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Premiul I la Bienala de Arhitectură Bucureşti 2008
Premiul pentru urbanism R.U.R. 2008
Începerea lucrărilor de execuţie Piaţa Unirii, Cluj

DISTINCŢII 2008

Dragi prieteni, dragi colegi,
ediţia nr. 30 a buletinului Planwerk are un prilej deosebit.
Biroului nostru i-au fost decernate două premii importante
de urbanism din România:
în cadrul ediţiei din acest an a Bienalei de Arhitectură
din Bucureşti am reuşit să convingem juriul internaţional,
condus de Manuel Bailo (Barcelona), cu proiectul “Erlebnisraum Altstadt” din Sibiu, câştigând astfel premiul I la
secţiunea “Urbanism şi amenajarea spaţiilor urbane”,
secţiune la care a fost nominalizat şi proiectul nostru
pentru Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.
Ne bucurăm împreună cu colegii noştri de la Fundaţia
pentru Reabilitare Urbană Sibiu şi cu colaboratorii locali
de succesul comun. Este a treia ediţie a bienalei care
premiază un proiect Planwerk (2002 - Proiect Planwerk
Cluj, 2004 - Studiu de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu).
Expoziţia bienalei prezintă toate proiectele participante şi
poate fi vizitată la Cluj începând cu 12 decembrie, urmând
apoi un turneu prin ţară. În cadrul Bienalei de Arhitectură a
fost organizată şi expoziţia “Idei mici pentru un oraş mare”.
Acolo sunt expuse proiecte low- şi no-budget a căror scop
este îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşele din România.
Mai multe detalii despre bienală şi proiectele câştigătoare
puteţi citi în ultimul număr al revistei Arhitectura.
Date şi alte informaţii despre Bienala de Arhitectură
găsiţi pe

Cluj-Napoca, “Fereastră spre trecut”

http://www.bab.ro/2008/blog/ şi www.arhitectura1906.ro
cel de-al doilea premiu a fost obţinut de proiectul nostru
de restructurare şi reamenajare a centrului istoric Dej
(vezi buletin 29). Premiul a fost acordat de către Registrul
Urbaniştilor din România (R.U.R.) cu ocazia congresului
naţional, care a avut loc în luna octombrie la Bucureşti.
Împreună cu primăria Dej am pregătit documentaţia şi
am înscris proiectul în programul de finanţare prin fonduri
structurale europene. De aceea, ne bucurăm împreună cu
colaboratorii noştri din primăria Dej de atenţia naţională
acordată proiectului prin această distincţie.
Cluj-Napoca: în cadrul proiectului de reamenajare Bulevardul Eroilor / Piaţa Unirii au fost finalizate şi inaugurate
festiv la sfârşitul lunii noiembrie două lucrări. Replica simbolului oraşului Roma “Lupa Capitolina” a fost poziţionată
pe un soclu de piatră şi amplasată pe bulevard.
Ruinele romane din Piaţa Unirii au fost încadrate şi acoperite cu sticlă. După 15 ani de discuţii intense şi controverse
publice pe tema săpăturilor, am elaborat împreună cu
reprezentanţii administraţiei locale şi cu arheologii muzeului de istorie un proiect, care conservă săpăturile sub forma
unei “ferestre spre trecut” şi le integrează astfel în peisajul urban. Vestigiile vizibile acolo sunt: curtea interioară a
unei locuinţe romane cu coloane, fântână şi pavajul curţii.
Conservarea sitului arheologic este prima etapă în realizarea proiectului nostru pentru Piaţa Unirii. Lucrările de
reamenajare a întregii Pieţe vor începe în 2009.

Cluj-Napoca, Inaugurare “Lupoaica”

La sfârşitul acestui an mulţumim familiilor, prietenilor, colegilor şi partenerilor
noştri şi urăm tuturor un Crăciun liniştit şi un An Nou fericit.
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