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Participare la expoziţia-turneu NAX
Conferinţă la Architektur Centrum Hamburg
Reluarea şantierului pe Bulevardul Eroilor

Prezentare publică la Primăria clujeană

Dragi prieteni, dragi colegi,
Sperăm că aţi petrecut un Paşte liniştit.
Rîndurile care urmează descriu activitatea noastră din
ultimele săptămîni şi lansează două invitaţii deschise
pentru întîlniri la Hamburg şi Cluj.
Luni, 16 aprilie, Michael Buck şi Benjamin Kohl vor
susţine la Centrul pentru Arhitectură din Hamburg o
prezentare cu tema “Dezvoltare urbană în România
- implementarea de concepte urbanistice şi proiecteimpuls”. Întîlnirea va începe la ora 18 în sala Raschdorff a a sediului din Stephansplatz 5. Prezentarea
se încadrează în ediţia 2007 a seminarului anual de
urbanism, ediţie intitulată „Made in Germany. Cultura
edificării în Germania şi piaţa globală“.
Ne-am bucura să vă întîlnim la această discuţie.
www.architektur-centrum.de
Tel. 040/450 35 200, Fax 040/450 35 202
Vă invităm de asemenea la expoziţia arhitectului praghez Ivan Kroupa, deschisă pînă la 24 aprilie la Casa
Tranzit din Cluj. Expoziţia este organizată de Centrul
Cultural Ceh, în cooperare cu Ordinul Arhitecţilor din
România, revista Arhitectura şi Planwerk.

Bulevardul Eroilor, Cluj, ilustrare

Sfîrşitul lui februarie a adus reluarea lucrărilor pentru
amenajarea zonei pietonale de pe bulevardului Eroilor din Cluj. Conferinţa de presă organizată cu acest
prilej sub conducerea domnului Primar a adus planurile în atenţia publică şi a avut un ecou pozitiv în
presa clujeană. Pe latura de nord a bulevardului,
după refacerea infrastructurii, urmează lucrările de
pavare şi de remobilare. Finalizarea lucrărilor este
prevăzută pentru toamna acestui an.
Camera germană a arhitecţilor a selectat Planwerk ca
unul din cei 12 participanţi ai expoziţiei “Tineri arhitecţi
şi urbanişti din Germania în străinătate”. Expoziţia
este organizată de Netzwerk Architekturexport (NAX)
şi de Institutul pentru Relaţii Externe din Germania
(IFA). Expoziţia va debuta în cadrul viitorului congres
al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor (UIA) la Torino
în 2008, urmînd să parcurgă un turneu internaţional
timp de mai mulţi ani.
www.bak.de www.architekturexport.de

Bulevardul Eroilor în şantier, Cluj

La finalul celor două faze ale concursului de proiecte
organizat de OAR şi de Primăria Sectorului 1 pentru
restructurarea Pieţei Amzei din Bucureşti, propunerea noastră a reuşit să obţină, alături de celelalte 4
proiecte neselectate, locul 2. Rezultatul ne bucură şi
dorim cîştigătorului succes în fazele de realizare.

Proiect de concurs, Piaţa Amzei, Bucureşti
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