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ARCHITEKTURA W PROCESIE PRZEMIJANIA
Artykuł poświęcony jest problemowi miejsca architektury w permanentnych procesach transformacji przestrzenizbudowanej. Bez wątpienia architektura jest powszechnie dostępnym dobrem dorobku kultury materialnej.
Architektura i definiowana przez nią przestrzeń kształtuje środowisko życia współczesnego człowieka i klimat miejsc, z którymi identyfikują się lokalne społeczności i które są także rozpoznawalne dla obcych. Trwanie dzieł architektury w procesie przemijania jest warunkiem koniecznym dla odnajdywania korzeni kultury.
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Przemijanie jest pewnikiem – jest nieuchronnym
następstwem narodzin, pojawienia się nowej materii. Trwanie jest niepewnością – jest obarczone ryzykiem. W świecie architektury, poza tragedią kataklizmów spowodowanych przez siły natury lub człowieka – jest to ryzyko utraty przez obiekt walorów
użytkowych, estetycznych czy pożądanych cech fizycznych materii, z której został zbudowany. Utrata
tych wartości może powodować pogłębiającą się destrukcję obiektu architektury i ostatecznie unicestwienie jego materialnej formy. Nieistniejące już kształty
dzieł architektury albo niepozornych, anonimowych
obiektów niejednokrotnie pozostają jakiś czas jeszcze w pamięci lub utrwalone w ikonografii, rzeźbie
czy tekstach literackich, są świadkami swojej epoki
nawet wtedy, kiedy po innych, wydawałoby się trwalszych jej produktach nic już nie pozostało. Exegi monumentum aere perennius … pisał Horacy [1].
Trwanie architektury może być też zagrożone
przez rachunek ekonomiczny – niezależnie od trwałości wcześniej wymienionych cech. Jeśli obiekt – dzieło architektury nie jest chronione prawem – ze względu na wartości historyczne i kulturowe, lub chronione jest niedostatecznie, może być pomimo dobrego

stanu technicznego, wysokich walorów użytkowych
czy estetycznych wyeliminowane z przestrzeni zbudowanej, aby ustąpić miejsca bardziej uzasadnionym ekonomicznie bytom. Z tą bezpardonowa walką
o miejsce i zyski mamy do czynienia coraz częściej.
Utrata walorów użytkowych nie musi zagrażać
bezpośrednio istnieniu formy architektonicznej. Współcześnie nie przywiązujemy tak wielkiej wagi do trwałości pierwotnych cech funkcjonalnych obiektu i związków pomiędzy znaczeniami definiowanymi przez
formę a późniejszymi sposobami wykorzystywania
jej wnętrza [2]. Nowe funkcje komercyjne, kulturalne czy mieszkalne – tzw. lofty w obiektach poprzemysłowych są powszechnie akceptowane. Nowe życie
obiektów architektury, także o innych, wcześniejszych
przeznaczeniach, jest szansą na ich trwanie w przestrzeni – istotne dla zachowania tożsamości miejsca,
jego historii i specyficznego klimatu współtworzonej
przez nie przestrzeni. Ten proces adaptacji funkcjonalnej obiektów z zachowaniem w całości lub części ich
pierwotnej formy architektonicznej jest obecnie coraz
częściej zjawiskiem związanym z rewitalizacją obszarów zdegradowanych w miastach, odzyskiwanych dla
funkcji śródmiejskich.

* Gyurkovich Jacek, dr hab. inż. arch., prof. PK; Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania
Urbanistycznego.

154

HafenCity – zdjęcia z makiety z Kesselhaus, HafenCity Infocenter (fot. J. Gyurkovich)
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Wykorzystanie charakterystycznych cech miejsca
do podkreślenia związków z przeszłością, przemijaniem, ciągłością kulturową jest atutem w kształtowaniu
nowych i przekształcaniu zmieniających swą funkcję
obszarów miasta. Utrzymanie obiektów stanowiących
formy mocne po przeprowadzeniu niejednokrotnie koniecznej gruntownej adaptacji funkcjonalnej, technicznej i architektonicznej może ułatwić zachowanie tożsamości miejsc i przestrzeni pomimo dokonywania
w ich obrębie istotnych przekształceń.
Rehabilitacja wiedeńskich „Gazometrów” – czterech
pozostałych monumentalnych budowli z pięciu obiektów dawnej miejskiej gazowni Wien Simmering jest interesującym przykładem przywrócenia miastu budowli i przestrzeni, nigdy uprzednio nie kojarzących się
mieszkańcom z miejską tkanką. Te największe w Europie zbiorniki gazu powstały na południowych krańcach
miasta na obszarze peryferyjnych dzielnic przemysłowych w 1899 roku z przeznaczeniem dla publicznego
systemu oświetlenia. Obecnie znajdują się głęboko wewnątrz obszarów intensywnego miejskiego zainwestowania. Wykorzystywane były jeszcze do końca lat 80.
XX wieku. Jeden z pięciu budynków został po wyłączeniu z użytkowania w 1962 roku rozebrany. W 1995 roku
administracja miasta podjęła decyzję o konieczności
opracowania projektu rehabilitacji tych budowli z przeznaczeniem na mieszkania socjalne oraz funkcje usługowe. Do opracowania projektu zaproszonych zostało czterech autorów: Jean Nouvel (Gasometer A), firma
Coop Himme(l)blau – Wolf D. Prix i Helmut Swiczynsky
(Gasometer B), Manfred Wehdorn (Gasometer C),Wilhelm Holzbauer (Gasometer D) [3].
Po zakończeniu realizacji przeprowadzonej w latach 1995–2001 cztery historyczne budynki wraz
z trzema uzupełniającymi program funkcjonalny nowymi obiektami tworzą nowe centrum miejskie dla
swojej dzielnicy, tzw. Małe Miasto – „Gasometer-City” – swoiste miasto w mieście. Budynki historyczne

zachowały swój pierwotny zewnętrzny wygląd niemal
nie zmieniony, choć z zabytkowej substancji została
tylko zewnętrzna powłoka – ściany z całym bogactwem historycznych detali. Budynki zostały przekryte nowoczesnymi stalowo-szklanymi kopułami, pozwalającymi na doświetlenie wnętrza. Budynki A, B
i C mają wewnętrzne centralne patia otwarte ponad
przestrzenią publiczną do przekrywających je kopuł,
przy czym w budynku B kopuła nie jest przeszklona
i wewnętrzne atrium jest otwarte i naturalnie przewietrzane. Pomieszczenia biurowe i usługowe w dolnych
kondygnacjach związanych z przestrzenią publiczną
i usytuowane nad nimi w kilku lub nawet kilkunastu
kondygnacjach mieszkania i apartamenty otaczają
wewnętrzne dziedzińce. Wiedeńskie Gazometry są
przykładem miejsc odzyskanych – dla miasta, jego
tradycji i miejskiej społeczności [4].
Rewitalizacja terenu dawnego portu Rheinauhafen
w Kolonii, położonego na obszarze obecnego śródmieścia, w odległości jednego kilometra od kolońskiej
Katedry, jest interesującym przykładem przedsięwzięć
związanych z procesami współczesnych transformacji
i restrukturalizacji miejskiej tkanki. Rheinauhafen zasługuje na uwagę jako przypadek, w którym idea architektoniczno-urbanistyczna wybrana drogą konkursu, niemal idealnie wkomponowała się w twórczy klimat kolońskiego środowiska przedsiębiorczości [5].
Na szczególną uwagę zasługuje organizacja całego
procesu inwestycyjnego, która pozwoliła na uzyskanie przestrzeni publicznej o wysokiej jakości – otwartej
i dostępnej dla wszystkich, choć pozostającej prywatną własnością, zrealizowanej i utrzymywanej w okresie
eksploatacji z prywatnych środków. Jednym z istotnych elementów marketingu urbanistycznego, w dużej
mierze decydującego o powodzeniu inwestycji – są
wartości kompozycyjne, przestrzenne – w tym stworzenie charakterystycznych obiektów, znaków w przestrzeni, jakimi są „budynki – dźwigi portowe”.
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Unikatowymi dla przestrzennego odbioru nowego zespołu urbanistycznego są trzy budynki o wysokości sześćdziesięciu metrów, nawiązujące formą do
tradycji miejsca – dawnych żurawi portowych. Przypominają równocześnie futurystyczne, niezrealizowane
koncepcje radzieckiego konstruktywisty El Lissitzkiego z 1924 roku – „Wygładzacze Chmur”. Te obiekty,
tworzące nową jakość miejskiej przestrzeni, są najważniejszymi budowlami dla kompozycji miejsca, czytelnie sytuującymi je w miejskiej tkance śródmieścia
Kolonii. Stanowią istotny, rozpoznawalny znak w systemie informacji wizualnej miasta, ułatwiając identyfikację tej nowej, ważnej przestrzeni publicznej usytuowanej na wewnętrznej krawędzi miasta, w nabrzeżu Renu w pobliżu Kolońskiej Starówki [6]. Rewitalizacja dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii jest
również przykładem możliwych kompromisów w sferze polityki, ekonomii i ochrony konserwatorskiej.
Dzięki podjętym decyzjom w zakresie daleko idących
adaptacji obiektów historycznych na współczesne
funkcje, przy zastosowaniu najnowszych technologii i detali architektonicznych, w tym także zgody na
rozbudowę lub nadbudowę obiektów, udało się uratować szereg budynków zabytkowych, istotnych dla
tożsamości miejsca, które zachowały swoje tradycyjne sylwety i klimat architektoniczny. Możliwe stało się
przedłużenie ich trwania w nowej, tętniącej życiem
tkance miejskiej. Współczesna architektura nowych
obiektów nie tylko nawiązuje dialog z adaptowanymi historycznymi XIX wiecznymi budynkami poportowymi, lecz wzmacnia ich walor estetyczny. To dowód na konieczność odrzucenia rutynowych procedur i podjęcie otwartego dialogu w polityce miejskiej
i organizacji procesów inwestycyjnych [7].
Nowa śródmiejska dzielnica HafenCity w Hamburgu (126 ha terenu i 31 ha akwenów) powstaje
w wyniku rewitalizacji zdegradowanych obszarów
poportowych. To zamierzenie inwestycyjne obejmu-

je obszar niemal ośmiokrotnie większy od dawnego
portu Rheinauhafen w Kolonii (15,4 ha terenu i 5,7 ha
basenów wodnych). Odcięte od stałego lądu i głęboko żłobione kanałami portowymi wyspy tworzą złożoną przestrzennie strukturę, o niezwykle rozbudowanej linii obrzeży – krawędzi, tworzących ściany akwenów wodnych. Architektura tych krawędzi widoczna jest w dalszych perspektywach z tafli głównego
nurtu Łaby oraz z wewnętrznych akwenów – z bulwarów na przeciwległych brzegach i z pomostów,
tworzących mariny i publiczne spacerowe ciągi piesze. W tkance zabudowy dominuje współczesna architektura, realizowana przez wielu architektów, wyłaniana w drodze konkursów, ujęta w porządkujące ramy
liniami zabudowy i gabarytami zdefiniowanymi przez
masterplan – koncepcję urbanistyczną całego założenia. Istotnymi elementami tej współczesnej substancji miejskiej są zachowane i adaptowane obiekty historyczne, z różnych okresów. Po stronie północnej
poprzez kanał Binnenhafen styk z zabytkową zabudową śródmieścia Hamburga zapewnia zachowany niemal w całości historyczny waterfront na obydwu nabrzeżach tego półwyspu, utworzony przez XIX
wieczną klinkierową architekturę portowych budynków. Na zachodnim cyplu współczesny obiekt zachowujący gabaryty i koloryt doskonale wpisuje się
w klimat przestrzenny miejsca. Za kolejnym kanałem Kehrwiederfleet jedynie po jego północnej stronie zachowana została historyczna XIX-wieczna zabudowa, adaptowana do nowych funkcji, uzupełniona czasem współczesnymi detalami, jak Kesselhaus
(HafenCity Infocenter) – dawny budynek kotłowni,
odrestaurowany z odtworzonymi dwoma wysokimi
kominami z ażurowej stalowej struktury przestrzennej. Nowa zabudowa uzupełniająca substancję tej
krawędzi nabrzeża utrzymana jest w klimacie i kolorycie historycznej zabudowy – jak wielopoziomowy
parking z ażurowymi klinkierowymi ścianami lub akcentująca zachodni cypel lokalna dominanta – szkla-
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ny walec ujęty w klinkierowe ramy. Współczesne formy architektury nie naśladują adaptowanych historycznych obiektów, lecz są inspirowane klimatem
i tradycją miejsca. Do współczesnych adaptacji zachowanych obiektów historycznych, zapewniających
im trwanie i nową jakość należy zaliczyć dwa znaczące dla tożsamości HafenCity obiekty: Internationales Maritimes Museum Hamburg [8] oraz Elbphilharmonie Hamburg [9]. Nowa filharmonia jest
budynkiem, który już teraz, przed ukończeniem realizacji, jest znaczącym obiektem dla sylwety miasta
widzianej w dalekich perspektywach z Łaby i jej przeciwległego – południowego brzegu. Zbudowana ze
szkła bryła wody jakby wycięta z nurtów Łaby wraz
z wieńczącymi ją falami i usytuowana na 37 metrowej wysokości cokole, którym jest adaptowany dawny modernistyczny budynek magazynów portowych
z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia [10] – tworzy łącznie z nim budowlę o wysokości 110 metrów.
Budynek z pewnością jest formą mocną pretendującą do roli nowej wizytówki – symbolu miasta [11].
Z pewnością jest oryginalnym przykładem adaptacji
istniejącej budowli do nowych potrzeb – przedłużającym jej trwanie w czasie i przestrzeni w nowej konfiguracji brył, która przy przyjętym rozwiązaniu materiałowym pozwala nadal na odczytanie pierwotnego
kształtu dawnego obiektu.
Miasta wciąż zmieniają swoje oblicze – najszybciej przemijają ludzie, wypełniający fizyczny kształt
miasta codziennym życiem, dzień po dniu niespostrzeżenie odmiennym. W różnym stopniu zmienia
się także struktura materialna miasta w odpowiedzi

na zmieniające się potrzeby – w sposób spontaniczny, zamierzony lub w wyniku różnorodnych kataklizmów. Większość miast poddana jest nieustającym
procesom transformacji. Znacznie częściej wymieniana jest tkanka zabudowy, wypełniająca pierzeje
ulic i placów. W mniejszym stopniu przekształceniom
podlegają plany miast, choć i tu znamy liczne przykłady przeprowadzonych działań modernizacyjnych.
Tworzone są nowe struktury urbanistyczne związane
z terytorialną ekspansją miast.
Historyczne struktury urbanistyczne naszych miast
są uosobieniem przestrzeni oswojonej, przestrzeni
o humanistycznej skali, operującej zrozumiałym językiem form. Istotną cechą historycznych zespołów
urbanistycznych jest hierarchiczna struktura przestrzeni i związanych z nimi budowli, które tworzą ten
język. Należą do nich także takie charakterystyczne
cechy, jak złożoność i niepowtarzalność form, będące efektem nawarstwiania się budowli pochodzących
nieraz z różnych, czasem odległych epok i okresów
stylistycznych w tkance, której struktura podlega licznym przekształceniom i częstej wymianie poszczególnych elementów, lecz poddana jest czytelnej zasadzie miejskiej regulacji, tworzącej pomost ponad
czasem. Potrzeba różnorodności w przestrzennym
otoczeniu człowieka wiąże się z uwarunkowaniami
psychiki ludzkiej i stymulującym oddziaływaniem na
nią bodźców o zróżnicowanych cechach, pochodzących z percepcji otoczenia. W tym kontekście trwanie obiektów architektury, także poprzez zabiegi adaptacyjne i modernizacyjne i wtapianie zachowanych
obiektów w nowe struktury zabudowy, jest zjawiskiem
bez wątpienia pozytywnym.
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