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ABSTRAKT: Artyku³ dotyczy rewitalizacji Starego Portu w Reykjaviku, obszaru niezwykle wa¿nego dla mieszkañców Islandii, zarówno ze wzglêdów strategicznych, jak i z uwagi na ochronê dziedzictwa kulturowego kraju. Celem niniejszego artyku³u, o charakterze studium przypadku, jest
opis przebiegu procesu rewitalizacji – przekszta³cenia obszaru z przestrzeni poprzemys³owej w têtni¹ce ¿yciem miejsce o ró¿norodnych funkcjach, skierowanych zarówno do mieszkañców, jak i do
turystów. Artyku³ opiera siê na analizie danych zastanych, wywiadach z w³aœcicielami terenu i ekspertami z dzia³aj¹cych w porcie instytucji oraz na obserwacji bezpoœredniej prowadzonej w Reykjaviku od maja do lipca 2014 r. W tekœcie starano siê dowieœæ, ¿e rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku mo¿e byæ uznana za dobry przyk³ad dzia³añ podejmowanych przez prywatnych inwestorów,
dotycz¹cych o¿ywienia obszaru postindustrialnego oraz po³¹czenia nowych funkcji z zachowaniem
przyk³adów œwiadcz¹cych o dawnym przeznaczeniu terenu.
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ABSTRACT: The article concerns the revitalization of the Old Harbor in Reykjavik, an area which is
extremely important for all citizens of Iceland, for strategic reasons, but also taking into
consideration protection of the national heritage. The aim of the case study is to present
the revitalization process which was carried out in the Old Harbor – from a post-industrial space to
a vibrant area designed for tourists and citizens, with mixed-use of the space. The article is based
on an analysis of existing data, interviews with people involved in the revitalization process
and direct observation conducted in Reykjavik from May to July 2014. The author attempts to prove
that the revitalization process of the Old Harbor in Reykjavik can be regarded as a good example of
activities taken by private investors to revitalize a post-industrial space and connecting new
functions with protection of elements indicating historical functions of the area.
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Wprowadzenie
Stary Port w Reykjaviku to miejsce wa¿ne dla wszystkich mieszkañców Islandii. Zarówno ze wzglêdów historycznych, jak i z uwagi na fakt, ¿e od najdawniejszych czasów rybo³ówstwo by³o podstawowym zajêciem Islandczyków. Po relokacji przedsiêbiorstw przemys³owych z dawnych terenów portowych na wschód miasta zaistnia³a koniecznoœæ rewitalizacji Starego Portu. Nieskoordynowane pocz¹tkowo dzia³ania z czasem stawa³y siê coraz bardziej planowe i mobilizowa³y do aktywnoœci podmioty dzia³aj¹ce w tym miejscu. Dziœ
port w centrum Reykjaviku jest przestrzeni¹ kreatywn¹, gwa³townie siê rozwijaj¹c¹, przyci¹gaj¹c¹ nie tylko turystów, ale tak¿e mieszkañców. Jest to miejsce,
które odzyska³o swój pierwotny charakter – gwarnego obszaru w samym centrum miasta.

Rewitalizacja jako sposób na odnowê przestrzeni portowych
Pierwsze dzia³ania zwi¹zane z rewitalizacj¹ przestrzeni miejskiej zaczê³y byæ
prowadzone w USA w latach 50. XX w. Pocz¹tkowo nie przyczynia³y siê one do
o¿ywiania terenu, jednak po zacieœnieniu wspó³pracy z innymi podmiotami, takimi jak przedsiêbiorstwa prywatne czy mieszkañcy, na prze³omie lat 70. i 80.
XX w. zaczê³y przynosiæ spodziewane efekty (Lorens 2009). Rewitalizacjê zdefiniowaæ mo¿na jako skoordynowany proces prowadzony wspólnie przez w³adzê
samorz¹dow¹, spo³ecznoœæ lokaln¹ i innych uczestników, bêd¹cy elementem
polityki rozwoju i maj¹cy na celu przeciwdzia³anie degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju miast i zmian jakoœciowych, poprzez wzrost aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej, poprawê
œrodowiska zamieszkania oraz ochronê dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównowa¿onego rozwoju (Ziobrowski, Domañski 2010).
Pojêcie rewitalizacji powinno byæ wiêc zarezerwowane dla kompleksowych
procesów, maj¹cych charakter spo³eczno-ekonomiczno-przestrzenny, wykraczaj¹cych daleko poza remont budynków i infrastruktury (Lorens 2010). W procesie rewitalizacji udzia³ powinny braæ ró¿ne grupy interesariuszy – wœród nich
nale¿y wymieniæ przede wszystkim: w³adze lokalne, mieszkañców, przedsiêbiorców, organizacje pozarz¹dowe, instytucje edukacyjne i kulturalne – funkcjonuj¹cych na danym terenie. Przy planowaniu nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê
u¿ytkowników potencjalnych, takich jak: turyœci, przedsiêbiorcy, którzy w przysz³oœci chcieliby ulokowaæ swoj¹ firmê na odnowionym terenie, a tak¿e organizacje, które bêd¹ chcia³y siê w³¹czyæ w proces rewitalizacji spo³ecznej. Eksperci
podkreœlaj¹, ¿e najtrudniejszym etapem realizacji programu rewitalizacji jest
osi¹gniêcie pewnej „masy krytycznej”, dziêki której pocz¹tkowe sukcesy zmobilizuj¹ kolejne podmioty do zaanga¿owania siê w proces rewitalizacji, przez co
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odnowa obszaru bêdzie mog³a byæ kontynuowana z jeszcze wiêkszym powodzeniem, przy jednoczesnym zmniejszeniu interwencji publicznych (Grabski 2014).
Jednym z typów terenów, jakie mog¹ byæ poddawane rewitalizacji, oprócz
obszarów zdegradowanych ekologicznie, centrów miast, terenów poprzemys³owych, skupisk budynków wielorodzinnych (blokowisk) i krajobrazu miejskiego, s¹ nadbrze¿a (ang. waterfronts) (Bryx, Jadach-Sepio³o 2009). U³atwieniem
w rewitalizacji obszarów poportowych, w stosunku do innych zmarginalizowanych terenów, jest ich centralne po³o¿enie, przez co mog¹ one przej¹æ funkcje
metropolitalne (Lorens 2009). Wœród sposobów na rewitalizacjê mo¿na wymieniæ wykorzystanie kultury i dziedzictwa obszaru, które w³¹czone w realizacjê
innych projektów mog¹ przyczyniæ siê m.in. do podniesienia jakoœci ¿ycia na
danym terenie, aktywizacji mieszkañców oraz pojawienia siê nowych podmiotów, g³ównie z bran¿y kreatywnej (Pude³ko 2016).

Metodologia badañ
Celem niniejszego artyku³u o charakterze studium przypadku jest opis przebiegu procesu rewitalizacji Starego Portu w Reykjaviku. W tekœcie starano siê
odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania badawcze: Jaki by³ przebieg procesu
rewitalizacji? Jakie podmioty przyczyni³y siê do o¿ywienia przestrzeni Starego
Portu i jak wygl¹da³a wspó³praca pomiêdzy nimi? Jak¹ rolê w ca³ym procesie
odegra³y kultura i lokalne dziedzictwo? Jakie szanse i zagro¿enia wystêpuj¹
w zwi¹zku z procesem rewitalizacji Starego Portu?
Podstawê artyku³u stanowi analiza dokumentów zastanych, szczególnie
o charakterze formalnym – planów rewitalizacji terenów portowych znajduj¹cych siê w centrum Reykjaviku (East Harbor Masterplan..., Reykjavik Municipal Plan..., Masterplan of downtown revitalization..., The Old Harbour...,
Graeme Massie Architects...). Analiza zosta³a uzupe³niona seri¹ 10 wywiadów
przeprowadzonych z ekspertami pracuj¹cymi w wybranych instytucjach znajduj¹cych siê w porcie1 oraz w³aœcicielami terenu2. Zgodnie z metodologi¹ badañ jakoœciowych przeprowadzono wywiady czêœciowo ustrukturyzowane
(przed wywiadem przygotowana zosta³a lista pytañ, która by³a rozszerzana
w zale¿noœci od przebiegu rozmowy, wywiad zosta³ nagrany), niestandaryzowane (kolejnoœæ pytañ zale¿a³a od kontekstu rozmowy) (Gudkova 2012). Py1
Wywiady zosta³y przeprowadzone z reprezentantami nastêpuj¹cych instytucji i organizacji
znajduj¹cych siê w Starym Porcie: (W_01, W_02) Centrum konferencyjno-kongresowe Harpa,
(W_03) Muzeum Zorzy Polarnej, (W_04) Muzeum Sztuki w Reykjaviku, (W_05) Festiwal Morza,
(W_06) Reykjavik Miasto Literatury UNESCO, (W_07) Cinema No2, (W_08) Muzeum Miejskie
w Reykjaviku.
2
Przeprowadzono równie¿ wywiady z reprezentantami podmiotów bêd¹cych w³aœcicielami portu: (W_09) Stowarzyszenie Portów Islandzkich, (W_10) Urz¹d Miasta Reykjavik – Departament Œrodowiska i Planowania.
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tania dotyczy³y przebiegu rewitalizacji, roli, jak¹ w tym procesie odegra³a dana
instytucja, wykorzystania dziedzictwa kulturowego w podejmowanych przez
siebie akcjach, wspó³pracy z innymi organizacjami, identyfikowanych problemów oraz obserwowanych zmian, jakie zasz³y w porcie w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat. Kolejn¹ z wykorzystanych metod by³a obserwacja bezpoœrednia,
polegaj¹ca na obserwowaniu codziennych sytuacji odbywaj¹cych siê w badanym miejscu z pozycji goœcia, w trakcie której na bie¿¹co prowadzone s¹ notatki oraz zbierana dokumentacja (Ciesielska, Wolanik-Bostrom, Ohlander 2012).
Obserwacja bezpoœrednia prowadzona by³a w okresie od maja do lipca 2014 r.
w Starym Porcie w Reykjaviku.

Historia Starego Portu w Reykjaviku
Islandia zosta³a zasiedlona ok. 874 r., kiedy to norweski wiking Ingólfur Arnarson przyby³ na wyspê. Nazwa³ nowo odkryte miejsce Reykjavik – od
ob³oków pary ze Ÿróde³ termalnych unosz¹cych siê nad zatok¹. Wyspa rozwija³a siê bardzo powoli, jeszcze na pocz¹tku XVII w. zamieszkiwa³o j¹ 48 mieszkañców, z czego w g³ównej osadzie ¿y³o 21 osób. Z uwagi na bliskoœæ morza od

Ryc. 1. Mapa Starego Portu w Reykjaviku
ród³o: Open Street Map...
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pocz¹tku ryby by³y g³ównym po¿ywieniem osadników, a rybo³ówstwo dominuj¹cym zajêciem. Jednak metody po³owu do koñca XIX w. pozostawa³y przestarza³e, a brak portu uniemo¿liwia³ rozwój kraju i oparcie jego gospodarki na
zasobach naturalnych. W 1913 r. duñski wykonawca rozpocz¹³ budowê pierwszego portu, ukoñczon¹ w 1917 r. (Karlsson 2000).
Z roku na rok infrastruktura portowa zaczê³a siê coraz bardziej rozwijaæ, a¿
w koñcu zabrak³o ju¿ miejsca na nowe inwestycje. Na pocz¹tku lat 60. XX w.
podjêto decyzjê o stopniowym przenoszeniu przemys³u do nowo budowanej
wschodniej czêœci portu i pozostawieniu czêœci zachodniej na cele administracyjne. Z czasem równie¿ biura zaczêto przenosiæ w nowe miejsce. Powsta³ problem, co zrobiæ z tak du¿ym obszarem, ulokowanym w samym centrum miasta,
o du¿ym znaczeniu zarówno z punktu widzenia strategicznego, jak i kultywowania dziedzictwa kraju (ryc. 1).

Pocz¹tki rewitalizacji – wizjonerskie plany i sztuka
w starych magazynach
Pierwsze propozycje dotycz¹ce ulokowania w Starym Porcie instytucji kultury
pojawi³y siê w latach 80. XX w. W 1984 r. w Londynie odby³ siê koncert zorganizowany przez Vladimira Ashkenazego (rosyjskiego kompozytora,
który odegra³ wa¿n¹ rolê w historii
muzyki islandzkiej), w trakcie którego zbierano pieni¹dze na budowê
hali koncertowej. Donatorami byli
m.in. ksi¹¿ê Karol i ksiê¿na Diana,
prace zosta³y jednak wstrzymane
(Sigurdardóttir 2013).
W 1997 r. miasto Reykjavik wykupi³o od Stowarzyszenia Portów
Islandzkich (Faxaflóahafnir) po³owê
jednego z budynków administracyjnych, który wczeœniej by³ przeznaczony na magazyny i biura dla
zarz¹du portu. W momencie budowy, w latach 1932–1939, by³ to jeden z najwiêkszych budynków na
Islandii. Gmach zosta³ przeznaczony na kolekcjê sztuki wspó³czesnej
Muzeum Sztuki w Reykjaviku Ryc. 2. Muzeum Sztuki w Reykjaviku
(ryc. 2). Architekci projektuj¹cy
ród³o: fotografia autorki.
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przestrzenie wystawiennicze starali siê zachowaæ pierwotny charakter budynku. Surowe, poprzemys³owe przestrzenie doskonale komponuj¹ siê z prezentowan¹ w nich sztuk¹ wspó³czesn¹, czêsto tworzon¹ w nurcie site-specific, czyli
z myœl¹ o precyzyjnie okreœlonym miejscu. Obecnie w tym oddziale muzeum
zwanym Hafnarhús (Domem Portowym) mieœci siê szeœæ osobnych przestrzeni
wystawienniczych, w których prezentowane s¹ ekspozycje czasowe i sta³e
(m.in. kolekcja s³ynnego artysty Erró, tworz¹cego w nurcie pop-artu), a tak¿e
kawiarnia i sklep muzealny (Reykjavik Art Museum...). Warto zwróciæ uwagê
na wejœcie do muzeum – znajduje siê ono tylko od strony miasta, po stronie
portu w fasadzie budynku wykute s¹ jedynie dwa du¿ej wielkoœci okna. Przedstawiciel muzeum uzna³ ten fakt za znacz¹cy: „Nasze wejœcie jest od strony
miasta, nie od strony morza, poniewa¿ w tym czasie ludzie nie myœleli o nadbrze¿u jako o przestrzeni kulturalnej” (W_04).
Pocz¹tkowo Stowarzyszenie Portów Islandzkich by³o niechêtne decyzji
wspó³dzielenia budynku i wprowadzania nowych funkcji do zatoki. Planowano raczej zamkniêcie portu ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Mimo tego w trakcie
dyskusji wypracowano wspólne stanowisko mówi¹ce, ¿e port jest tak wa¿nym
elementem ¿ycia Islandczyków, ¿e nie mo¿na pozbawiæ ich dostêpu do niego.
Nale¿y jednak podj¹æ wszelkie starania zmierzaj¹ce z jednej strony do rewitalizacji obszaru i nadania mu nowych funkcji, z drugiej do utrzymania dawnego
charakteru terenu i pozostawienia kilku instytucji œwiadcz¹cych o zwi¹zkach
miejsca z rybo³ówstwem.
W efekcie tych dyskusji na pocz¹tku XXI w. w porcie zaczê³y pojawiaæ siê
pierwsze firmy specjalizuj¹ce siê w organizacji wypraw w celu obserwacji wielorybów i natury. Dziêki temu zwiêkszy³ siê ruch turystyczny, co wp³ynê³o
równie¿ na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkañców.

Lokalne dziedzictwo jako podstawa dzia³añ
– Muzeum Morskie
Wa¿nym aspektem wykorzystywanym jako podstawa wszelkich dzia³añ
rewitalizacyjnych sta³o siê lokalne dziedzictwo. To na nim mieszkañcy buduj¹
swoj¹ to¿samoœæ, jest to tak¿e czynnik wyró¿niaj¹cy dane miejsce, a tym samym zachêcaj¹cy turystów do jego poznania. Kluczow¹ instytucj¹, która prowadzi dzia³ania maj¹ce na celu propagowanie dziedzictwa obszaru, jest Muzeum Morskie w Reykjaviku (Sjóminjasafnið) (ryc. 3).
Instytucja ulokowana jest w budynku nale¿¹cym niegdyœ do fabryki mro¿onych filetów rybnych, dzia³aj¹cej w latach 1947–1985. Po 20 latach od zaprzestania produkcji, w 2005 r., muzeum otwar³o swoje podwoje i na nowo przypomnia³o historiê tego miejsca. Ekspozycja prezentowana w muzeum ukazuje nie
tylko rozwój technologii zwi¹zanych z po³owem czy dzia³aniem portu w Rey-
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kjaviku, wskazuje równie¿ na nierozerwalne zwi¹zki Islandczyków
z morzem i to, jak wp³ynê³o ono na
wytworzon¹ przez nich kulturê.
Na wystawê sk³adaj¹ siê ekspozycje sta³e i czasowe, prezentuj¹ce
historiê ¿eglugi i rozwój kraju – od
ubogich czasów pierwszych osadników po dostatek lat wspó³czesnych, czego symbolem s¹ wielkie
kompanie dzia³aj¹ce w bran¿y logistycznej i przetwórstwa rybnego.
Muzeum Morskie udostêpnia tak¿e do zwiedzania statek nale¿¹cy
do stra¿y nadbrze¿nej nazwany
Odin. Przy specjalnych okazjach
istnieje mo¿liwoœæ zwiedzenia jednostki z osobami, które do niedawna na nim pracowa³y (Maritime
Museum...).

213

Ryc. 3. Muzeum Morskie w Reykjaviku
ród³o: jak w ryc. 2.

Harpa – nowy symbol dzielnicy
Zmiany zachodz¹ce w Starym Porcie w Reykjaviku polega³y nie tylko na prezentowaniu dziedzictwa obszaru, ale tak¿e na jego kreatywnym przetwarzaniu
i generowaniu nowej jakoœci. Plany dotycz¹ce budowy centrum koncertowego
powróci³y na prze³omie XX i XXI w. W 1999 r. w³adze miejskie i pañstwowe
podpisa³y porozumienie dotycz¹ce wspólnej budowy sali koncertowej. Trzy
lata póŸniej swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³o prywatne przedsiêbiorstwo, którego
udzia³owcem w 54% by³o pañstwo, a w 46% miasto Reykjavik. Postanowiono,
¿e budynek powinien nie tylko stanowiæ doskona³e zaplecze dla miêdzynarodowych wydarzeñ kulturalnych, ale tak¿e poprzez swój wygl¹d i spektakularnoœæ œci¹gn¹æ oczy ca³ego œwiata na stolicê Islandii. Zdecydowano siê tak¿e na
nietypow¹ procedurê wy³onienia zwyciêskiego projektu. Porzucono tradycyjn¹
metodê konkursow¹, zastêpuj¹c j¹ form¹ negocjacji, w trakcie których zamawiaj¹cy odpowiadali na pytania oferentów dotycz¹ce specyfikacji, by lepiej dopasowaæ projekt do potrzeb. W konsultacjach wziêli udzia³ nie tylko przedstawiciele przedsiêbiorstwa, które mia³o zaj¹æ siê budow¹ i zarz¹dzaniem obiektem,
ale tak¿e eksperci i artyœci, którzy w przysz³oœci mieli wystêpowaæ w centrum
koncertowym nazwanym Harpa. Procedura spotka³a siê z miêdzynarodowym
zainteresowaniem. Ostatecznie w 2005 r. wy³oniono zwyciêzców – biuro projekto-
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Ryc. 4. Harpa – centrum koncertowe i konferencyjne
ród³o: fotografia Weroniki Pokojskiej.

we Henning Larsen Architects, które stworzy³o równie¿ koncepcjê zabudowy
terenu wokó³ Harpy. Rok póŸniej oficjalnie podpisano kontrakt na budowê
obiektu, która mia³a siê zakoñczyæ w 2009 r. (Sigurdardóttir 2013).
Prace ruszy³y, niestety dwa lata póŸniej nast¹pi³ kryzys, który szczególnie
mocno uderzy³ w islandzkie banki, m.in. ten, który mia³ sfinansowaæ po¿yczki
pod budowê Harpy. Rz¹d podj¹³ decyzjê, by prace przy budowie sali koncertowej by³y kontynuowane. Trzeba by³o przeformu³owaæ istniej¹ce dot¹d plany –
oprócz Orkiestry Symfonicznej swoj¹ siedzibê mia³a znaleŸæ tam tak¿e Opera
Narodowa, budynek mia³ zostaæ wykorzystany równie¿ do celów konferencyjnych, natomiast budowê s¹siedniego hotelu od³o¿ono w czasie. Pracownicy
dzia³u PR Harpy do³o¿yli wszelkich starañ, by ca³y kraj ¿y³ budow¹, a trwaj¹ce
prace sta³y siê symbolem wychodzenia z kryzysu, rozpoznawalnym tak¿e poza
granicami Islandii (Sigurdardóttir 2013).
Dzia³alnoœæ Harpy zosta³a oficjalnie zainaugurowana w 2010 r. W ci¹gu 2 lat
od otwarcia zorganizowano 1000 wydarzeñ, na których pojawi³y siê 2 mln
uczestników (warto nadmieniæ, ¿e spo³ecznoœæ Islandii liczy ok. 325 tys.).
W œrodku budynku znajduje siê przestrzeñ konferencyjna dla 1000 osób oraz
przestrzeñ koncertowa, która mo¿e pomieœciæ od 200 do 1800 s³uchaczy.
Wewn¹trz ulokowano tak¿e punkt informacji turystycznej, sklepy z pami¹tka-
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mi i kawiarniê. Nazwy poszczególnych pomieszczeñ inspirowane s¹ islandzk¹
natur¹ lub s³ynnymi postaciami z historii tego kraju. Spektakularna fasada, autorstwa artysty Olafura Eilassona, nawi¹zuje do bazaltu – ska³y, któr¹ w formie
nieregularnych kolumn czêsto mo¿na spotkaæ na wyspie (Jóhannesson 2013).
Harpa to miejsce organizacji miêdzynarodowych konferencji, zakrojonych na
szerok¹ skalê koncertów i przedstawieñ, a tak¿e bardziej kameralnych wydarzeñ, czêsto z darmowym wstêpem, w których uczestniczyæ mog¹ zarówno
mieszkañcy, jak i turyœci (ryc. 4). Bez w¹tpienia na sta³e wpisa³a siê w krajobraz
Reykjaviku i przyczyni³a siê do o¿ywienia Starego Portu.

Planowanie przestrzenne – pochwa³a ró¿norodnoœci
Pocz¹tkowo dzia³ania podejmowane na terenie Starego Portu w Reykjaviku
nie by³y skoordynowane i przeprowadzano je doœæ chaotycznie. Realizowano
poszczególne pomys³y, bez spójnego planu dotycz¹cego wizji dzielnicy w przysz³oœci. Po pewnym czasie zdecydowano siê na scalenie i uœciœlenie dzia³añ poprzez og³oszenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu.
Inicjatorem tego wydarzenia by³ w³aœciciel terenu – Stowarzyszenie Portów Islandzkich. W 2008 r. rozstrzygniêto konkurs na plan zagospodarowania tego
80-hektarowego obszaru, zwyciêzc¹ zosta³o biuro projektowe Graeme Massie
Architects z Edynburga.
Ca³a koncepcja oparta by³a na haœle: „Wizja przysz³oœci Reykjaviku zbudowana jest na jego przesz³oœci” (Graeme Massie Architects 2009). Architekci mocno inspirowali siê histori¹ tego miejsca i w ka¿dym z dzia³añ nawi¹zywali do
jego dziedzictwa. G³ównym zadaniem by³o przywrócenie miastu portu oraz
œci¹gniêcie do niego turystów i mieszkañców poprzez stworzenie przestrzeni
dla nowych aktywnoœci i wypoczynku, po³¹czonych z utrzymaniem funkcji portowych. Wa¿nym za³o¿eniem by³o zachowanie dotychczasowej skali historycznego centrum – budowa niskich budynków o zró¿nicowanej architekturze,
przeznaczonych dla wielu grup odbiorców, zarówno tych bardziej, jak i mniej
zamo¿nych. Du¿¹ uwagê przywi¹zano tak¿e do zrównowa¿onego transportu –
g³ówne ulice oddzielaj¹ce miasto od portu mia³y zostaæ zwê¿one, co zagwarantowa³oby ³atwiejszy dostêp do zatoki oraz rozbudowê sieci œcie¿ek rowerowych
i chodników dla pieszych. Istotnym aspektem by³o zró¿nicowane wykorzystanie obszaru (mixed-use) i przeznaczenie go na cele mieszkaniowe, us³ugowe, turystyczne, biznesowe i zaprojektowanie licznych przestrzeni publicznych. W planach uwzglêdniono tak¿e stworzenie tzw. przestrzeni pó³publicznych – podwórek wewn¹trz ka¿dego z bloków, wokó³ których mia³yby siê koncentrowaæ
sklepy, przestrzenie us³ugowe oraz place zabaw. W tym celu planowano zarówno renowacjê starych obiektów, jak i budowê nowych przestrzeni (Graeme
Massie Architects 2009).
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W ramach projektu planowano podzia³ Starego Portu na cztery s¹siedztwa,
których nazwy odpowiada³y historycznym nadbrze¿om. Zadbano o zró¿nicowanie funkcjonalne zarówno wewn¹trz, jak i pomiêdzy s¹siedztwami, a tak¿e
skierowanie dzia³añ do ró¿nych grup odbiorców. Stary Port mia³ têtniæ ¿yciem
ca³¹ dobê, jednoczeœnie zachowuj¹c poszanowanie dla prawa mieszkañców do
wypoczynku w ciszy i spokoju (Graeme Massie Architects 2009).
Pierwsze z s¹siedztw – Vesturbugt – mia³o byæ w wiêkszoœci dzielnic¹ mieszkaniow¹ z ma³ymi sklepami i rozbudowan¹ infrastruktur¹, miejscem idealnym
dla rodziny z dzieæmi. Zadbano tutaj tak¿e o zachowanie dziedzictwa dzielnicy
– poprzez podkreœlenie dzia³alnoœci Muzeum Morskiego i wyeksponowanie
przystani dla ³odzi i statków, którymi turyœci wyruszaliby w morze, ¿eby podziwiaæ tutejsz¹ florê i faunê. Wa¿nym elementem planu by³a tak¿e renowacja
historycznych budynków, pochodz¹cych w wiêkszoœci z XX w., poniewa¿
wczeœniejsze zabudowania, z uwagi na konstrukcjê z tak nietrwa³ych materia³ów jak torf, nie zachowa³y siê. Kolejne z s¹siedztw – Suðurbugt – mia³o siê
staæ têtni¹cym ¿yciem miejscem dla niezale¿nych biznesów z bran¿y turystycznej, us³ugowej i gastronomicznej oraz muzeów, galerii i publicznego basenu.
Na ten cel mia³y zostaæ przeznaczone budynki wykorzystywane wczeœniej na
potrzeby rybo³ówstwa. W dystrykcie Miðbakki ruch w ci¹gu dnia mia³ byæ generowany przez pracowników biur i klientów sklepów, zaœ popo³udniami
i noc¹ miejsce to zmienia³oby charakter na bardziej rozrywkowy, staj¹c siê
zag³êbiem restauracji, barów i klubów. Ostatnie z s¹siedztw, Austurbakki, zosta³oby zintegrowane z Harp¹, tworz¹c kompleks koncertowo-konferencyjny,
uzupe³niony dzia³alnoœci¹ hoteli, biur i butików (Graeme Massie Architects
2009).
Plan przygotowany przez Graeme Massie Architects by³ dzie³em kompleksowym, uwzglêdniaj¹cym zró¿nicowan¹ funkcjonalnoœæ terenu i wykorzystanie
go przez ró¿ne grupy odbiorców, w œcis³y sposób nawi¹zywa³ do dziedzictwa
obszaru, kreatywnie go przetwarzaj¹c. Proponowa³ zarówno renowacjê starszych obiektów, jak i wprowadzenie nowych, z zachowaniem ludzkiej skali (human scale) ca³oœci, charakterystycznej dla Reykjaviku, oraz po³¹czenie obecnych
wci¹¿ na obszarze funkcji portowych z now¹ dzia³alnoœci¹ z zakresu turystyki,
biznesu i przemys³ów kreatywnych. Mimo to zosta³ potraktowany przez
w³aœcicieli terenu – Stowarzyszenie Portów Islandzkich – jako rodzaj inspiracji,
a nie gotowy do wdro¿enia plan zagospodarowania terenu.

Wzrost zainteresowania portem – renowacja
kolejnych obiektów
Z roku na rok w porcie zaczê³y pojawiaæ siê nowe instytucje, które tchnê³y
w niego nowe ¿ycie – restauracje serwuj¹ce lokalne jedzenie, firmy turystyczne,
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sklepy z pami¹tkami i designem, ma³e zak³ady us³ugowe. Co wa¿ne, w porcie
swoje miejsce znalaz³y tak¿e prywatne przedsiêbiorstwa, które zauwa¿y³y
potencja³ rozwijaj¹cej siê dzielnicy. Ulokowa³y swoje siedziby w danych
zak³adach poprzemys³owych, wykorzystuj¹c tym samym wielkoskalowe za³o¿enia. Przyk³adem mo¿e byæ CCP – potentat w bran¿y gier komputerowych,
który swoje biura urz¹dzi³ w pobli¿u Muzeum Morskiego. Ciekawym za³o¿eniem jest tak¿e Marina Hotel (ryc. 5) – w³asnoœæ sieci lotniczej Iceland Air, który
znajduje siê w dawnym budynku biurowym Stowarzyszenia Portów Islandzkich. Ulokowany przy jednym z suchych doków, w którym wci¹¿ reperowane
s¹ statki, daje przyjezdnym niezapomnian¹ mo¿liwoœæ obserwacji gwarnego portowego ¿ycia.
Wnêtrze zaprojektowane zosta³o przez islandzkich artystów i architektów.
Wielkoformatowe zdjêcia portu, dzie³a sztuki, artefakty, rzeŸby – wszystko
oddaje klimat wielobarwnego i têtni¹cego ¿yciem otoczenia (Marina Hotel...).
Stowarzyszenie Portów Islandzkich równie¿ do³o¿y³o wszelkich starañ, aby
w porcie pojawi³y siê nowe instytucje. Postanowili oni wynaj¹æ pomieszczenia
przeznaczone niegdyœ na mieszkania dla rybaków oraz sk³ady owoców morza
– na ma³e sklepy i restauracje. W budynkach po³o¿onych przy samym molo pojawi³y siê punkty gastronomiczne, które w swojej ofercie posiadaj¹ w wiêkszo-

Ryc. 5. Marina Hotel
ród³o: jak w ryc. 2.
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Ryc. 6. Dawne mieszkania dla rybaków, obecnie przeznaczone na dzia³alnoœæ us³ugow¹
ród³o: jak w ryc. 2.

œci œwie¿e, lokalne produkty; kawiarnie, które jednoczeœnie prezentuj¹ bogat¹
ofertê kulturaln¹; sklepy z pami¹tkami i islandzkim designem; a tak¿e liczne
zak³ady us³ugowe (ryc. 6). W budynku znajduje siê nawet kino prezentuj¹ce
tworzone przez siebie filmy o faunie i florze Islandii. Jego w³aœciciele deklaruj¹:
„Dziedzictwo zajmuje wysokie miejsce na liœcie naszych priorytetów” (W_07).
O¿ywieniu uleg³a tak¿e przestrzeñ publiczna. Za spraw¹ dzia³u marketingu
Harpy zawi¹zany zosta³ rodzaj klastra, maj¹cy na celu zrzeszanie instytucji znajduj¹cych siê w Starym Porcie, które mog³yby wspó³pracowaæ przy organizacji
konferencji i koncertów czy zapewnieniu wy¿ywienia i dodatkowych atrakcji
ich uczestnikom. W tym celu stworzona zosta³a strona internetowa i mapa
z ponad 40 podmiotami dzia³aj¹cymi w porcie, któr¹ rozlokowano w kilku miejscach (The Old Harbour Reykjavik...). Pomiêdzy dwoma koñcami portu wzd³u¿
linii morza wyznaczono na chodniku kolorow¹ liniê, która ma zachêcaæ turystów do spacerów pomiêdzy dwoma przeciwleg³ymi krañcami. W dzielnicy pojawi³y siê murale i dzie³a sztuki, m.in. ufundowany przez jedno z prywatnych
przedsiêbiorstw kopiec, pe³ni¹cy zarazem funkcjê punktu widokowego, na
szczycie którego znajduje siê drewniana budka s³u¿¹ca do przygotowywania
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jednej z najbardziej charakterystycznych przek¹sek na Islandii, czyli suszonej
ryby (harðfiskur). Jest to dzie³o Ólöfa Nordala – Þúfa.
Jednym z wydarzeñ, które przyczyni³o siê do o¿ywienia Starego Portu i zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi podmiotami, jest Festiwal
Morza (Hátíð hafsins) (ryc. 7). Od kilku lat jego obchody po³¹czone s¹ ze Œwiêtem Marynarza, maj¹cym ponad 75-letni¹ tradycjê. Festiwal co roku przyci¹ga
t³umy turystów i mieszkañców.
W ramach trwania tego œwiêta wiêkszoœæ muzeów oferuje darmowe wstêpy,
restauracje serwuj¹ specjalne dania oraz czêstuj¹ darmowymi próbkami jedzenia. Mo¿na zwiedziæ port z przewodnikiem i zobaczyæ pokazy ³odzi ratunkowych, przyjrzeæ siê zmaganiom si³aczy, pobawiæ siê na placu zabaw stworzonym z rzeczy wykorzystywanych niegdyœ przez marynarzy i pos³uchaæ koncertów islandzkich zespo³ów. Ponadto niezwykle wa¿ny jest walor edukacyjny –
Stowarzyszenie Portów Islandzkich co roku przygotowuje stoiska prezentuj¹ce
ryby ¿yj¹ce w tutejszych morzach, które zazwyczaj mamy okazjê zobaczyæ tylko w postaci pó³produktów. Jest to zatem niezwyk³a i dobrze wykorzystana
okazja do zaprezentowania tego, co dzieje siê w porcie, oraz integracji wszystkich instytucji w nim dzia³aj¹cych.

Ryc. 7. Festiwal Morza
ród³o: jak w ryc. 2.
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Stary Port w dokumentach strategicznych
Usankcjonowaniem wczeœniejszych dzia³añ i prób¹ okreœlenia przysz³ych
kierunków przekszta³ceñ by³o zatwierdzenie Planu Miejskiego dla Reykjaviku
na lata 2010–2030, który okreœla³ cztery g³ówne kierunki rozwoju w nastêpuj¹cych obszarach: miasto kreatywne, miasto nad morzem, miasto zielone,
miasto dla ludzi. Za³o¿eniem podstawowym jest wykorzystanie poprzemys³owych nieu¿ytków miejskich tzw. brown fields, zamiast rozlewania siê miasta
na kolejne tereny zielone. Jeœli plan zostanie wdro¿ony w zak³adanej formie, to
90% nowych kwarta³ów mieszkalnych powstanie w obecnych granicach miasta.
Do priorytetów nale¿y równie¿ spójna przestrzeñ miejska, zorientowanie nowych inwestycji na centrum, zagêszczenie i zró¿nicowanie przestrzeni mieszkalnej, wielorakie wykorzystanie terenu (mixed-use) i dostosowanie go do ludzkiej
skali (human scale), szacunek do historycznej formy miasta, a tak¿e stworzenie
licznych otwartych przestrzeni zielonych (Reykjavik Municipal Plan 2010–
–2030...). Plan Miejski, chocia¿ stworzony dla obszaru ca³ej stolicy, powtarza
w wiêkszoœci za³o¿enia ujête w projekcie Graeme Massie Architects, chocia¿
ró¿ni siê w szczegó³ach. Jego twórcy podkreœlaj¹ jednak, ¿e projekt by³ dla nich
inspiracj¹. Po opracowaniu przez Gaeme Massie Architects planu Wydzia³ Œrodowiska i Planowania Przestrzennego zorganizowa³ dwa spacery, w trakcie
których omawia³ w terenie g³ówne za³o¿enia. Przeprowadzono tak¿e liczne
konsultacje spo³eczne.

Problemy dotycz¹ce rewitalizacji dzielnicy
Mo¿na ju¿ dostrzec liczne sukcesy dotycz¹ce rewitalizacji Starego Portu
w Reykjaviku, w planach s¹ kolejne kroki zmierzaj¹ce do o¿ywienia tego obszaru, jednak nie uda³o siê unikn¹æ b³êdów. Podstawowym problemem by³a komunikacja pomiêdzy poszczególnymi w³aœcicielami terenu (Stowarzyszeniem
Portów Islandzkich, Urzêdem Miasta Reykjavik i prywatnym przedsiêbiorstwem bêd¹cym w³aœcicielem Harpy) i dzia³aj¹cymi na nim instytucjami, a tak¿e pocz¹tkowa niechêæ do wspó³pracy. Obecnie sytuacja znacznie siê poprawi³a, chocia¿ dalej brakuje spójnego i dalekosiê¿nego programu rewitalizacji
Starego Portu, uwzglêdniaj¹cego tereny nale¿¹ce do ró¿norodnych w³aœcicieli.
Powa¿nym problemem jest te¿ ryzyko gentryfikacji, czyli wypierania obecnych, mniej zamo¿nych mieszkañców przez tych bardziej majêtnych, którzy
czêsto nie czuj¹ zwi¹zku z miejscem swojego zamieszkania, a decyzjê o przeprowadzce podejmuj¹, kieruj¹c siê obowi¹zuj¹c¹ mod¹ (Jadach-Sepio³o 2009).
Wszystkie z przygotowanych planów zagospodarowania terenu rekomendowa³y powstanie nowych budynków mieszkalnych dostosowanych do linii zabudowy pozosta³ych obiektów. Mimo tego w zachodniej czêœci portu wybudo-
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wano wysokoœciowce zdecydowanie niespe³niaj¹ce tego wymogu, góruj¹ce nad
zatok¹ i psuj¹ce dopasowanie do ludzkiej skali pozosta³ych budynków. W dodatku wykupienie mieszkania w ich wnêtrzu jest niezwykle kosztowne i zdecydowanie przekracza bud¿et rodzin z klasy œredniej, co niesie za sob¹ ryzyko
gentryfikacji obszaru.
Kolejn¹ kwesti¹, z któr¹ bêd¹ musia³y sobie poradziæ w³adze portu, jest zrównowa¿enie przeznaczenia przestrzeni dla mieszkañców i turystów. W ostatnich
latach obserwuje siê zdecydowany wzrost ruchu turystycznego, zarówno
w ca³ej Islandii, jak i w samym Reykjaviku. W pierwszym kwartale 2015 r. na lotnisko w Keflaviku (jedyne obs³uguj¹ce loty zagraniczne) przylecia³o prawie
400 tys. pasa¿erów, to 23% wiêcej ni¿ w tym samym okresie poprzedniego roku
i a¿ o 34% wiêcej ni¿ w 2013 r. (Keflavik Airport...). Przyczyn¹ jest nie tylko
wiêksza mobilnoœæ samych Islandczyków i ruch, jaki generuj¹ emigranci, odwiedzaj¹c swoje rodziny, ale przede wszystkim zwiêkszenie liczby po³¹czeñ
obs³ugiwanych przez tanie linie lotnicze. W zwi¹zku z tak znacz¹cym wzrostem liczby turystów przylatuj¹cych na Islandiê istnieje niebezpieczeñstwo dostosowania znacz¹cej czêœci us³ug pod ich k¹tem, co mo¿e doprowadziæ do wyparcia mieszkañców z centrum miasta3.

Podsumowanie
Dzia³ania maj¹ce miejsce w Starym Porcie w Reykjaviku mo¿na uznaæ za dobry przyk³ad rewitalizacji poprzemys³owych nadbrze¿y prowadzonej przez
prywatnego inwestora. Uwaga zosta³a skupiona nie tylko na rewitalizacji materialnej tkanki budynków, ale tak¿e na szeregu akcji zwi¹zanych z dziedzictwem
niematerialnym, które mia³y przywróciæ ¿ycie w wymieraj¹cym porcie. Pomimo obostrzeñ zwi¹zanych z ci¹g³ym funkcjonowaniem l¿ejszego przemys³u
w tym miejscu uda³o siê otworzyæ zatokê dla zwiedzaj¹cych. Najcenniejszym
dokonaniem inicjatorów procesu jest zapewnienie odwiedzaj¹cym mo¿liwoœci
odkrycia gwarnego ¿ycia portowego, zakupu œwie¿ych ryb, przyjrzenia siê pracom zwi¹zanym z napraw¹ statków oraz przekszta³cenie funkcjonuj¹cej do tej
pory przemys³owej przystani dla celów turystycznych. Zwrócono tak¿e uwagê
na aspekty niematerialne – np. poprzez organizacjê Festiwalu Morza, który rokrocznie do portu przyci¹ga t³umy odwiedzaj¹cych, staj¹c siê okazj¹ do integracji i poznania historii miejsca.
W ramach rewitalizacji Starego Portu do nowych funkcji przystosowano postindustrialne obiekty, w których ulokowano instytucje zarówno prywatne, jak
i publiczne, takie jak muzea, sklepy z designem, hotele, restauracje. W³aœciciele
3
Jak s³usznie zauwa¿y³y jedne z interlokutorek: „Jeœli bêdziesz sprzedawa³a coœ tylko dla turystów, mieszkañcy odejd¹, wiêc turyœci te¿ odejd¹. Warto przyci¹gn¹æ zatem mieszkañców, by ka¿dy mia³ dostêp” (W_06).
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nie tylko odnosili siê do dziedzictwa miejsca, ale tak¿e kreatywnie je przetwarzali. Co wiêcej, rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku przyczyni³a siê do
wygenerowania nowych miejsc pracy i da³a impuls wielu najemcom do rozpoczêcia swojej dzia³alnoœci w sektorze kreatywnym.
Oprócz odnowienia starych budynków i znalezienia dla nich nowych funkcji
rozpoczêto nowe inwestycje. Poprzez budowê Harpy uda³o siê stworzyæ swoisty pomost pomiêdzy wschodni¹ a zachodni¹ czêœci¹ Starego Portu. Trasê wyznacza naniesiona na chodnik linia, a mieszkañcy i turyœci mog¹ swobodnie
przemieszczaæ siê pomiêdzy dwoma krañcami zatoki.
Wa¿nym aspektem jest nie tylko skierowanie oferty zarówno do mieszkañców, jak i turystów, ale tak¿e nacisk na ró¿norodne wykorzystanie terenu –
po³¹czenie funkcji mieszkaniowych z us³ugowymi, miejsc pracy z rozrywk¹,
portu z turystyk¹, przy jednoczesnej dba³oœci o niekolidowanie ze sob¹ tych
aktywnoœci.
Rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku ca³y czas jest prowadzona. Do tej
pory uda³o siê w znacz¹cy sposób o¿ywiæ poprzemys³owy teren. Proces ten jest
o tyle ciekawy, ¿e wszelkie dzia³ania podejmowane by³y nie wed³ug dalekosiê¿nego planu, ale na zasadzie ma³ych kroków. Po kilku latach mo¿na uznaæ,
¿e strategia ta okaza³a siê skuteczna – w proces w³¹czyli siê nie tylko w³aœciciele
obszaru i podmioty publiczne, ale tak¿e prywatni inwestorzy, którzy chc¹
zmieniaæ otaczaj¹c¹ ich przestrzeñ.
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