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Malownicze Piękno Natury

Tendencje świadomego adaptowania form naturalnych znaj-
dujemy już w angielskich parkach krajobrazowych XVIII 
wieku, choć z dużym naciskiem na upiększanie przyrody za-
stanej. Podobne podejście do okolicznego krajobrazu cechu-
je obiekty z okresu XIX–wiecznych parków krajobrazowych 
o formach naturalistycznych. W Stanach Zjednoczonych Fre-
derick Law Olmsted i Calvert Vaux budują w 1858 r natura-
listyczny choć stylizowany Central Park i około dziesięć lat 
później Brooklyn’s Prospect Park [8, s. 29] Autor artykułu 
zaproponował w parku Świerczewskiego w Zabrzu akcenty 
z drzew owocowych w części leśnej. Poza funkcją estetyczną 
mają one dać pożywienie żyjącym tu zwierzętom. Na frag-
mencie będącym częścią ozdobną zrealizowano tu kompozy-
cje z nieekspansywnych krzewów i drzew ozdobnych.

Swobodna kreacja

W architekturze bardzo częstym rozwiązaniem jest kre-
acja przestrzeni zgodnie z arbitralną wizją projektanta. Jest 
to tworzenie sztuki architektonicznej w przestrzeni. Sztuki, 
która w warunkach śródmiejskich, zupełnie przekształcone-
go i zabudowanego środowiska, może odgrywać pozytywną 
rolę. W sytuacji rozluźnionej zabudowy czy łączności z ele-
mentami zieleni o wysokiej wartości ekologicznej staje się 
już nie sztuką, ale czystą sztucznością, podważającą walory 
rozwoju zrównoważonego. 

Podsumowanie

Bez względu na przyjętą formę estetyczną obiektu zawsze 

istnieje możliwość włączenia roślinności rodzimej do jego 
kompozycji. Omówione przykłady sugerują, że jest to moż-
liwe nawet w centrach miast. Powinno to stawać się wręcz 
elementem codziennej praktyki projektowej a nie tylko ro-
dzajem mody na ekologię. Jeżeli nauczymy się żyć z rodzi-
mą przyrodą wokół nas, na pewno wpłynie to pozytywnie 
na nasz stan psychofizyczny, a i krajobraz wokół nas nabierze
wyjątkowych cech zgodnie z Konwencją o Różnorodności 
Biologicznej oraz Europejską Konwencją Krajobrazową.
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Mechelen i Bruksela to dwie belgijskie stolice1) i jednocze-
śnie dwa miasta o bardzo różnej historii i współczesności. Ich 
obecny rozwój, jako nowoczesnych organizmów miejskich, 
opiera się w dużym stopniu na rewitalizacji poszczególnych 
fragmentów struktury urbanistycznej i architektonicznej 
o wielu skalach i zakresie.

Przykłady można mnożyć. W Brukseli widzimy zarówno 
różnego typu rewitalizację przestrzeni publicznych (zago-
spodarowanie rue de l’Epee wraz z windą umożliwiającą 
wjazd na plac Poelaert przed Palais de Justice czy moder-

nizację terenów dawnej linii kolejowej na promenadę pieszą 
w dzielnicy Woluwe), modernizację poszczególnych obiek-
tów architektonicznych jak i szersze przedsięwzięcia obej-
mujące całe obszary. Szczególnie interesujące okazały się 
działania dotyczące obiektów i zespołów modernistycznych, 
których trwałość, użyteczność i estetyka nie odpowiadały 
dzisiejszym potrzebom ich użytkowników. Świetnymi reali-
zacjami są modernizacje obiektów unijnych oraz nowy stan-
dard przestrzeni publicznych w dzielnicy Schuman. W trak-
cie realizacji jest plan ZL „Botanique” obejmujący zespół 
modernistycznego Placu Kongresowego i związanego z nim 
centrum administracyjnego.

Także Mechelen, chlubiące się swym prowincjonalnym 
charakterem, dostosowuje swoją przestrzeń do współcze-
snych potrzeb mieszkańców. Następuje ciągła moderniza-
cja i wymiana tkanki urbanistycznej (kamienice, zabudowa 
wewnątrzkwartałowa) a także zmiana standardu przestrze-
ni publicznych. Szczególnie udana jest przebudowa zespołu 

ANNA AGATA KANTAREK

Obiekty poprzemysłowe  

jako nowe centra aktywności kulturowej  

w strukturze miejskiej Brukseli i Mechelen

2 .  K o n f e r e n c j a

Dr inż. arch. A. A. Kantarek — Zakład Kompozycji Urbanistycznej, In-
stytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika 
Krakowska, SARP, MOIA

1) Mechelen było jednym z najpotężniejszych miast średniowiecznej Flan-
drii i stolicą od 1473 roku /siedziba książąt burgundzkich/ do 1530 roku, 
gdy po śmierci Małgorzaty Austriaczki przeniesiono ją do Brukseli. Miasto 
chrześcijańskie od VIII wieku jest do dziś siedzibą prymasa Belgii i religij-
ną stolicą kraju. 
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rynków — pod ich powierzchnią umieszczono parkingi pod-

ziemne, z umiejętnie zlokalizowanymi wjazdami i windami, 

a także zadaszeniami przystanków autobusowych. 

Przedstawione niżej przykłady rewitalizacji obiektów po-

przemysłowych są więc jednymi z wielu przykładów działań 

rewitalizacyjnych w Belgii. Wybrano je kontrastowo. 

Przykład z Brukseli — de Markten — to adaptacja zabudo-

wy na działce w śródmiejskiej zabudowie na potrzeby lokal-

nego centrum kultury, która wpłynęła na uzupełnienie oraz 

uatrakcyjnienie istniejącego układu przestrzeni publicznej.

Przykład z Mechelen — Lamot — to nie tylko adaptacja 

i rozbudowa browaru na centrum kultury, ale i rekompozycja 

układu przestrzeni publicznych całego miasta poprzez doda-

nie nowych, istotnych sekwencji placów, ulic, mostu i ciągów 

spacerowych. 

De Markten

Obszar sąsiadujący z rejonem Grand Place, na północny za-

chód od bulwarów Anspach i Adolphe Max to elegancka 

dzielnica kultury i mody. Szereg prostopadłych do bulwarów 

ulic prowadzi do sekwencji wnętrz urbanistycznych związa-

nych z placami St. Géry, St. Catherine,  du Samedi i du Bégu-

inage oraz ulicami Van Artevelde i Vieux Marché aux Grains.  

Budynek nowego centrum kultury jest usytuowany w tym 

miejscu pierzei, w którym Vieux Marché aux Grains łagod-

nie wygina się w kierunku placu St. Catherine. Zbudowano2) 

2) Informacje na podstawie: www. ebru.be/Architectuur/archmarkten, 

www.demarkten.be oraz www.gemeenschapscentre.be/infrafolder.22.pdf

Rys. 1. De Markten w Brukseli (fot. A. Kantarek)

Rys. 2. De Markten w Brukseli (fot. A. Kantarek)
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go w latach 1911–1914 według projektu arch. O. Francotte 

w stylu Beaux–Arts. Wcześniej, aż do Rewolucji, działka ta 

należała do Augustianów, później mieściła wojskową piekar-

nię, sklepy i warsztaty. W latach 1914–1965 znajdowały się 

tu warsztaty znanej szlifierni kryształów Val Saint–Lambert.

Z tego czasu pochodzi klatka schodowa głównego budynku 

i okazała sala lustrzana na pierwszym piętrze. 

W latach 80. XX wieku cały zespół zmodernizowano na po-

trzeby jednego z 22 lokalnych centrów kultury flamandzkiej

— de Markten. Oferta centrum jest niezwykle bogata. Par-

ter kamienicy zajmuje kawiarnia, otwarta tarasem w kierun-

ku zadrzewionej ulicy. Przez obszerną sień dostajemy się na 

dziedziniec, który wraz z kondygnacją parteru oficyn — tyl-

nej i bocznej, jest używany jako przestrzeń ekspozycyjna. 

Klatka schodowa w tylnej oficynie pozwala na niezależne od

budynku głównego użytkowanie pomieszczeń oficynowych.

Na piętrach znajdują się sale konferencyjne i pomieszczenia 

wielofunkcyjne, pozwalające na organizowanie różnego ro-

dzaju wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno–sportowych. 

Lamot

Mechelen to dziś niewielkie miasto z zachowanym średnio-

wiecznym układem urbanistycznym i wieloma zabytkami, 

malowniczo położone nad rzeką Dijle oraz częściowo zacho-

waną i modernizowaną siecią kanałów.

Lamot–site jest centralnie usytuowanym obszarem wokół 

dawnego browaru Lamot. Założony w 1801 roku przez J. B. 

Lamot browar produkował znaną markę piwa aż do lat 80. 

XX wieku, kiedy został wykupiony przez Inbev. Browar za-

mknięto w 1995 roku; 10 lat później rozpoczęto rewitalizację 

terenów wokół browaru. 

Rys. 4. Lamot w Mechelen (fot. A. Kantarek)

Rys. 3. Lamot — plan 1. piętra (na podstawie ulotki)
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Teren ten jest położony nad rzeką Dijle, w bezpośrednim są-

siedztwie centrum miasta, na południe od Targu Rybnego. 

Koncepcja urbanistyczna zakładała powstanie niewielkiego 

placu nad rzeką, przy głównym wejściu do nowego centrum 

kultury (browar). Plac ten ma dziś bezpośrednie powiązanie 

kładka pieszą ze skwerem po drugiej stronie rzeki (w kie-

runku centrum) oraz z poprowadzoną na powierzchni wody 

Dijlepath, pontonową ścieżką pieszo-rowerową, biegnącą ze 

wschodu na zachód przez całe centrum Mechelen.

W skład nowego zespołu oprócz zrewitalizowanego browaru 

wchodzą m.in. zespół apartamentowy z 44 mieszkaniami, ho-

tel, supermarket, biura i małe sklepy oraz podziemny parking 

dla 269 samochodów.

Głównymi twórcami zespołu są architekci — J. Mooens, J. 

van Den Berghen i S. Bellenge. Centrum kulturalne Lamot 

jest obecnie głównym tego typu miejscem w mieście. Posiada 

wielofunkcyjne audytorium oraz szereg sal umożliwiających 

równoczesną organizację różnych imprez. Ma także zaple-

cze gastronomiczne z restauracją i kawiarnią. Mieści również 

Centrum Dziedzictwa — z kameralną przestrzenią ekspozy-

cyjną, mediateką oraz aktywnym archiwum.

Warto zatrzymać się na chwilę nad architekturą obiektu. Sta-

nowi ona wyjątkowo udane połączenie pozostałej po browa-

rze struktury historycznej i całkowicie nowoczesnej. Główna 

bryła składa się z historycznego, ceglanego korpusu starego 

browaru oraz dobudowanej do niego kilkupiętrowej szkla-

nej kostki. Od strony placu wejściowego widzimy wewnątrz 

unoszący się skos audytorium, pod którym usytuowano dwa 

poziomy użytkowe. Foyer na pierwszym piętrze, na które 

można wejść wygodną klatką schodową umieszczoną w dy-

namicznym, utworzonym ze skośnych linii, wycięciu piętra, 

otwiera się imponujący widok na miasto. Z tego poziomu wi-

dzimy ponad dachami malowniczych kamieniczek gotycką 

wieżę katedry w Mechelen, spoglądamy na panoramę mia-

sta wzdłuż kanału, a także na wąskie uliczki wokół browaru. 

Audytorium i sale umieszczono na kolejnych piętrach. Wspi-

naczka coraz wyżej kończy się dwoma poziomami tarasów, 

skąd panorama miasta jest jeszcze piękniejsza.

Elewacja od strony kanału jest także w głównej części prze-

szklona; pozostawiono tu komin dawnego browaru i dobudo-

wano mały taras widokowy. Podział olbrzymiej ściany szkla-

nej rozwiązano nietypowo. Zaakcentowano pionowe podziały 

szkła i nałożono na ten podział kilka promieniście rozchodzą-

cych się linii, nawiązujących do konstrukcyjnego skosu au-

dytorium. Tak utworzony ornament — „pajęczyna” stanowi 

podstawę kompozycji tej elewacji.

***

Przedstawione przykłady są różne także z punktu widzenia 

zakresu przebudowy i sposobu estetycznego podejścia. 

De Markten to przykład remontu, gdzie umiejętnie wprowa-

dzona niezbędna współczesna infrastruktura jest prawie nie-

zauważalna. Zarówno dekoracyjność budynku głównego jak 

i prostota przemysłowego detalu oficyn są świetną oprawą dla

realizowanych tu zdarzeń, nie tylko je umożliwiają, ale i in-

spirują.

Lamot daje przykład architektury, gdzie istniejący, historycz-

ny wątek został zdominowany przez nową strukturę. Wydaje 

się, że to właśnie historyczny układ został zagubiony i poja-

wia się jedynie w pojedynczych elementach, jako ozdobnik 

dla współczesnej estetyki. Dotyczy to szczególnie wnętrz 

i głównych widoków na bryłę od strony placu i kanału. 

Dwa tak różne przykłady, obydwa udane. Łatwo dostrzec, że 

ludzie lubią tu przychodzić, by spędzać czas, by być razem, 

by tworzyć i dzielić się swoją twórczością z innymi. 

To w miejskiej strukturze dwa nowe, żyjące miejsca.
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Kalendarium ekologa

MARZEC

● 14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

● 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

● 21 marca Światowy Dzień Leśnika

● 21 marca Dzień Wierzby

● 22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

● 22 marca Światowy Dzień Wody

● 23 marca Światowy Dzień Meteorologii

KWIECIEŃ

● 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

● 1–7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

● 5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

● 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

● 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabtyków

● 22 kwietnia Dzień Ziemi

● 24 kwietnia Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
● 25 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagro-

żenia Hałasem


