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Colaborări cu plan&werk, Bamberg

Dragi prieteni, dragi colegi,
Vă dorim un 2008 liniştit, dar bogat în reuşite şi bucurii.
Excursia la Barcelona în noiembrie şi sărbătorile de iarnă au
fost pentru noi pauze binevenite. Nerăbdători să începem,
cu forţe proaspete, un an nou, ne oprim un moment pentru
a arunca o privire asupra ultimei jumătăţi a lui 2007.
plan&werk. Reţeaua de colaboratori Planwerk s-a extins
in 2006, odată cu fondarea de către colegul nostru Franz
Ullrich a biroului plan&werk la Bamberg, în Germania. În
2007 am elaborat împreună cinci pro-iecte pentru locaţii din
Germania, printre care concursul pentru parcul expoziţional
Landesgartenschau Bamberg 2012 şi acela pentru reamenajarea pieţei Friedrich Ebert din Nürnberg. Reimportul
Planwerk în Germania, suprapus pe fondul noului statut
european de care ne bucurăm, are pentru noi ca şi pentru
activitatea noastră o semnificaţie specială.
Lucrări realizate. În vară au fost finalizate primele noastre
şantiere la Sibiu. Cel mai important dintre ele este Piaţa
Gării care, de atunci, primeşte călătorii în şi din Sibiu cu
o amplă suprafaţă pietonală, un scuar verde reamenajat,
mobilier urban, plantaţii noi şi iluminat public refăcut. Primele 5 proiecte realizate sub tutela GtZ în cadrul programului „Erlebnisraum Altstadt“ – amenajarea unor spaţii
publice din centrul istoric (o piaţetă, segmente ale unor
străzi, un pasaj cu scări şi o expoziţiie în aer liber) – au
fost părţi active ale Capitalei Culturale Europene. La Cluj,
ultimele detalii ale amenajării bulevardului Eroilor aşteaptă
venirea primăverii pentru a putea fi finalizate. Lucrările
pentru Piaţa Unirii, cea de a doua componentă a noii zone
pietonale clujene, sînt programate să înceapă în 2008.
Proiecte. Un alt proiect important, cel pentru renovarea şi
reamenajarea Pieţei Teatrului din Tîrgu Mureş, a fost finalizat în iunie. În paralel, biroul nostru a continuat elaborarea
proiectelor de planificare urbană, sub forma a trei Planuri
Urbanistice Zonale. Lucrările au abordat teme definitorii
atît pentru activitatea noastră cît şi pentru evoluţia actuală
a oraşelor din România: cea a restructurării urbane într-o
zonă centrală (str. Dorobanţilor, Cluj), a reabilitării şi dotării
unui ansamblu din perioada socialistă (Miercurea Ciuc) şi
a reglementării unui viitor ansamblu rezidenţial în mijlocul
unei zone cu dezvoltare rapidă (Bună Ziua, Cluj).
Etapele 3 şi 4 ale studiului de trafic în Cluj s-au concentrat asupra organizarea circulaţiei în cartierele de locuinţe.
Administraţia locală din Miercurea Ciuc a iniţiat în 2007
primele măsuri recomandate prin strategia de dezvoltare
elaborată în urmă cu doi ani de Planwerk, lansînd PUZ-uri
pentru zone de extindere.

Piaţa Gării, Sibiu

Workshop la Zilele Arhitecturii

Loc de odihnă lîngă zidul cetăţii, Sibiu

Reamenajarea Pieţei Teatrului, Tîrgu Mureş

Prezenţă publică. În mai, Planwerk a participat la Zilele
Arhitecturii din cadrul Facultăţii de Arhitectură organizînd,
printre altele, un workshop studenţesc pe tema spaţiilor
publice. Cele două conferinţe susţinute la universiţăti din
Germania (Wuppertal şi Dessau) precum şi prezentarea
biroului în cadrul Centrului de Arhitectură din Hamburg sau bucurat de un real interes. Un ultim moment al prezenţei
noastre publice în 2007 şi cel mai îmbucurător pentru noi
este premierea proiectului „Erlebnisraum Altstadt“ Sibiu
în cadrul concursului organizat de OAR Transilvania în
decembrie. Îi felicităm pe colaboratorii noştrii şi le mulţumim
atît lor, cît şi coordonatorilor acestui proiect, GtZ Sibiu.
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