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TERYTORIUM
Tegoroczna edycja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w (odzi odbywa
si% pod has"em "Terytorium". Dwie z przewodnich imprez po&wi%cono
tematowi przestrzeni rozumianej w aspekcie spo"ecznym oraz
historycznym.
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Realizacje

Zamieszkaj w XIX-wiecznym spichlerzu!
W Gliwicach, w dawnym spichlerzu, powsta!y lofty. Pi"ciokondygnacyjnym prostopad!o#cianem zaj"li si" architekci Przemo %ukasik i
%ukasz Zaga!a z medusa group, którzy maj& do#wiadczenie w projektowaniu mieszka' w obiektach poindustrialnych.
XIX-wieczny Spichlerz (1870) po raz kolejny zmienia swoj! funkcj%. Jego historia odzwierciedla gospodarczo-spo"ecze oraz polityczne zmiany jakie zasz"y
w mie&cie i w regionie przez ostatnie sto lat. Ogromna po"a' miasta by"a niedost%pna mieszka#com i nikt nie domy&la" si%, $e za wysokim murem kryje
si% zabytkowy budynek Spichlerza, Starej Piekarni oraz szereg obiektów, które kiedy& by"y stajniami, magazynami i stanowi"y zaplecze pruskiego "Urz%du
Aprowizacji". I cho' przechowywano tam m!k% i zbo$e, by"o to miejsce, które swym przeznaczeniem i urbanistyk! &wiadczy"o o dynamicznym rozwoju i
poszerzeniu industrialnego centrum Gliwic. Na pocz!tku XX wieku obiekt robudowano, za& w mi%dzywojniu sta" si% siedzib! Dyrekcji Policji.
Po zako#czeniu II wojny wojsko radzieckie i polskie po raz kolejny zmieni"y przeznaczenie budynku. Magazynowano tu mi%dzy innymi mundury.

Polska kultura w Szwecji
Wraz z przeprowadzk! Instytutu
Polskiego w Sztokholmie do nowej
siedziby biuro zyska"o nowoczesne
zaplecze. Przestrze# wype"niaj! meble,
tapety, dywany polskich projektantów.

Kwarta" w centrum Gliwic jeszcze nie tak dawno, nie podlega" jurysdykcji admnistracji cywilnej. Dzi& odzyska" &wietno&', a niepowtarzalny klimat nadaj!
mu unikatowe, drewniane stropy i belkowania, granitowe schody oraz ceglana elewacja.
W Spichlerzu przygotowano 30 mieszka# o powierzchniach od 80 m 2 do ponad 200 m 2. Parter przeznaczono na 200, 300 i 400 –metrowe lokale
handlowo-us"ugowe. W s!siedztwie Spichlerza znajduje si% budynek Starej Piekarni, nadal rewitalizowanej, oraz wyko#czone i cz%&ciowo zamieszka"e
szeregowe domy, które od 1908 roku by"y u$ytkowane najpierw jako stajnie, potem warsztaty, pralnie i gara$e.
Koncepcj% rewaloryzacji przedstawili architekci z medusa group i WizArt. Inwestorem jest gliwicka firma Wektor Inwestycje sp. z o.o.
Oprócz w"a&nie zako#czonej rewitalizacji Spichlerza i Królewskich Domów przewidziano odnowienie Starej Piekarni i budow% dwóch nowoczesnych
apartamentowców – Cortem i Cumulus.
Stan techniczny Spichlerza przed przyst!pieniem do prac *l!ski Wojewódzki Konserwator Zabytków ocenia" jako &redni. Widoczne by"y m.in. zabrudzenia
i zniszczenia ceglanych elewacji zewn%trznych, sp%kania nadpro$y i zarysowania murów w ostatniej kondygnacji, brakowa"o przeszkle# w &lusarce
okiennej. To w"a&nie ceg"y zosta"y wyj!tkowo starannie odnowione - usuni%to zniszczne spoiny oraz zasolenia, uzupe"niono brakuj!ce ceg"y,
wzmocniono krusz!ce, wreszcie wymieniono niew"a&ciwie fakturalne i kolorystyczne ceg"y na oryginalne odpowiedniki pochodz!ce z rozbiórek. Belki
stropowe i s"upy oczyszczono, wymieniono fragmenty brakuj!cego drewna, zaimpregnowano, a tak$e zlikwidowano przebarwienia i wszystkie ubytki.
Prace wykonano pod okiem konserwatora wed"ug regu" sztuki budowlanej, dekoratoskiej i architektonicznej. Niektóre elementy z cennego wystroju
architektonicznego, wystroju wn%trz i wyposa$enia zosta"y zachowane m.in. konstrukcja s"upowa, drewniane urz!dzenie do zsypu zbo$a. Cz%&'
elementów np. okna wymieniono na nowe, ró$ni!ce si% od orygina"ów, ale utrzymane w charakterze obiektu. Najwi%ksz! trudno&ci! by"o pogodzenie
wymogów konserwatorskich z zamierzeniami inwestora, jak dobudowa zewn%trznych klatek schodowych.

Wi"cej informacji: http://www.lofty.gliwice.pl/pl/Inwestycja/30/

Metropol Parasol
Na historyczny plan projektanci z J.
MAYER H. Architects na"o$yli
geometryczny raster nawi!zuj!cy do
uk"adu ogrodów hiszpa#skich. Nowa
ikona Sewilli zg"%bia potencja" Plaza de
la Encarnacion staj!c si% o&rodkiem
miejskim na miar% XXI wieku.

Z!amana stodo!a
Prosta dwuspadowa bry"a archetypicznej
stodo"y zosta"a centralnie prze"amana.
Oszcz%dne w &rodkach rozwi!zania i
detale podkre&laj! wspó"czesny
charakter domu. (Autor: arch. Tomasz
G"owacki)
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