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Zagospodarowanie okolic przejścia świdnickiego we Wrocławiu

Podstawowym założeniem proponowanego zagospodarowania jest próba jego wyraźnego zdefiniowania jako placu - w
warstwiefunkcjonalnej, czyli roli jaką pełnić będzie w otoczeniu orazformalnej, czyli obudowy i kształtu.
Krzyżujące się trakty komunikacyjne wszystkich dostępnych środkówkomunikacyjnych oraz bezpośrednia dostępność
atrakcyjnych części miasta tonajwiększe atuty miejsca.Obserwacja tych pozytywnych wątków stanuistniejącego stała
się bardzo istotnym czynnikiem w kształtowaniu funkcjizagospodarowywanego terenu, ponieważ stanowić ma zalążek
miejsca, którenazwaliśmy MEETING PLACE w myśl idei"Wrocław miastem spotkań". Zarówno w dosłownym sensie miejsce
tooznaczyliśmy na mapie Wrocławia jako miejsce spotkań, które służyć maspotykaniu się ludzi z innymi ludźmi jak również jako
miejsce spotkań ludzi zkulturą (teatr, kino, galerie, design, architektura). Miejsce spotkania jakomiejsce docelowe, ale również
jako miejsce startowe dla dalszych eksploracjinajatrakcyjniejszych części miasta z doskonałym połączeniem zarówno z
sercemmiasta - rynkiem; kulturą - opera, forum muzyki, teatry, galerie, kino;komercją - galeria dominikańska, galeria renoma,
galeria arkady; gastronomią -liczne okoliczne kluby, kawiarnie i restauracje - wszystko w zasięgu krótkiegospaceru od miejsca
spotkań!
Obecniezagospodarowywana przestrzeń podporządkowana jest zupełnie infrastrukturzekomunikacyjnej. Okalająca zabudowa
jest zbyt różnorodna i nie na tyle zwartaaby wytworzyć atmosferę placu bądź miejsca, w którym warto się zatrzymać winnym
celu niż oczekując na tramwaj lub autobus. Podjęte przez nas działaniaprojektowe są próbą zmiany tej sytuacji przy użyciu
najbardziej oszczędnych wwyrazie środków. Oszczędność formalna przyjętych rozwiązań wprowadzić ma wnaszym założeniu ład
przestrzenny w zagospodarowaniu, a także dawać przestrzeńdla różnorodnych form aktywności zarówno designerskich,

Strona 1/2

Copyrights 2008 BASIS s.c.

BASIS
Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka
A: Wolbromska 7, 53-148 Wrocław
T. +48 71 723 23 22, T. +48 71 710 96 90
F. +48 71 723 23 18
artystycznych jakrównież społecznych.
Ze względu na zróżnicowaną zabudowę pierzei ul. Kazimierza Wielkiego (brakwyznaczonej linii zabudowy, luźny układ
budynków)
zdecydowaliśmy
się
nawprowadzenie
w
zagospodarowywaną
przestrzeń
dwóch
przestrzennych
elementówporządkujących w poziomie człowieka zastaną sytuację. Te elementy przestrzennezagospodarowania to dwa
zadaszenia o różnej rozpiętości, ale równej długości usytuowanepo dwóch stronach obecnej ul. Kazimierza Wielkiego.
Utrzymane w podobnej stylistyceobiekty jednoczyć mają obie strony linii komunikacyjnych oraz bezpośredniowpływać na
atmosferę powstałej pomiędzy nimi przestrzeni.Pierwsze zadaszenie –mniejsze, to zadaszenie skupiające przede wszystkim
miejsca postojowe dlarowerów, umiejscowione wzdłuż ścieżki rowerowej. Poza miejscami dla postoju rowerówoferuje również
miejsce na chwilowy odpoczynek. Drugie zadaszenie – większe,tozadaszenie istniejącego tarasu przed planowaną siedzibą WSK,
związane ma byćfunkcjonalnie z działaniami WSK.
Z działaniami biura WSKzwiązana jest również idea zagospodarowania istniejącego przejścia świdnickiegopod ul. Kazimierza
Wielkiego. Pomysłem na przyszłe funkcjonowanie obecnegoprzejścia jest zmieszanie funkcji istniejącej – przejścia
komunikacyjnego, zfunkcją galerii związanej z WSK. Obecna przestrzeń komunikacyjna wzbogacona odoświetlenie w postaci 6
dużych świetlików oraz ekspozycję galerii stanowić maatrakcję na trasie spacerów w okolicach rynku. Połączenie funkcji
przejścia –miejsca publicznego, wypełnionego przechodniami z funkcją ekspozycji sztukistanowi realizację wcześniej przyjętej
przez nas idei MIEJSCA SPOTKAŃ – w tymprzypadku ze sztuką.
Wykreowane różnorodneprzestrzenie wokół powstałej otwartej przestrzeni placu – dwa zadaszenia od stronypółnocnej i
południowej, rząd świetlików galerii-przejścia od strony zachodniejuatrakcyjnione opływającą szklenia świetlików wodą oraz
szpaler drzew od stronywschodniej to przestrzenie stwarzające okazje do spotkań, jak również okazja doekspozycji
współczesnego designu w postaci różnorodnych mebli miejskich.Siedziska zaprojektowane przez designerów w ramach działań
WSK mogłyby stać sięatrakcją oraz wizytówką miejsca. Otwarta przestrzeń placu między zadaszeniem aprzystankiem to miejsce
na tymczasowe działania artystyczne – rzeźba miejska,teatr uliczny, otwarta galeria, koncerty.

Rok: 2012
Lokalizacja: Polska
Wielkość: 8000 m2
Status: Konkurs
Inwestor: Miasto Wrocław
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