
Galeria de Arta Contemporana va costa 1,8 milioane de lei
Studiul de fezabilitate realizat pentru construirea unei Galerii de arta contemporana pe strada Cetatii, la
numarul 42, indica investitii necesare de 1,878 milioane de lei.

 "Pentru ca structura cladirilor existente este degradata, iar reabilitarea si adaptarea acestora la noile
cerinte spatiale ar presupune costuri neargumentate, se propune demolarea acestor corpuri, (care oricum
au un caracter temporar, sunt neocupate in prezent si nu prezinta o deosebita valoare istorica si
arhitecturala) si construirea unei noi cladiri", se arata intr-un raport al Directiei Tehnice din cadrul
Primariei Sibiu, Serviciul Investitii. Noua constructie ce ar urma sa apara pe strada Cetatii va respecta
caracteristicile zonei, imaginea actualei cladiri va fi preluata formal, iar regimul de inaltime va fi parter.
"in corpul din fata, spre str. Cetatii, se amenajeaza prima sala de expozitii, preluand forma cladirii initiale
cu acoperis in doua ape. De asemenea, se urmareste realizarea fatadei principale dupa modelul fatadei
existente, atat din punct de vedere al raportului plin-gol, al amplasarii golurilor, cat si din punct de vedere
al materialelor utilizate. Corpul din spate este organizat pe o structura in cadre, cu acoperis tip terasa
circulabila, cuprinzand a doua sala de expozitii, un birou de informare deschis spre sala de expozitie, un
grup sanitar, un oficiu si un depozit. Iluminarea salii de expozitii se face prin intermediul unor
luminatoare cu geam lateral, care la nivelul terasei se pot folosi ca masute de expunere". 

 Suprafata totala construita a viitoarei Galerii de arta va fi de 312 mp, din care utila este 274 mp. Terasa
va masura 220 de mp, iar suprafata expozitionala va fi impartita in doua: 224 de mp in interior si 269 de
mp, exteriori. Pentru realizarea investitiei calculata, la momentul SF, la 1,878 milioane de lei - din care
1,461 mil. lei constructii si montaj -, sunt necesare 12 luni. Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a anuntat in
trecut faptul ca, avand in vedere conditiile economice actuale, este putin probabil ca viitoarea Galerie de
Arta Contemporana a Sibiului sa fie implementata din acest an. Deocamdata, in Romania exista doar
patru astfel de galerii, dintre care trei in Capitala si una la Cluj-Napoca. "Modul de functionare al
Galeriei va fi unul non profit, Galeria alegandu-si un numar de artisti pe care sa-i promoveze prin
organizarea periodica de expozitii (in fiecare luna). Astfel, intentia acestei investitii are in primul rand un
scop educativ, de pregatire a bunului gust al societatii", se mai arata in documentul pregatit de
reprezentantii Primariei Sibiu. Proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru investitia de pe strada Cetatii, de la numarul 42, va fi supusa votului consilierilor locali in sedinta
de joi, 27 august.
  

Cuvinte cheie: galerii de arta in sibiu  studii de fezabilitate sibiu  reabilitare cladiri istorice sibiu  strada
cetatii

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/galerii+de+arta+in+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/studii+de+fezabilitate+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/reabilitare+cladiri+istorice+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+cetatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+cetatii

