się także w architekturze
– jeżeli konsumenci nie czują potrzeby ich przechowywania. Z drugiej zaś strony należy rozwijać nowe
strategie dla obiektów i przestrzeni trwałych emocjonalnie. Oznacza to projektowanie poprzez działania
minimalne, angażowanie uczestników na głębszym
poziomie, oferowanie wyszukanych i intensywnych
doświadczeń wolniej, dłużej i skuteczniej penetrujących psychikę użytkownika, ograniczanie zużycia surowców poprzez intensyfikację związku między ludźmi, przestrzeniami oraz przedmiotami.
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Drugą aberrację w koncepcji trwałości/przemijalności można więc odnieść właśnie do t r w a ł o ś c i
e m o c j o n a l n e j , do opinii, że minimalne działania/niewielkie gesty/tymczasowe zabiegi prowadzą nas
do odnalezienia dobrobytu w miejscach, gdzie takowy
zwykle nie występuje: w szczelinach urbanistycznych
oraz przestrzeniach pozostałości, nie zaś w konstrukcjach monumentalnych i znacznie droższych. Przestrzeń dla architektury moralnej i emocjonalnej odnaleźć można jedynie w architekturze, która zamiast pieniędzy czy rozgłosu potrzebuje subtelnych praktyk nakierowanych na budowanie relacji (relational practices).
Moralnego aspektu architektury nie odnajdziemy
w drogim projekcie domu prywatnego czy w krzykliwych realizacjach star architects, tylko w przestrzeni publicznej – doświadczanej a nie prywatyzowanej – w której możliwa jest ponowna synchronizacja
nowych trwałych form architektonicznych z bardziej
zrównoważonym stanem obecnym.
w bardziej zrównoważonym stanie obecnym synchronizują się nowe architektoniczne formy trwałości. Związek między trwałością a zrównoważeniem to
w gruncie rzeczy koncepcja głęboko współczesna.
O ile w przeszłości trwałość oznaczała walkę z siłami
natury, to obecnie wiąże się z koniecznością ochrony przyrody [13].
Według tradycyjnej definicji rozwój zrównoważony
to „rozwój, który zaspokaja potrzeby dnia dzisiejszego
nie naruszając możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń” [14]. W właśnie zacytowanej definicji o charakterze ogólnym ochrona środowiska uważana jest za warunek konieczny dla rozwoju zrównoważonego, nie zaś za jego ograniczenie. Nadrzędnym
celem jest tu zapewnienie rozwoju społeczeństwa,
a także dobrobytu zbiorowości i jednostki poprzez wyznaczenie granic środowiskowej zdolności podtrzymywania tego rozwoju.
Zagadnienia trwałości i rozwoju zrównoważonego otwierają przed architekturą szerokie możliwo-

ści twórcze. Wymagają one nowej koncepcji piękna
połączonej z odkrywaniem moralnej wizji budynku.
Takie nowe rozumienie – oparte na potrzebie integracji zasad zrównoważenia, integracji wyborów
technicznych z nowymi możliwościami środkami wyrazu, potrzebie energooszczędności i ochrony
środowiska, potrzebie projektowania obiektów oraz
przestrzeni, w których możliwe są związki emocjonalne i wyraźne perspektywy otwartej socjalizacji – redefiniuje materiały współczesnego projektu.
To właśnie za pomocą tych materiałów architektura
może wprowadzać innowacje, działać na fizycznych
i/lub konceptualnych obrzeżach z r ó w n o w a ż o n e j t r w a ł o ś c i   – trzeciej deklinacji związku między trwałością a przemijalnością – kompozycyjnego
narzędzia, które umożliwia nam nowe spojrzenie na
przestrzenie istniejące „między” coraz węższymi przestrzeniami życiowymi. Z uwagi na fakt, że przestrzenie, w których można znaleźć coś nowego, stopniowo
się kurczą, tak jak i wiele innych cennych surowców,
projekt architektoniczny ma przede wszystkim współdziałać z tym, co już istnieje. Próba opierania się upływowi czasu, która leży u podstaw wszystkich praktyk
projektowych wykorzystujących to, co istnieje, w przypadku architektury oznacza przeszczepienie nowego
życia temu, co dziś wydaje się przestarzałe, nie zaś
unieruchamianie jakiejś sceny z jego życia.
Stanowi to też główny temat dyskusji, która
niedawno rozgorzała we Włoszech. Wywołały ją
współczesne interwencje w krajobrazy archeologiczne, umarłe par excellence, gdzie wykopaliska
i ruiny trwają w stanie pewnego opuszczenia [15].
W tak delikatnym kontekście projekt musi testować
nowe, kreatywne, emocjonalne i zrównoważone formy trwałości.
Tak więc trwałość to nie żaden lifting, lecz delikatny i relacyjny przeszczep wynikający z przemyślenia
natury rzeczy i wynikowych przestrzeni na nowo, co
jest jedynym sposobem na ich przetrwanie, życie nie
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w jednej, lecz kilku postaciach, przemijalną trwałość/
trwałą przemijalność. Subtelne praktyki relacyjne są
nierozerwalnie związane z materialnością i fizycznością pozostałości. Stąd stałe i wyraziste odniesienie
do kwestii czasu. Potrzebny jest projekt „wielorazowy” skonfigurowany jako czas zmiany/przekształce-

nia istnienia i w istnieniu: emocjonalna architektura
stwarzająca obiekty alternatywne, mogąca ograniczać
zużycie i marnotrawstwo surowców poprzez intensyfikację relacji między użytkownikami a przestrzenią,
ludźmi i miejscem, architektura zbudowana z czynów
minimalnych. Architektura poetyczna.
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