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Temat: „Zespoły mieszkaniowe w miastach - zabudowa horyzontalna czy
wertykalna?”
W związku z coraz większym wzrostem zagęszczenia zaludnienia w miastach
aktualny staję się problem czy należy rozwijać zespoły mieszkaniowe w kierunku
wertykalnym czy jednak budować horyzontalnie: nowe, rozległe osiedla na obrzeżach
aglomeracji miejskich (przedmieściach).
Budownictwo wysokościowe – młody sposób kształtowania zabudowy.
Budynki wysokościowe występowały już w
średniowieczu np. we Włoszech (Toskańskie San
Gimignano) w formie wież mieszkalnych. Jednak
na szeroką skalę idea budynków wysokościowych
(drapaczy chmur) powstała i zaczęła rozwijać się
w USA w Nowym Jorku w latach 30-tych XX
wieku za sprawą grupy amerykańskich
architektów, wizjonerów i teoretyków m.in.:
Hugh Ferriss, Harvey Wiley Corbett i Raymond
Hood. Czynnikami decydującymi o powstaniu
takiej zabudowy na nowojorskim Manhattanie a
później i w innych amerykańskich miastach był
gęsty podział na działki (parcele) i wysoka cena
gruntu. Znaczenie miały również względy bardziej społeczne, ambicjonalne i prestiżowe
– budynki wysokościowe stały się symbolem nowo powstających amerykańskich
metropolii i manifestem nowego stylu życia w mieście, były otoczone filozofią i kultem
nowo rozwijającej się jednostki.
Drapacze chmur – czasy współczesne
Zapotrzebowanie na budynki wysokościowe wynika z wielu czynników – ekonomicznych,
demograficznych, społecznych. Budynki wysokościowe stały się, w pewnym sensie
odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej (gospodarczej), politycznej i społecznej miast
oraz państw na mapie świata. Wysoko rozwinięte i bogate państwa (i ich miasta) szczycą
się wysokościową zabudową swoich miast, a wysokość budynków zaspakaja ambicje i
prestiż zarówno państw jak i inwestorów. Potwierdzeniem tych tendencji jest znaczny
wzrost wzwyż takich miast jak Dubaj, Szanghaj, Pekin, Hongkong, Bangkok w przeciągu
zaledwie kilku ostatnich lat. Londyn, Paryż, Moskwa, te trzy metropolie wskazują na
nowe tendencje w rozwoju wysokościowej architektury europejskiej. Nawet Warszawa
stara się otoczyć Pałac Kultury i Nauki drapaczami chmur – istotne są tutaj nie tylko
względy urbanistyczne.
Należy zauważyć, że wśród budynków wysokościowych (przede wszystkim
mieszkalnych) powstało pewnego rodzaju rozwarstwienie. Powstają budynki luksusowe
dla mniejszości, natomiast na drugim biegunie znajdują się zaniedbane, wieżowce
mieszkalne (blokowiska, mrówkowce) zamieszkiwane przez większość. Warunki
mieszkaniowe w takich budynkach często rodzą zachowania patologiczne. Taka sytuacja
prowadzi do polaryzacji społecznej i dezintegracji grup społecznych.

Wizerunek budynków wysokościowych (zwłaszcza biurowych / usługowych)
po zamachu 11 IX 2001 został zrujnowany. Katastrofa spowodowała rozdarcie (ranę) na
psychice mieszkańców Nowego Jorku (będącego medialną stolicą Świata) a także, w
mniejszym lub większym stopniu, całego rozwiniętego Świata. Trzynaście lat po zamachu
pojawiła się tendencja, zwłaszcza wśród budynków biurowych dużych firm i korporacji,
do odchodzenia od konstrukcji wertykalnych i stosowania rozwiązań „przyjaznych dla
planety”, niewyróżniających się z otoczenia, wtopionych w zieleń, niskich a przede
wszystkim o strukturach horyzontalnych. (Frank O'Gehry – siedziba Facebook w Palo Alto;
Norman Foster – nowa siedziba Apple w Dolinie Krzemowej, Gensler – nowa siedziba
Nvidia w Santa Clara).
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Fot. 2 Gensler – New Silicon Valley Headquarters.

Fot. 3 Norman Foster – nowa siedziba Apple w Dolinie Krzemowej.
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Apple w Dolinie Krzemowej.

Fot. 5 Frank O'Gehry – siedziba Facebook'a w Palo Alto
Doszło to takiej sytuacji, jak na
przykład projekt konkursowy
holenderskiej pracowni projektowej
MVRDV na wieżowce mieszkaniowe
„The Cloud” [„Chmura”] w Seulu,
został przez opinię publiczną przyjęty
z oburzeniem ze względu na pamięć o
eksplozjach wież WTC w Nowym Jorku.
Architekt, na swojej stronie
internetowej przeprosił, za niepokój,
który spowodował projektem,
tłumacząc, że podobieństwo nie było
zamierzone, a nie zostało zauważone
podczas procesu twórczego.

Fot. 6 – The Cloud - MVRDV – Seul

Fot. 7 – The Cloud - MVRDV – Seul.
Wieżowce są obiektami strategicznymi będącymi w ścisłym kontekście z
otaczającą je zabudową i w szerszym spojrzeniu - z miastem. Nie mogą to być obiekty
oderwane od rzeczywistości. Joseph Rykwert w swojej książce „Pokusa Miejsca.
Przeszłość i przyszłość miast.” zwraca uwagę, że architektura i budynki są postrzegane
przez mieszkańców często na zasadzie abstrakcyjnych skojarzeń świadomych, a nawet
nieświadomych. Powtarzając za profesorem Rykwertem należy podkreślić, że architekci
w swoich propozycjach i projektach muszą brać pod uwagę zarówno sztukę budowlaną,
rozwiązania techniczne i technologiczne, ale również, a może nawet przede wszystkich
aspekty psychologiczne proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;
ich ogólny odbiór i wpływ na percepcję codziennych użytkowników i mieszkańców.
Zamach 11 IX 2001 spowodował ogromną traumę, pozostawił bliznę mentalną w
psychice i postrzeganiu budynków wysokościowych wśród ludzi. Tendencja (opinia
publiczna) zwróciła się ku zabudowie horyzontalnej. Należy jednak pamiętać, że
tendencja i moda w architekturze, nie są jedynymi i decydującymi czynnikami. [zob.
prof. Marek Budzyński – teksty i idee]. Raczej architektura zrównoważona, mająca za
zadanie podtrzymanie życia w mieście. Decydującymi czynnikami są: gęstość
zaludnienia, ekonomia, polityka, gospodarka. Obecnie przewidywane jest, że do roku
2050, 80% ludności w krajach rozwiniętych będzie zamieszkiwać w dużych miastach i
aglomeracjach, co spowoduje bardzo duże zagęszczenie ludności w miastach, ich rozrost
terytorialnych, eliminacja coraz większej części terenów zielonych w miastach, przy
równoczesnym wyludnieniu terenów wiejskich i małomiejskich.
Należy, z tego względu, pamiętać, że póki co, nieuniknione jest budownictwo
wertykalne w miastach, ale należy je projektować w sposób humanitarny. Zapewniając
jak najlepsze możliwości dla podtrzymywania życia. Zapewnienie w nich przestrzeni
wspólnych, zielonych, socjalnych, mających za zadanie asymilować, integrować,
zachęcać do interakcji między mieszkańcami, eliminować anonimowość i izolację.
Wydaje się, że tendencja do zmiany stylu architektury z „dominującej”
wertykalnej na bliską Ziemi – horyzontalną, wynika między innymi ze współczesnych
przemian i wzrostu świadomości, tychże wśród ludzi. Po epoce przemysłowej (XIX w.), I i
II WŚ, coraz bardziej realne stają się zagrożenia dla ludzkości związane z katastrofami
ekologicznymi, ekonomicznymi, cywilizacyjnymi, wojnami.
Ludzie wyrażają zainteresowanie życiem w zgodzie ze sobą, naturą, proekologiczne.

Zastanawiają się nad swoim miejscem na Ziemi i we Wszechświecie.
Przekłada się to również na próby zmian w sposobie myślenia, systemie rządzenia i
organizacji życia na Ziemi. Ludzie chcą żyć zdrowo, wśród zieleni, oddychać czystym
powietrzem, integrować się. Duża część budynków wysokościowych obecnie nie
zapewnia takich warunków.
Żyjemy w czasach początku rewolucji technologicznej, co jest zarówno
fascynujące, jednak i stanowi wiele zagrożeń dla nas samych. Być może obecne czasy
wymagają od nas przewartościowania postępowania, przemyślenia swoich działań i
stosunku do otoczenia.

Fot. 8 - Bosco Tower – Mediolan.

Fot. 9 – Woha - The Met – Bankok.

Fot. 10 – HENN Architects – Prototower 2
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