Ze świata

elementy gotowe

Model berlińskiego zamku miejskiego, którego fasady zostaną częściowo zrekonstruowane.

Sporo pracy dla kamieniarzy
[ Odbudowa zabytków w Niemczech ]
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Sporo pracy czeka na kamieniarzy w Niemczech
w nadchodzącym roku. Pod koniec listopada podjęto
decyzję w sprawie jednego z najważniejszych projektów. Wybrano architekta, którego plany będą podstawą
odbudowy zamku miejskiego w Berlinie. Prace mają ruszyć w 2010 roku. Trzy fasady byłej rezydencji władców,
którą rozebrali enerdowscy komuniści, zostaną odbudowane zgodnie z oryginałem. Związek Kamieniarzy
Niemieckich oszacował, że trzeba będzie ociosać około
75 000 metrów sześciennych kamienia.
storycznych fasad. Pojawili się jednak
liczni sponsorzy prywatni chętni do sfinansowania odbudowy. Również część
społeczeństwa wspiera odbudowę, choć
równocześnie duży procent środowiska
architektów jest zdecydowanie przeciw
tego typu planom architektonicznym.
W Berlinie prężnie działa stowarzysze-

nie na rzecz zamku miejskiego. Zobowiązało się ono do częściowego pokrycia
kosztów budowy, które wynoszą ponad
pół miliarda euro. Rząd niemiecki wyłoży 440 milionów euro, a land Berlin 32
miliony euro, natomiast stowarzyszenie
dofinansuje projekt kwotą 80 milionów
na rekonstrukcję fasad. Krytycy wątpią,
www.nowykamieniarz.pl
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zw. zamek miejski w Berlinie
(Stadtschloss) jest najbardziej
spektakularnym z planowanych
projektów. Po zakończeniu budowy ma nosić nazwę Forum Humboldtów. Mają się w nim znaleźć światowej
sławy zbiory sztuki i kultury, a także
zbiory historyczno-naukowe Uniwersytetu im. Humboldtów oraz zbiory sztuki
współczesnej.
Poza tym planuje się odbudowę kolejnych budowli historycznych, które
w większości zostały zniszczone w trakcie drugiej wojny światowej. Lista obejmuje m.in. zamek miejski w Poczdamie
(nie mylić z pałacem Sanssouci) i część
starego miasta we Frankfurcie nad Menem, by wymienić tylko dwa z większych
przedsięwzięć.
W obliczu pustych kas miejskich
w pierwszej chwili może dziwić, że
Niemcy stać na luksus rekonstrukcji hi-

jakoby stowarzyszenie było w ogóle w stanie zebrać tyle pieniędzy. Do tego jeden ze znawców stanu rzeczy zaznaczył niedawno, że „niemiecki parlament zatwierdził historyczną odbudowę, a także zgromadzi potrzebną sumę pieniędzy”.
W każdym razie na kamieniarzy czeka sporo pracy. Obok
projektu w Berlinie pewna jest odbudowa zamku miejskiego
w Poczdamie. Również w tym przypadku sam budynek powinien być nowoczesny, tak jak jego zagospodarowanie, i jedynie dekoracyjne fasady zostaną odbudowane. Pewna firma
produkująca oprogramowanie komputerowe zaoferowała 20
milionów euro i w ten sposób umożliwiła odbudowę zamku
w Poczdamie.
Nie wiadomo, skąd się wzięła fascynacja rekonstrukcją zamków i dzielnic. Trend jest zauważalny od 1994 roku, kiedy to
przystąpiono do rekonstrukcji kościoła Mariackiego (Frauenkirche) w Dreźnie, z którego po wojnie nie pozostało nic więcej
prócz jednej ściany i góry gruzu w centrum miasta. Przez 11 lat,
dzięki datkom z całego świata, rekonstruowano kościół, który
obecnie prezentuje się w dawnej okazałości.
Projekt był niecodzienny ze względu na osiągnięcia inżynierskie. Przy odbudowie kościoła wbudowano w oryginalnych
miejscach kamienie, które wydobyto z gruzów. Dzisiaj można
je rozpoznać jako ciemne powierzchnie na tle nowych jasnych
murów z piaskowca.
Zestawienie projektów rekonstrukcji historycznych budynków
można znaleźć w Internecie na stronie www.stadtbild-deutschland.de/rubriken/verweise/verweise.html (po niemiecku). 
Peter Becker
tłumaczenie: Katarzyna Sanojca
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Kościół mariacki (Frauenkirche) w Dreźnie krótko przed ponownym
otwarciem w 2005 roku. Ciemne powierzchnie widoczne w murach
to autentyczne kamienie z gruzów zbombardowanego kościoła.

www.nowykamieniarz.pl

fot: P. Becker

Ze świata

