
CENTRUM KULTURY A CENTRUM MIASTA



Lokalizacja Centrum Kultury
w przestrzeni centralnego Lublina.



Lokalizacja Centrum Kultury pośród
ważniejszych ośrodków kultury Lublina.



Rozmieszczenie działających lub remontowanych przestrzeni
publicznych, obsługujących ważniejsze ośrodki kultury.



Centrum Kultury jako kolejny
ośrodek kultury zamknięty w budynku?



Czy może miejsce animujące nową przestrzeń publiczną
na szlaku kulturalnym Lublina?



Kierunki i potencjalny zakres ożywionych
połączeń Centrum Kultury z miastem.
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Centrum Kultury wśród budynków. 



Zarys zagospodarowania terenu.



Nowa oraz istniejąca infrastruktura
szatkuje przestrzeń publiczną.



Nowy plac jest odcięty,
oddzielony od parku.



Przestrzenie wokół nie działają wspólnie.



Przestrzenie wokół nie działają wspólnie.



Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury 
powinno stanowić spójną przestrzeń publiczną.



Przestrzeń, która może bardziej związać się
z główną osią komunikacyjną miasta.



Przestrzeń, która zmiękczy podziały poprzez mieszanie funkcji.



Funkcji aktywnego i biernego spędzania czasu (place zabaw i park).



Funkcji indywidualnie zaprojektowanej
i wkomponowanej w pełen atrakcji teren miejskiego parku.





„Placyk” przed Centrum Kultury
czy plac Centrum Kultury?

problem skali i rozbicia przestrzeni
kontekst nowego placu / kilka miejsc i ulica

—
—



Teren przed CK.



Ulice Hempla, Kołłątaja, Peowiaków
(2 niekomfortowe przejścia dla pieszych).



„Placyk” przed CK.



Niezagospodarowana działka.



Porzucona przestrzeń.



Miejsca odcięte — urbanistyczny ugór.



„Urbugory” — ciąg dalszy.



Nowe miejsce — nowe możliwości i aktywności w centrum.



Nowe możliwości ograniczone 
wąskim wejściem od parku.



Nowe możliwości ograniczone ulicą i brakiem 
przejścia dla pieszych w ul. Peowiaków.



Wnioski
remont przestrzeni przy ck został ograniczony pasem drogowym
przez środek placu przebiega ulica — bariera którą można oswoić
miejsce nie jest odbierane jako całość — niewykorzystany potencjał
lokale gastronomiczne nie prowadzą ogródków — nie mają miejsca
nie ma też powodów by powstawały nowe lokale — gdzie spędzać czas?
mała skala wyremontowanej przestrzeni nie pasuje do obiektu ck

—
—
—
—
—
—





Propozycja
Plac Centrum Kultury jako przestrzeń współdzielona.



Trzy niepołączone miejsca – „placyk” CK i reszta.



Zagarnięcie całości – stworzenie Placu CK
od budynku do budynku.



Likwidacja barier przestrzennych, wprowadzenie wspólnej
nawierzchni, oświetlenia oraz wspólnych elementów przestrzennych.



Uaktywnienie wolnych przestrzeni – miejsca dla działań
animowanych przez CK oraz miejsca dla ogródków kawiarnianych.



Swobodny i bezpieczny ruch pieszych
oraz wszystkich form transportu.



Propozycja całościowego podświetlenia placu, 
inspirowana identyfikacją wizualną CK.





Przykłady przestrzeni odzyskanych, funkcjonalnie
podobnych do proponowanego rozwiązania.















Przedstawione propozycje powstały w ramach pracy nad
projektem identyfikacji wizualnej Centrum Kultury w Lublinie.

Dziękujemy za uwagę.

Michał Fronk, Krzysztof Jaraszkiewicz + kilku.com


