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PROIECTELE ”VERZI” ALE MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DE LA PROIECT LA EXECUTIE

PROIECTE VERZI

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

1. Amenajarea Parcului Feroviarilor
În luna noiembrie a anului trecut s-a demarat licitaţia pentru execuţia
lucrărilor de amenajare a Parcului Feroviarilor. Proiectul Parcului Feroviarilor a fost
contractat de Primăria Cluj-Napoca prin concurs de soluţii, câştigător fiind biroul
de proiectare al arhitectului Vlad Rusu.
În urma analizării celor 5 oferte şi soluţionării contestaţiilor, în data de
20 septembrie 2021, a fost atribuit Societăţii Nord Conforest contractul privind
execuţia lucrărilor de modernizare şi extindere a Parcului Feroviarilor. Lucrările
urmează să înceapă în această toamnă, având termenul de finalizare până la
mijlocul anului 2023.
Lucrările de modernizare includ pe lângă grădina de 5,3 hectare şi
reabilitarea arterei Parcul Feroviarilor, amenajarea ambelor maluri ale Someşului în
zona parcului, construirea a două pasarele pietonale peste Someş, dar şi dotări.
În parc vor fi amenajate 2 lacuri artificiale, platforme de relaxare, se vor
construi un pavilion şi 2 amfiteatre, se va defini un circuit coerent de alei, se vor
face corecţii de vegetaţie, se va monta un sistem modern de iluminat, dar şi unul
de irigaţii etc. Se vor monta bănci din lemn cu metal şi beton aparent, rasteluri
pentru biciclete, se va crea un loc de joacă şi unul pentru fitness în aer liber, se
vor monta coşuri de gunoi, dar şi cişmele de apă.

Sursa: Actual de Cluj - Proiect modernizare Parcul Feroviarilor
Sursa: https://actualdecluj.ro/nord-conforest-ia-toate-contractele-de-la-primarie-vamoderniza-si-parcul-feroviarilor/
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Strada Parcul Feroviarilor va fi reamenajată cu benzi pentru biciclete
separate de vegetaţie joasă, trotuare cu jardiniere, borduri cu senzori de colectare
a apelor pluviale ca pe strada Regele Ferdinand, plantaţii de tei argintiu pe
ambele trotuare. Malurile Someşului, cel spre strada Traian şi celălalt spre parc
vor fi reamenajate natural cu alei din lespezi de piatră, amenajări peisagere şi
corecţii de vegetaţie prin toaletări adecvate, mobilier urban, bolovani rotunjiţi.
Cele două pasarele pietonale şi velo se vor amenaja una spre strada
Iuliu Coroianu, iar cealaltă spre strada Spitalului, urmând să creeze noi trasee de
traversare a zonei spre Piaţa Gării.
Finanţarea lucrărilor la Parcul Feroviarilor va fi făcută iniţial din bugetul
local, după care se va încerca atragerea de fonduri europene sau guvernamentale.

PROIECTE VERZI

2. Parcul Ştefan cel Mare
Pe o suprafaţă de peste 1,2 hectare, parcul situat în Piaţa Ştefan cel Mare
cuprinde esplanada şi spaţiile verzi aferente clădirii Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
Amplasamentul a fost predat constructorului în luna august 2021, ordinul
de începere urmând a fi emis în perioada imediat următoare.
Prin acest proiect, parcul de lângă Teatrul Naţional Cluj-Napoca devine unul
modern, care se ridică la exigenţele unui spaţiu public calitativ şi eficient, precum
şi un cadru prielnic pentru petrecerea timpului liber. Noua configuraţie oferă
posibilitatea de organizare a unor evenimente şi festivităţi de mici dimensiuni,
într-un spaţiu multifuncţional.
Proiectul presupune plantarea a 64 arbori noi, care se adaugă celor deja
existenţi. Conform expertizei tehnice, a fost propusă înlocuirea a 9 arbori
compromişi din punct de vedere fiziologic şi care prezintă pericol pentru cetăţeni.
Proiectul de revitalizare a parcului propune următoarele:
– eliminarea arborilor şi arbuştilor degradaţi (compromişi din punct de vedere
fiziologic) şi înlocuirea lor cu noi arbori şi arbuşti, gazonare şi plantare de noi specii
de plante perene;
– modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru maşinile de
intervenţie;
– realizarea acceselor pietonale şi pentru biciclete, interconectate;
– rastel pentru biciclete cu dale înierbate;
– amplasarea corpurilor de iluminat cu proiectoare;
– instalarea sistemului de irigaţii automatizat;
– amplasarea unui punct gospodăresc îngropat;
– toaletă automată cu dotări pentru persoane cu dizabilităţi;
– amenajarea a 3 spaţii de joacă pentru copii, cu suprafeţe cauciucate,
aparate confecţionate din lemn şi material ecologic;
Termenul de execuţie este de 10 luni din momentul emiterii ordinului de
începere a lucrărilor.
Sursa: Parcul Stefan cel Mare va fi modernizat • Cluj-Napoca (primariaclujnapoca.ro)
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3. Parcul Tineretului sau ”Pădurea Clujenilor”

Sursa foto: Stiri de Cluj

Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor este unul dintre proiectele de
amploare ce vizează dimensiunea verde din Cluj-Napoca. Parcul este situat pe
Bulevardul Muncii şi va oferi clujenilor o nouă zonă de agrement şi de petrecere
a timpului liber. În acest moment, lucrările sunt realizate în proporţie de 80%,
termenul de finalizare fiind luna noiembrie a.c.
Până acum au fost plantaţi peste 1.500 arbori şi peste 30.000 puieţi
pentru crearea unor zone verzi cu amenajări specifice parcurilor. Cu o suprafaţă
de peste 21 ha, mai mare decât cea a Parcului Central Simion Bărnuţiu,
Pădurea Clujenilor va oferi vizitatorilor zone de recreere pentru timpul liber, un
punct de belvedere, facilităţi sportive, mobilier urban modern, staţii de încărcare
pentru biciclete şi trotinete electrice, locuri de parcare, iluminat public şi alte
dotări specifice.
De asemenea, parcul va oferi şi posibilităţi „atipice” de agrement prin
realizarea unei instalaţii de tip tiroliană pe un traseu de aproximativ 200 de
metri lungime. Totodată, va fi amenajată o grădină urbană pe o suprafaţă de
4.517 mp care să vină în ajutorul şcolilor şi ONG-urilor care promovează
cunoaşterea naturii şi a mediului înconjurător.
Proiectul este finanţat prin fonduri europene, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Os - 4.2
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Sursa foto: Ziar de cluj
Sursa:
https://www.ziardecluj.ro/fotovideo-parcul-tineretului-padurea-clujenilor-incepe-sa-prinda-contur
https://www.stiridecluj.ro/social/parcul-padurea-clujenilor-e-aproape-de-finalizare-va-avea-tiroliana-si-o-suprafata-impresionanta-foto

4. Parcul Farmec
La începutul lunii septembrie 2021 municipalitatea a semnat contractul
de proiectare şi execuţie pentru „Reabilitarea şi modernizarea Parcului Farmec”,
care se întinde pe o suprafaţă de 3.125 mp, cu durata de finalizare de 12 luni
de la ordinul de începere. Investiţia propusă urmăreşte revigorarea parcului prin
realizarea unor sectoare de odihnă, zone pentru mişcare şi exerciţii fizice, spaţii
de joacă pentru copii. Biodiversitatea Canalului Morii şi cadrul natural vor fi
păstrate intacte prin crearea şi amenajarea unor zone verzi de recreere.
Ameliorarea peisajului urban se va asigura prin diversitatea tipurilor de arbori –
vegetaţie arborescentă şi arbustivă.
Reţeaua de iluminat public va fi modernizată cu aparate de iluminat cu
tehnologie LED iar sistemul de irigaţie va funcţiona prin aspersiune. Dotarea cu
mobilier urban nou presupune grupuri de mese cu bănci – utilizate pentru joc
de şah – mese de ping-pong, complex modern de joacă pentru copii –
confecţionat pe structură de lemn – echipamente de fitness şi cişmele.
Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi va fi asigurată prin amplasarea unor
bănci cu spătar, fără braţe laterale. Se va amenaja un rastel de biciclete
de 13 m lungime, racordat la reţeaua de curent electric, iar întreaga suprafaţă a
parcului va fi monitorizată de un sistem de supraveghere video.
Sursa: https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/semnarea-contractului-de-proiectare-si-executie-pentru-reabilitarea-si-modernizarea-parcului-farmec/
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REGENERAREA URBANĂ si POSIBILA SA
TRANSFORMARE în GENTRIFICARE URBANĂ

REGENERARE URBANA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
VEST

În ultimul timp se discută mult în România despre Regenerarea Urbană
în toate mediile. Specialişti şi amatori, toţi se simt obligaţi să analizeze
PANACEUL tuturor nereuşitelor urbane de la noi prin utilizarea sintagmei magice
”REGENERARE URBANĂ”. Profităm de lansarea în Timişoara de către noua
administraţie a unui proiect major: REGENERAREA CARTIERULUI FABRIC ca să
facem câteva precizări despre fenomen şi despre istoricul transformărilor/paşilor
din ultimii 40 de ani la care am participat indirect/direct acestei zone pline de
farmec şi mister, un cartier emblematic pentru Timişoara. Apoi ne vom ocupa puţin
de istoricul şi teoria Regenerării Urbane în lume, cu victoriile şi eşecurile sale şi
în final vom atrage atenţia asupra unui posibil pericol: GENTRIFICAREA ZONEI,
apelând la un exemplu clasic petrecut după 1989 în cartierul Kreuzberg din fostul
Berlin de Est.
Pentru a intra direct în subiect vom enunţa definiţia noastră pentru
conceptul de ”REGENERARE URBANĂ”, publicat în Republica, editor Raluca
Ion, 2021-06-15, „Regenerarea urbană, despre care se discută astăzi, reprezintă
capacitatea conştientă a unei comunităţi să facă faţă unor noi provocări,
tehnologice, ideologice, care se face prin schimbarea spaţiului urban, a
comportamentului uman, sau ambele. Regenerarea urbană nu este un scop în
sine, este doar o modalitate de a armoniza două entităţi, cea spaţială şi cea socială.
Ce este interesant este că pentru prima oară în istorie, a apărut, în ultimii ani, o
a treia entitate, cea ecologică. Scopul regenerării urbane este de a duce viaţa în
toate zonele. În zonele istorice, în zonele de blocuri comuniste, în zonele de
extindere în extravilan” [0].
„Ceea ce este optim este inamicul a ceea ce este bun”
este concluzia teoretică a aplicării Regenerării Urbane, la început, în lumea
anglosaxonă. Vom începe un scurt istoric al fenomenului amintind de faptul că el
a pornit din Boston şi Baltimore imediat după criza economică începută în 1950
prin construirea de birouri, prin re-funcţionalizarea vechilor clădiri de depozite,
de pieţe agroalimentare, vechilor zone rezidenţiale din porturi prin combinarea
fondurilor publice cu cele private. Operaţiunea a fost un succes imens pentru
că raportul dintre aceste tipuri de fonduri s-a schimbat în favoarea celor private
ajungându-se în final la o entitate publică care atrăgea 6 unităţi private. Oraşul
trebuia să se conducă ca un ”teatru” (după modelul Disneyland) în care se
încearcă găsirea permanentă a unor puncte de atracţie noi pentru
spectatori/turişti. Modelul a fost preluat în Maria Britanie cu 20 de ani întârziere
faţă de criza din SUA. Suprafeţe imense de industrie şi depozitare care aveau
activitatea închisă se aflau în zonele centrale ale oraşelor. Primul scenariu de
transformare a docurilor din Londra a fost elaborat sub guvernul conservator
în 1970 şi a constat din construirea de locuinţe de lux, navigaţie de iahturi,
servicii, entertaiment. Propunerile au şocat muncitorii şi sindicatele lor care încă
mai sperau în posibila păstrare a vechilor locuri de muncă şi ca atare în focul
luptelor politice guvernul conservator a fost schimbat cu unul laburist. Al doilea
scenariu a fost întocmit în 1976 sub comanda noului guvern laburist. Propunerea
lor consta în construirea în zona docurilor de locuinţe cu chirii reduse, centre
industriale şi de depozitare. Această propunere era utopică deoarece fondurile
pentru construirea de locuinţe au fost sistate chiar de acelaşi guvern.
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De asemeni merită menţionat că prin efectele crizei economice erau în
Londra multe zone industriale fără activitate, ca atare erau peste tot în capitala
Marii Britanii terenuri libere. Un al treilea scenariu a fost întocmit sub comanda
noului guvern conservator condus de Margaret Thatcher începând din 1979.
Grupul de experţi care a întocmit strategia conservatoare ”revoluţionară” se
sprijinea pe două date noi şi anume că partidul conservator devenise între
timp un partid puternic centralizat, deci foarte disciplinat şi coerent în luarea
deciziilor şi ca atare nu mai sprijinea drepturile locale împotriva celor de la centru.
Această schimbare de atitudine a determinat de exemplu tăierea fondurilor
locale susţinute de laburişti pentru dezvoltarea învăţământului şcolar, etc. În al
doilea rând s-a trecut la un nou mod de planificare urbană şi anume cel care se
baza în exclusivitate pe dezvoltarea proprietăţii. Această strategie avea ca
principal obiectiv urgentarea re-funcţionalizării zonelor industriale şi comerciale
părăsite. Aceasta presupunea o planificare strategică diferită de cea pe termen
lung şi devenea liberă de orice normă sau regulament de planificare spaţială.
S-a mers atât de departe încât dacă apărea ceva mai rentabil se dărâma ceea
ce abia se începuse a se construi. Singura preocupare era maximizarea profitului
developerilor pe măsură ce apăreau noi oportunităţi. ”Agenţia de Dezvoltare”
creată în acest scop a reuşit să smulgă prerogativele luării deciziilor de la puterea
locală, fiind folosită ca având principalul obiectiv doar atragerea de fonduri
private, obţinând raportul la 1 unitate de fonduri publice de atragere a 6 unităţi
de fonduri private. Aş mai aminti că există două filosofii distincte între lumea
anglo-saxonă şi cea germană: în Marea Britanie şi SUA se punea accent pe
individ, cu implicaţii urbane precum un zoning restrictiv, segregare pe clase şi
nivel de venit, transport individual (automobile), urban de tip sprawl, dotări
culturale “incidentale” cu exces în SUA pentru protecţia individului şi a
locuinţelor unifamiliale ca mod de viaţă, cu subvenţii pentru locuinţe unifamiliale,
pentru absorbţia externalităţilor cauzate de automobile sau cu Zoning ce se
elaborează la nivel local prin Standard State, Zoning Enabling Act. Spre deosebire
de această lume Germania este preocupată de subordonarea individului prin
accentuarea vieţii sociale şi comunitare şi astfel Guvernul are control total asupra
dezvoltării fizice (amplasament, volum, forma). Structura administraţiei este
unitară şi ierarhizată iar Statele (Lander) aveau planuri detaliate de utilizare a
terenului, urmând ca Administraţiile locale să elaboreze planurile de zoning şi de
controale ale dezvoltării.
Să revenim în Timişoara, la cartierul Fabric.
Cartierul Fabric (conf. bunului meu prieten [1]) este prezent în urbea noastră
de la începuturi încă după 1732 (fig.1a) ca entitate independentă în estul
nucleului Central Cetate. Spun ca ”entitate independentă” pentru că avea un
centru comunitar care s-a întărit în timp în jurul ”Pieţei Traian”. Era cartierul
din Timişoara cu mixtul cel mai evident de etnii/confesiuni, atrase de locurile de
muncă (denumirea sa este elocventă ”Fabric”, după cum Fabrica de Bere este
cea mai celebră dintre unităţile industriale oferite de meandrele râului Bega)
care a avut o perioadă de înflorire urbanistică între 1880 şi 1910 şi o cădere
brutală după 1960 (fig. 1).
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Fig. 1 – (fig. 1a) 1739-1910 Timişoara- evoluţia cartierului Fabric în contextul urban timişorean;
(fig.1b) 1964 Timişoara – cartierul Fabric în Schiţa de Sistematizare (sursă: raduradoslav);

Contactul meu profesional indirect cu Fabricul (fig. 1a) a avut loc înainte
de 1989, când colegul/maestrul meu Vasile Oprişan a primit sarcina să proiecteze
un cartier de blocuri în zona cea mai prăpădită din punctul de vedere al fondului
rezidenţial, undeva în estul său, într-un cvartal delimitat de străzile Iuliu Grozescu,
Petre Ispirescu, Ecaterina Teodoroiu, Andrei Şaguna, până în Piaţa Prinţul Turcesc.
Pomenesc despre acest episod pentru că intervenţia colegului meu a fost de un
mare rafinament pentru acea perioadă, alegând partea cea mai de slabă calitate
a fondului construit. S-au salvat o serie de clădiri importante, dar mai ales nu a
fost atins malul Canalului Bega.
După 1994 zona a fost studiată de noi în cadrul Secţiei de Arhitectură,
parte componentă a Universităţii Politehnice Timişoara (UPT). Locaţia aleasă
pentru studiu, pentru studenţii anului III ai secţiei noastre, a fost Zona istorică
Fabric (fig.2a), cu scopul de auto-învăţare a procesului intuitiv prin care întregul
precede părţile, născând distincţie/identitate într-o zonă (chiar istorică), pentru a
deprinde implementarea noilor tendinţe ale strategiilor de Regenerare Urbană ([3]).
Momentul de vârf a fost organizarea de către noi a unui Workshop Internaţional
de Regenerare Urbană în zona Fabric, Timişoara în 1996 [4] la care au participat
studenţi din domeniu, cu mentorii lor din Universitatea din Delft (Olanda), din
Napoli (Italia), din Paris (Franţa), din Bucureşti (Universitatea Ion Mincu) şi evident
din Timişoara Secţia de Arhitectură (fig. 1b, fig. 1c). Delimitarea zonei istorice
de studiu a fost determinată în nord de cursul Canalului Bega şi în est-sud de
str. Andrei Şaguna, str. Baba Dochia şi str. J.H. Pestalozzi. Delimitarea zonei de
studiu prin elementul ”natural” Bega a fost simplă, dar elementul artificial
determinat de străzile ce urmau să fie temporar locul de penetrare al TIR-urilor de
pe viitoarea autostradă A1, ce a fost mult întărit în timp, a fost mult mai greu
de definit ([4]). Din păcate nici azi (după peste 25 de ani) inelul rutier IV (Piaţa
Buziaşului, pod peste Bega, str. Bobâlna) necesar irigării circulaţiei de pe/înspre A
1 spre zonele industriale existente şi în devenire din partea de est a urbei nu a fost
început.
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Fig. 2- (fig.2a)- 1995/96 – Exerciţiu educaţional an III, Dep. Arh. UPT – studiu necesar
deprinderii metodelor de reintroducere a vieţietăţii/întregităţii în zona centrală Piaţa Traian a
cartierului Fabric prin Creştere Organică; (fig.2b); (fig.2b, fig.2c) 1996 - imagini Workshop
Internaţional de Regenerare Urbană (sursă imagini capturi filme document: raduradoslav).

A urmat perioada mea din administraţia reformistă timişoreană începută
în 1997, în care am încercat să aplic cele învăţate anterior: ”Intervenţia într-o zonă
istorică prin trecerea de la o atitudine nostalgic PASIVĂ (prezentă masiv în epocă)
la una holistic ACTIVĂ”. Să nu uităm că ne aflăm în perioada PUG-ului din
GENERAŢIA I – EPOCA “POSTCOMUNISTĂ” care a fost urmată după 2007 de
PUG-ul GENERAŢIA II – EPOCA “REAL ESTATE” şi sperăm că urmează după
2022, PUG-ul GENERAŢIA III – EPOCA “POST REAL ESTATE”.
Am plecat la lucru în 1997 de la ideea enunţată în studiile noastre precum
că ”Nostalgia trecutului asupra centrelor istorice se poate transforma fie într-o
frână a dezvoltării, fie într-o nouă calitate, dacă se aplică o nouă viziune holistică
activă, care trebuie să transforme centrul istoric într-un ”Loc al schimbului
material şi spiritual” respectiv într-un ”Loc al contactelor sociale”. Viziunea
prezentată atunci în public a fost specifică (pentru tipologii distincte de
comportament) pentru fiecare zonă importantă a oraşului. Astfel pentru Zona
Centrală Cetate (în jurul celor trei pieţe) am propus activităţi rafinate în jurul
consumului de vin, răcoritoare, dulciuri, pentru Zona Fabric activităţi populare
determinate de consumul de bere (vecinătatea Fabricii de Bere din zonă), iar
pentru zona Josefin activităţi în jurul activităţilor speciale specifice gării şi fostului
port.
La acest ţel se putea ajunge doar prin aplicarea ”unei strategii holistice,
complexe, care să îmbine în primul rând această strategie pentru ORAŞUL
ISTORIC cu strategiile specifice pentru „ORAŞUL UNIVERSITAR” „ORAŞUL
COMERCIAL”, „ORAŞUL SERVICIILOR”, „ORAŞUL REZIDENŢIAL”, „ORAŞUL VERDE
ALBASTRU – PARCURILOR/APEI” etc. Susţineam atunci că ACŢIUNILE într-o zonă
istorică se pot concentra ”la RE FUNCŢIONALIZAREA CLĂDIRILOR (operaţiune
cu fonduri private) ce se face prin transformarea spaţiilor de locuit de la parter şi
a spaţiilor de depozitare din subsoluri în cafenele, pub-uri, cluburi, berării, etc,
pentru tineri; prin RE FACEREA SPAŢIILOR PUBLICE (operaţiune cu fonduri
publice) prin pietonizarea treptată a acestora (refacerii infrastructurii), prin
realizarea unui sistem de terase, prin realizarea unor lucrări artistice, restaurarea
celor existente, etc. şi prin RE ORIENTAREA EVENIMENTELOR ARTISTICE
(operaţiune parteneriat public privat) prin cooperarea dintre administrarea locală
şi comercianţii mici.
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Această acţiune este strict necesară pentru a putea rezista atacului
marilor lanţuri comerciale care au bugete fabuloase pentru astfel de evenimente.
Astfel pe spaţiul public se vor organiza de către administraţia locală festivaluri,
carnavaluri, scene pentru teatru ambulant, muzică etc.”
Operaţiunile pe care le-am coordonat în cadrul Direcţiei de Urbanism din
PMT (1997-2006) în zona istorică Fabric au început prin utilizarea procedeului
ACUPUNCTURII în ţesutul urban al zonei ca un viitor ATRACTOR PRINCIPAL al
dezvoltării întregului cartier/comunităţi. Reprezentantul comunităţii maghiare
(colegul meu şi al tatălui meu din UPT, dl. prof. univ. Foldvary Attila) mi-a solicitat
să găsesc un nou amplasament pentru biserica reformată, întrucât comunitatea
era nemulţumită de amplasamentul oferit în trecut. Având expertiza din studiile
anterioare am propus un teren liber marginal zonei Fabric la intersecţia străzii
Andrei Şaguna cu Podul Mihai Viteazul de peste Canalul Bega în dreptul
Turbinelor [5]. Amplasamentul propus nu a fost agreat iniţial de comunitatea
maghiară, dar în urma contactului direct cu marele arhitect maghiar
Imre Makowecz (cel însărcinat de guvernul maghiar pentru realizarea simbolului
comunităţii lor) decizia a fost definitivă (fig. 3) de a realiza acolo un complex
major, religios/cultural. Controversele de atunci cu privire la alegerea/atribuirea
acelui teren continuă şi azi când se reproşează că a fost ocupat un teren liber,
”o piaţă urbană” după modelul anilor 1930 - când a fost construită (1931-36)
în Piaţa A. Mocioni (Elisabetin) prima Catedrală ortodoxă după 1919 (denumită
cea ”Veche”) după proiectul semnat de arh. Victor Vlad. Sper ca acest ”atractor
major” finalizat în 2021 să fie generatorul ”Regenerării urbane” de pe malurile
Canalului Bega.

Fig. 3 - (fig. 3a) - 2020, Timişoara Centrul Reformat, imagine din timpul execuţiei; (fig.3b)
2021 Timişoara Centrul Reformat, imagine finală exterioară, parţial finalizat interior (sursă imagini (3a)
raduradoslav, (3b) centru reformat);
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A urmat reorganizarea traficului rutier din cartierul Fabric, profitând de
reparaţiile capitale ale liniilor de tramvai prin fonduri europene. Responsabil din
partea Direcţiei de Urbanism am ales unul dintre tinerii arhitecţi angajaţi la PMT şi
anume pe dl. arh. Marius Miclăuş. Conceptul nostru a fost de a elimina circulaţia
auto din zona Pieţei Traian (str. Dacilor) şi transformarea spaţiului public rezultat
în unul pietonal, ca atractor pentru regenerarea întregii zone. Urma acţiunea de
unificare a spaţiului public pietonal din Piaţa Traian cu cel din Piaţa Romanilor
care avea cap de perspectivă Biserica Millenium prin acţiunea de re-faţadizare a
clădirii ce le uneşte (acţiune despre care vom discuta peste câteva aliniate).
Acţiunea s-a realizat prin devierea circulaţiei rutiere din intersecţia farmaciei Kovacs
prin Piaţa P. Rareş, str. Zăvoi, apoi cu sensuri unice pe str. Anton Pan până în Piaţa
Aurel Vlaicu şi alt sens unic pornind cu str. C Negruzzi, str. Titel Petrescu ajungând
în Piaţa Aurel Vlaicu. În Piaţa A. Vlaicu s-a realizat primul mare parcaj public
pentru automobilele din zona ce a devenit pietonală. Blocarea circulaţiei auto pe
str. Ştefan cel Mare s-a făcut cu o barieră (ce se ridica pentru tramvaie/aprovizionare)
în Piaţa A. Vlaicu şi una la intersecţia cu Piaţa P. Rareş.
Beneficiind de un moment favorabil (de scoaterea pavimentului istoric din
jurul şinelor de la tramvaiele din zonă), am insistat ca acesta să se utilizeze la
schimbarea pavimentului Pieţei Traian (fig.4). A urmat astfel în 2005-2006
operaţiunea de pietonizare a Pieţei Traian, proiectată BENEVOL de dl. arh. Bogdan
Demetrescu, ales pentru excepţionala sa diplomă coordonată de noi de la Gara
Fabric. Despre aventura acestui proiect cel mai indicat este să relateze dl. arhitect
BD. Menţionez că dl. arh. a proiectat partea de arhitectură a refacerii podului de
la Maria (prin lăţirea sa la 4 benzi) în aceleaşi condiţii.

Fig. 4 - (fig.4a), cca. 1900 imagine Piaţa Traian, Timişoara; (fig. 4b) 2005, REPIETONIZARE
a Pieţei Traian, proiect autor arh. Bogdan Demetrescu; (fig.4c) 2006, imagini din timpul execuţiei
lucrărilor (sursă imagini: demetrescub);

În cadrul acţiunii de REFUNCŢIONALIZARE a imobilelor din TM în jurul
anului 2000 a început REFAŢADIZAREA imobilelor (proprietate publică total/parţial)
din zona Centrală Cetate pe str. V. Alecsandri, a clădirii Teatrului Comunal (Opera),
a clădirii primăriei Municipiului Timişoara, etc. Pentru a urma viziunea noastră a
zonei Fabric, am propus o serie de acţiuni de transformare a tuturor spaţiilor de
la parterul clădirilor din Piaţa Traian, în berării (de preferinţă cu bere artizanală),
cu sprijinul Fabricii de Bere, care urma să le doteze cu utilaje istorice ale fabricii.
Spre stupoarea noilor proprietari ai Fabricii de Bere aceste utilaje au dispărut.
Acţiunea a fost atât de atractivă pentru concernul care a achiziţionat Fabrica de
Bere din Timişoara încât am plecat cu doi reprezentanţi de seamă ai concernului şi
cu dl. arh. Demetrescu în Cehia şi Polonia, unde am văzut mii de utilaje (adăpostite
în mine abandonate - pentru că unii au ştiut valoarea istorică a acestora) din care
am ales câteva zeci pentru revitalizarea Pieţei Traian.
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Parcul imobiliar din cartier era într-o stare extrem de proastă aşa că am
acceptat doar o „renovare minoră”, a imobilelor din zonă. Ne lipsea o strategie
naţională de renovare privind clădiri protejate oficial (proprietate privată) ca
făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau
istorice deosebite. Zona era dominată de locuinţe în care locatarii trăiau sub
pragul sărăciei. Am sperat ca prin acţiuni de convingere a boemei artistice
creative să se achiziţioneze, atunci la preţuri modice, spaţii/apartamente din
zonă, mai ales că mişcarea punk-istă din perioada ante 1989 şi-a făcut apariţia
nu departe de aici, în zona Plopi. Acţiunea s-a frânt după 2007.
Totuşi din acea viziune s-a executat o „renovare moderată” doar prin
re-faţadizarea imobilului din Piaţa Romanilor colţ cu Piaţa Traian - autor
arhitectură Botescu Mihai, rezistenţă Farcaş Cornel (fig.5). De menţionat că
s-a încercat şi o „renovare aprofundată” prin refacerea şarpantei şi înlocuirii
ultimului planşeu de lemn cu unul de BA, unde s-a sperat că se vor realiza 12
apartamente de tip duplex pentru nevoi sociale.

Fig. 5 - (fig. 5a) 2003-4, Timişoara, imobil Piaţa Romanilor (sus imagini finale, jos proiect,)
(fig.5b) 2004-6 Timişoara, imobil Piaţa Romanilor (5ba imagine înainte de intervenţie, 5bb imagine
după intervenţie (sursă imagini: Botescu M);

Aventura mea în zonă s-a finalizat după plecarea de la Direcţia de Urbanism
PMT la începutul anului 2006. Ce nu s-a realizat? Nu s-au realizat cele 12
apartamente sociale în mansarda imobilului din Piaţa Romanilor. A urmat ”MICA
CRIZĂ” din 2008 care a deteriorat primele iniţiative reuşite după cum urmează:
pavimentul ales de constructor la pietonizarea străzilor Dacilor-Ştefan cel Mare s-a
dovedit în timp unul nefericit (pavele din beton). Cu timpul barierele de acces în
zonă au fost scoase şi pavelele de beton au început să se distrugă sub greutatea
automobilelor, autocamionelor cărora li s-a permis să-şi reia circulaţia prin
partea vestică a Pieţei Traian. Proiectul de transformare a zonei într-una populară
consumului de bere a fost abandonată. Pavarea Pieţei Traian şi transformarea ei
într-un spaţiu de schimb de idei a fost distorsionată în timp şi din cauza mutării
forţate de renovarea noii Pieţe Agroalimentare din Badea Cârţan, amplasată
dincolo de limita Canalului Bega şi aducerii aici de mese pentru ”producătorii”
agricoli iar după finalizarea reparaţiilor de la Piaţa agroalimentară Badea Cârţan
s-au montat căsuţe pentru activităţi de festivaluri ocazionale.
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În luna septembrie 2021 aceste căsuţe au fost mutate rapid în Piaţa Badea
Cârţan fără o viziune publică pe termen scurt/mediu/lung distrugând şi mai mult
o piaţă care şi aşa funcţiona dezarticulat.
Între timp prima generaţie de adevăraţi hipsteri din Timişoara s-a mutat,
treptat, în Josefin, vechiul cartier din jurul gării şi a fostului port. Apartamentele
mari de acolo (ocupate în perioada comunistă de mai multe familii) au fost
gândite de reprezentanţii Imperiului care tocmai se pregătea să ”crape” pentru
familii burgheze care erau însoţite de femei de serviciu ce se ocupau de gătit,
spălat/călcat şi chiar de şoferi pentru primele automobile din oraş.
În septembrie 2021 s-a anunţat că în Cartierul Fabric va urma o ”Regenerare
Urbană” de milioane de euro, după un proiect ce va fi ales pe criterii de calitate şi
nu pe preţul cel mai mic [1]. Sunt convins că noua generaţie de tineri arhitecţi
absorbiţi de noua administraţie timişoreană sunt la curent cu toate tendinţele în
domeniu, dar totuşi îmi permit să atenţionez la posibilul pericol care pândeşte o
astfel de acţiune, fenomenul de GENTRIFICARE (fig.6).

Fig. 6 - Afiş anti-gentrificaţie utilizat de ”Causa Justa/Just Cause”, una dintre organizaţiile care
s-a împotrivit acţiunilor de proliferare a gentrificării zonelor urbane. De remarcat tatuajul “BIKE LIFE”
de la încheietura ”hipster”-ului şi numărul mare de ”actori” care participă la luarea deciziilor care
solicită ”evacuarea” populaţiei sărace din zonă (sursă: Artwork by Causa Justa/Just Cause, used by
permission [6]);
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Dacă ar fi să dăm crezare lui Lees, Loretta, Tom Slater, and Elvin K. Wyly
(2008) GENTRIFICAREA este ”Transformarea unei zone a clasei muncitoare sau a
unei zone neocupată din centrul oraşului într-una pentru utilizare rezidenţială
sau comercială pentru clasa socială medie” [7], fenomenul care nu pare a fi foarte
nociv. Dacă ar fi să dăm crezare Wikipedia, GENTRIFICAREA ”este un proces de
renovare şi revigorare a cartierelor mai deteriorate prin intermediul afluxului de
rezidenţi mai bogaţi, care duce la creşterea valorii proprietăţilor şi strămutarea
familiilor cu venituri mici şi a micilor întreprinderi”. Cred că acest fenomen nu este
de dorit în Fabric, pentru că nu se cunoaşte locul unde vor putea fi strămutaţi cei
săraci.
Fenomenul la noi în ţară este văzut cu ochi binevoitori. Astfel Vâlceanu D.G.
în 2013 vede cu ochi favorabili fenomenul restructurării socio-spaţiale urbane
de GENTRIFICARE URBANĂ: ”este un proces de transformare a unei zone pe
clase sociale cu venituri mari. În profil teritorial, pot fi identificate mai
multe forme de gentrificare urbană. După 1989, diverse zone industriale
restructurate sau clădiri rezidenţiale au rămas neterminate în urma
retragerii sprijinului financiar din sectorul construcţiilor de locuinţe de
stat, a trecut prin procesul de gentrificare. Prin caracteristicile şi
trăsăturile sale specifice, gentrificarea urbană este o soluţie viabilă
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane” [9].
Noi ce să credem? Cum îi stă bine unui specialist preocupat de fenomen
am încercat să descifrez fenomenul la faţa locului, acolo unde s-a născut. Prima
vizită (individuală) la Londra a fost în anul 2000. Am fost cazaţi în zona centrală
şi am rămas fascinat de amploarea lucrărilor de regenerare urbană din jurul
docurilor. Parcă nu era aşa de multă viaţă acolo cum am sperat (ba chiar nu era
nimeni în spaţiile frumos îngrijite), dar şocul a fost foarte mare, prea mare ca să
înţeleg fenomenul. Am revenit în 2019 cu o excursie (organizată de o firmă de
turism). Contactul cu rezidenţii români care ocupau locurile de muncă în servicii,
la restaurante, hoteluri mi-a arătat o altă faţă. Discuţiile cu ei erau în jurul
chiriilor medii pentru un apartament normal la Londra cu 3 camere, ce se învârteau
în jurul a 5.000 lire sterline/lună. Ei locuiau cu mai multe familii într-un apartament
în zone mai puţin elegante (este elegant spus) unde chiria putea să fie de între
1300-1500 lire sterline/lună. Merită să vizitaţi aceste cartiere.
Un al doilea studiu pe care l-am făcut a fost în Germania, Berlin în
cartierul Kreuzberg în anul 2014. Era visul meu să-l vizitez, pentru că acolo
după 1989 s-a concentrat mişcarea underground din Europa şi nu numai. Cartierul
era situat în fostul Berlin de Est, era posesorul vestitelor imobile Bismarck-ene din
epoca de după 1870 (fig. 7a), când Berlinul a preluat ştafeta inovaţiilor mondiale
devenind cel mai important centru tehnologic dintre toate oraşele lumii şi aceasta
din cauza mariajului dintre marile companii din domeniul tehnologiei de vârf cu
agenţiile guvernamentale ce aveau în grijă domeniul utilităţiilor publice, dar mai
ales cu cele din domeniul apărării, respectiv cu latura cea mai revoluţionară a
vremii, cea a comunicaţiilor. Pentru aceasta a fost nevoie de un număr imens de
locuinţe pentru muncitorii din aceste domenii, rămânând cu aspectul de oraş
garnizoană.
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Locuinţele caracteristice ale cartierului Kreutzberg erau de acest tip cu
apartamente în jurul unor curţi interioare prost luminate şi ventilate. După 1989
blocurile au fost abandonate de vechii locuitori şi ocupate abuziv (probabil) de
lumea ”punk”-iştilor de pretutindeni. În acel an 2014 nu mai rămăsese nimic din
vechile poveşti fascinante ale lumii boeme. Totul părea ”curat”, am servit pe terasa
unui restaurant ”cartofi prăjiţi cu cârnaţi”, ca în orice loc din lume. Răzleţ, la câte
o masă, tineri cu pantofi de piele eleganţi, picior peste picior, cu cămăşi (de firmă)
descheiate la piept sorbeau o cafea. Între timp locul a fost ocupat de ”hipsteri” şi
de ”start-up” - uri creative şi din mass media cu chirii majorate, apărând primele
semne ale fenomenului de gentrificare.
Cât de departe erau aceştia de imaginea mea despre ”eroii” din Timişoara
pe care noi din Registrul Urbaniştilor din România, Biroul Teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Vest, grupaţi în jurul locaţiei D Arc (unde se adunau studenţii arhitecţi)
sau a locaţiei Papillion (unde se aduna elita boemă a studenţilor de la Arte)
i-am premiat cu Diplome de Excelenţă pentru acţiunile lor independente de
”Regenerare Urbană” începând din 2012?

Fig. 7- (fig. 7a) 1874 - Berlin secţiuni verticale/orizontale la blocurile de apartamente aranjate
în jurul unor curţi interioare minuscule; (fig. 7b) 2019 - Berlin protest pentru exproprierea locuinţelor
deţinute de mari companii imobiliare (sursă foto-7b: REUTERS/Axel Schmidt);

De ce am pomenit de acest caz? Pentru că precum notam în 2019 în
postarea ”NEOMARXISMUL învinge NEOLIBERALISMUL sau ”VICEVERSA”? [10]:
”Experienţa socialistă/marxistă a anilor 1920 din Viena este readusă pe tapet:
între 1923-1933 s-au construit peste 60.000 locuinţe sociale din fonduri
municipale, utilizîndu-se ”taxa pe bogăţia exagerată” (de neacceptat în societatea
noastră de azi neoliberală de tip oriental). Să nu uităm însă că apartamentele
aveau suprafeţe foarte mici, dar şi o dotare foarte rară în fosta capitală a
Imperiului dispărut şi anume BAIA. Azi peste 2/3 din populaţia Vienei trăieşte în
locuinţe municipale. Situaţia din principalele oraşele ale Germaniei, cu vârful său
Berlinul, nu este roză. Criza locuinţelor şi chiriilor în Germania a făcut să apară la
Berlin ideea unui referendum pe tema EXPROPIERILOR, ce vizează marile concerne
imobiliare, un referendum împotriva speculatorilor de teren, solicitare cerută de
Partidul Verzilor. Numai în Berlin Deutsche Wohnen are peste 110.000 locuinţe,
având monopol pe chirii. Rezolvarea problemei prin exproprieri ar costa
municipalitatea de acolo peste 30 miliarde euro. Opoziţia berlineză doreşte
plafonarea chiriilor şi investirea banilor disponibili din Buget în spaţii de locuit cu
preţuri mici. Costul chiriilor s-a dublat în ultimii 10 ani în Berlin. Demonstraţiile se
ţin lanţ în principalele oraşe germane” [10].
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Situaţia s-a înrăutăţit în 2021 în Germania, cu precădere în Berlin: „Cei care
au salarii mici sunt mulţi şi deja plata chiriei devine o povară mult prea mare
pentru ei. 80-85% dintre berlinezi sunt chiriaşi, ceea ce înseamnă că o majoritate
covârşitoare a locuitorilor oraşului se confruntă cu această realitate socială…. Din
1990, în Berlin s-au vândut aproximativ 200.000 de apartamente, care au ajuns
la fonduri speculative şi firme cu capital privat….Există o adevărată penurie de
locuinţe, ceea ce a făcut ca proprietarii să devină incredibil de puternici… preţurile
mari ale locuinţelor nu pun doar presiune asupra celor cu salarii mici, ci ameninţă
să destrame însăşi structura socială a oraşului” [11].
Ce s-a întâmplat la referendum-ul din acest sfârşit de an 2021? ”Gigantul
imobiliar Deutsche Wohnen deţine aproximativ 113.000 de unităţi locative în
capitala Germaniei. A fost principala ţintă a campaniei referendumului. Dar alte
câteva companii, cum ar fi Vonovia, care încearcă să cumpere Deutsche Wohnen,
şi Pears Group ar fi, de asemenea, afectate de legislaţia privind exproprierea.
Capitala, cu o populaţie de aproximativ 3,6 milioane de oameni, suferă de o criză
a locuinţelor… Votul „da” (pentru exproprieri) a fost 56,4%, în timp ce votul
„nu” a primit 39% din voturi, în referendumul fără caracter obligatoriu… Adepţii
campaniei consideră că legislaţia ar fi compatibilă din punct de vedere
constituţional cu legea fundamentală a Germaniei în temeiul articolului 15 care nu
a fost folosit până acum, care prevede: „Terenul, resursele naturale şi mijloacele
de producţie pot fi transferate în proprietatea publică sau în alte scopuri forme de
întreprindere publică printr-o lege care determină natura şi amploarea
compensaţiei….” [12].
Ce face echivalentul politic de la noi al Partidului Verzilor din Berlin sau al
Partidului Comuniştilor din Graz?
O fi bine, o fi rău?
Or fi având specialiştii ce se vor ocupa de Regenerarea Urbană a cartierului
Fabric, Timişoara, soluţii care să evite probleme majore din marile oraşe din
Germania/Berlin?
Dacă vine ”CRIZA MARE”?
Cert că în urbea noastră circulă zvonul că persoane fizice/ fonduri speculative
potente cumpără direct/indirect din ce în ce mai multe apartamente în Cartierul
Fabric. Şi aceasta după ce piaţa imobiliară în România/Timişoara a fost dominată
în ultimii 20 de ani de construirea de complexe rezidenţiale de doar câteva
persoane fizice. Mai ales că acum se pun la dispoziţia noilor proprietari sume
imense europene pentru renovarea ”zonele istorice” şi pentru renovarea
”energetică” a clădirilor.
raduradoslav,
Timişoara, 2021.10. 11.
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BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ 2021,
EDIŢIA A XIV-A – „ACUM”

BNA XIV - ACUM

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

În cadrul Bienalei Naţionale de Arhitectură 2021, ediţia a XIV-a - ”ACUM”
la Iaşi, a fost prezentat proiectul de Reabilitare a Pieţei Cetăţii din Baia Mare, o
amenajare contemporană într-un context istoric, un exemplu de bună practică
în România, proiect realizat de către biroul 9 Opţiune - arhitecţi Ildiko Mitru şi
Ştefan Paskucz.

Piaţa Cetătăţii este inima oraşului, zona zero a oraşului Baia Mare, un
adevărat muzeu în aer liber.
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BNA XIV - ACUM

Atestat ducumentar în anul 1329 sub denumirea Cetatea Râul Doamnelor
(Civitas Rivuli Dominarum) oraşul s-a dezvoltat în secolele al XIV-lea şi al XV-lea
devenind cunoscut ca şi un important centru aurifer. Ulterior, este amintit sub
denumirea de Râul Doamnelor (Rivulus Dominarum) în anul 1347 urmând ca în
anul 1465 să devină Castelul Râul Doamnelor (Castellum Rivuli Dominarum).
Potrivit unei legende locale denumirea de Râul Doamnelor îşi are originea în Evul
Mediu, când femeile au reuşit să salveze aşezarea de cotropitori eliberând apele
învolburate ale râului care o traversa.
Piaţa Cetăţii este un squar de 4000 mp în care regăsim 5 biserici din care 3
biserici subterne şi două supraterane păstrate şi azi.
Început în 2012, studiul şi ulterior reabilitarea acestei pieţe s-a desfăşurat pe
parcursul a 12 ani, cu ajutorul oamenilor, a diverselor asociaţii şi fundaţii şi cu un
efort uriaş din partea arhitecţilor.
Săpăturile arheologice ample, desfăşurate pe o perioadă de 3 ani de zile
au scos la iveală ruinele a două lăcaşuri de cult vechi de peste 6 secole. Biserica
Sf. Ecaterina şi Biserica Sf. Martin. Alături de cele 2 biserici despre a căror
existenţă se ştia din sursele istorice s-a dovedit faptul că şi Biserica Sf. Ştefan are
alte dimensiuni decât cele ştiute sau menţionate în literatura de specialitate dar
cel mai important este că Biserica Sf. Ştefan în prima ei fază era o biserică gotică
cu 2 nave nu cu 3 cum se credeam iar în axul central sunt stâlpi. Vestigiile
arheologice au reprezentat o surpriză şi pentru arheologi. Din documentele
existente Biserica Sf. Martin trebuia să fie sub Biserica Sf. Treime însă săpăturile
au dovedit că este parţial sub ea. În acest moment au fost descoperite şi 700
de morminte, dintre care 500 înt-o groapă comună, locul fiind denumit înainte
ţintirim (cimitir). S-a descoperit că Biserica Sf. Ştefan, cea mai mare biserică care
domina piaţa avea 56 de m lungime şi era decorată foarte frumos.
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Se spune că a fost cea mai frumos ornată biserică gotică din
Transilvania, cu mult peste Biserica Neagră din Braşov.
Este foarte frumoasă istoria bisericii cu atât mai mult cu cât are
un plan specific slovacilor, ţărilor nordice. Biserica Sf. Ştefan a fost
primul edificiu religios ridicat de comunitatea Rivuli Dominarum, nume
purtat cândva de oraşul Baia Mare, secolul al XIV-lea mai precis 1347
când primul act privilegial care atestă localitatea menţionează de
existenţa bisericii.
Cele 2 biserici Sf. Nicolae şi Sf. Treime sunt în picioare în Piaţa
Cetăţii. Frumuseţea acestui ansamblu din inima oraşului este dată de
şi de prezenţa unui mic parc cu arbori seculari.
Piaţa Cetăţii reuneşte deci 5 biserici din 5 confesiuni religioase
romano-catolică, luterană, reformată, ortodoxă şi greco catolică dintre
care doar două mai au enoriaşi. Din celelalte două se mai văd doar
ruinele puse în valoare de lumină şi sticlă.
Scopul proiectului a fost de a readuce în memoria oraşului cel
mai important obiectiv ecleziastic, Biserica Sf. Ştefan care se leagă
de naşterea oraşului Rivulus Dominarum şi de a crea din această
piaţă un spaţiu urban.
Cu ocazia lucrărilor de reabilitare au fost puse în evidenţă de
către arhitecţi cele 2 clădiri ecleziastice din zonă, biserica Sf. Martin şi
Biserica Sf. Ecaterina.
Provocarea majoră a constat-o iluminatul obiectivelor, a turnului
şi a vestigiilor arheologice.
Turnul e pus în valoare printr-un iluminat ornamental pe
elementele de arhitectură, pe rozete, ancadramente şi ferestre, cu o
lumină caldă. Pe partea coifului, pe partea de cupru s-a ales o lumină
cu spectru cromatic rece. Pentru a pune accentul pe vestigiile din
piaţă s-a ales o lumină generală foarte discretă de ansamblu, folosind
mai mult iluminatul indirect. De fapt scopul şi conceptul proiectului a
fost să fie cât mai multă lumină indirectă, astfel iluminatul copacilor,
al vestigiilor, al clădirilor de pe perimetrul parcului şi al zidurilor
istorice au trecut în registrul cald iar clădirile contemporane,
piaţeta, zona Bisericii Sf. Martin, toate sunt trecute în spectru rece.
Sursa foto: https://www.uar-bna.ro/2018/proiecte/413/
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