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Şantierele de la Cluj şi Sibiu
Două Bienale: Bucureşti şi Veneţia
Final de proiect la Miercurea Ciuc

Catalogul expoziţiei româneşti la
Bienala de Arhitectură de la Veneţia

Dragi prieteni, dragi colegi,
După o vară de muncă, proiectele pentru Piaţa Gării
din Sibiu şi pentru bulevardul Eroilor din Cluj prind
contur pe teren. Cele două şantiere materializează
concluziile unei evoluţii şi lărgiri treptate a ariei noastre
de specializare: plecînd de la strategii de dezvoltare
urbană, trecînd prin planuri urbanistice pentru a rezulta
în realizarea unor proiecte concrete în spaţiul public.
Reabilitarea Pieţei gării din Sibiu este o concluzie
directă a PUZ-ului pe l-am elaborat în 2005 pentru
întreaga zonă. Lucrările, coordonate de firma Strabag, includ toată gama de măsuri, de la modernizarea
reţelei de infrastructură pînă la sistemul de pavaje şi
amenajări de suprafaţă ale noii pieţe.
La Cluj, şantierul de pe latura sudică a bulevardului
Eroilor se apropie de final. La sfîrşitul lui octombrie, în
paralel cu supravegherea lucrărilor, am încheiat fazele
tehnice ale proiectului pentru Piaţa Unirii.
Aşteptăm cu nerăbdare începerea şantierelor de
pe latura nordică a bulevardului şi din piaţă, în
primăvară.
Concluziile studiului pentru actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Miercurea Ciuc, început în
iunie 2006, au fost prezentate public într-un amfiteatru
al Universităţii Sapientia, vineri 3 noiembrie. Prezenţa
unui număr remarcabil de cetăţeni şi a reprezentanţilor
mass media la prezentare arată un interes pentru
evoluţia oraşului care se extinde în afara administraţiei
şi a actorilor politici locali. Pentru noi, acest lucru este,
nu în ultimul rînd, un efect îmbucurător al workshopului interdisciplinar organizat la sfîrşitul lui iunie, o
încercare concretă de implicare a comunităţii locale în
planificarea urbană.
Concluziile cu caracter operativ ale studiului au fost
adoptate ca repere curente pentru administraţie şi vor
fi transpuse curînd într-un set de PUZ-uri pentru zone
cheie ale oraşului.
Începînd cu semestrul 1 al anului universitar 20062007, Planwerk şi-a reluat colaborarea cu Facultatea de Arhitectură din Cluj. Alături de Adrian Borda şi
Şerban Ţigănaş, titulari ai universităţii, patru membri ai
echipei noastre au devenit cadre didactice asociate.
Eugen Pănescu şi Michael Buck participă la atelierul
de structuri urbane al anului 4 iar Benjamin Kohl şi
Tiberiu Ciolacu s-au alăturat lui Şerban Ţigănaş la atelerul de proiectare al anului 2.

Şantier în lucru - amenajarea Bulevardului Eroilor

Piaţa Gării din Sibiu, suprafaţa pietonală pregătită pentru lucrările de pavare

Între 02.11 şi 02.12 se desfăşoară la Bucureşti Bienala
de Arhitectură. Colegul nostru Eugen Pănescu a fost
invitat să facă parte din juriu, ceea ce exclude din
păcate înscrierea noastră la acestă ediţie.
Planwerk a participat însă la pregătirea conţinutului
pavilionului românesc de la Bienala de la Veneţia.
În cadrul expoziţiei, precum şi a catalogului cu titlul
Remix, Planwerk contribuie cu proiecte şi texte legate
de tematicile „The City“ şi „Planning“.
Aşadar, un motiv în plus pentru biroul nostru de a vizita
Bienala. Excursia noastră la Veneţia va dura între
12.11 şi 20.11; din păcate, pentru ceva mai mult de o
săptămînă nu vom putea fi contactaţi.
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