29

Buletin
August 2008

Participare la Congresul UIA din Torino
Reabilitarea centrului istoric din Dej
PUG Sibiu

Apariţii în Garten+Landschaft şi în cartalogul expoziţiei NAX

Dragi prieteni, dragi colegi,
La sfîrşitul lunii iunie a fost vernisată la Torino expoziţia
“Tineri arhitecţi şi urbanişti din Germania în străinătate”.
Expoziţia este organizată de către Institutul German pentru
Relaţii Externe (IFA) şi de către Camera Arhitecţilor din
Germania şi urmează să parcurgă un traseu internaţional
pe durata a 5 ani. Următoarea sa gazdă este Bruxelles.
Planwerk a fost unul dintre birourile selectate pentru a
participa la expoziţie, ocupînd unul dintre cele 15 standuri
de prezentare. Standul expune principalele intervenţii în
spaţiul public şi studii urbanistice.
Catalogul expoziţiei este disponibil, purtînd numărul ISBN
978-3-938666-78-4 (versiunea în limba engleză).
O altă prezentare a activităţii noastre a avut loc în paginile
ediţiei din aprilie a revistei Garten+Landschaft. Numărul
este dedicat evoluţiei peisagisticii şi a amenajărilor în spaţii
urbane din Europa de est.
La mijlocul lunii mai, planwerk a cîştigat concursul organizat de către Primăria Municipiului Dej pentru reabilitarea
centrului istoric al oraşului. Plecînd de la tema concursului, proiectul prevede pietonalizarea şi reamenajarea pieţei
centrale, realizarea unui parcaj subteran public şi inserţia
sau reabilitarea unor clădiri cu profil cultural: un nou muzeu
de istorie, o mediatecă, extinderea galeriei de artă şi un
centru cultural integrat în vechea sinagogă a oraşului. Studiul de fezabilitate, deja finalizat, va sta la baza înscrierii
proiectului în programul de finanţare prin fonduri structurale
europene, biroul nostru urmînd să elaboreze toate fazele
proiectului.
Lucrările pentru amenajarea bulevardului Eroilor din Cluj se
apropie de finalizare. Terasele deschise aici pentru prima
oară în vara acestui an se bucură de un număr mare de
clienţi, deopotrivă clujeni şi turişti. Pentru noi, entuziasmul
cu care acest prim spaţiu urban reabilitat a fost acceptat
de către public este îmbucurător şi un motiv important de
optimism pentru proiectele viitoare.
De asemenea, pietonalizarea Pieţei Muzeului (Piaţa Carolina), una dintre cele mai importante componente ale studiului de trafic pentru zona centrală a Clujului, elaborat
de planwerk în colaborare cu Search Corporation, a fost
finalizată în luna iunie, dupa un proiect tehnic realizat fără
participarea planwerk.
La Tîrgu Mureş se fac ultimele pregătiri pentru demararea
lucrărilor de reabilitare a Pieţei Teatrului.

Participarea la expoziţia NAX, Torino

Reabilitarea centrului istoric din Dej - propuneri din faza de concurs

O altă reuşită importantă este atribuirea către planwerk a
elaborării noului Plan Urbanistic General al Sibiului. Alături
de colaboratorii noştri interni şi externi şi în strînsă corelare
cu specialiştii administraţiei publice locale am iniţiat prima
fază a proiectului, cea de analiză şi fundamentare. Studiul
preliminar PUG încheiat de noi în 2004 este un important
punct de plecare în acest demers. PUG Sibiu este prevăzut
a intra în vigoare în a doua jumătate a lui 2009.
Linkuri:
expoziţia „Auslandbeziehungen“: http://cms.ifa.de/ausstellungen/ausstellungen-im-ausland/architektur/auslandsbeziehungen
articolul din Garten+Landschaft în formă pdf:
http://www.garten-landschaft.de/index.php?Navi=15&Subn
avi=20&do=artikel&id=19622
Bulevardul Eroilor din Cluj se apropie de finalizare
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