ПРЕДСТАВЉЕНО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА
ВИШЕНАМЕНСКИ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
ОБЈЕКАТ
КУЛТУРЕ
Вишенаменски објекат културе у Нишу градиће се на 15 хиљада
квадрата, а налазиће се на углу Булевара Немањића и Благоја
Паровића. У склопу овог објекта предвиђено је пет хиљада
квадрата изложбеног простора, амфитеатар са око 1.800 места у
гледалишту, велики паркинг простор, хотел, кафићи и ресторани
као и видиковац.
На конкурсу за дизајн који је спроведен у другој половини
2018. године, а који је реализован преко Канцеларије за
локални економски развој и пројекте Града Ниша, пристигло је
10 радова. Стручна комисија определила се за рад тима
архитеката који су чинили
Александар Славиковић и Дејан
Милетић из Београда.
“ Читав објекат замишљен је у облику коцке која би пратила
спољашне форме и просторе који се могу користити у току дана и
ван радног времена самог објекта“, рекао је Славиковић.
Према његовим речима, објекат је замишљен у духу модреног
дизајна али у складу са околином где ће бити смештен.
“ Предвиђен је велики галеријски простор, амфитеатар, кафићи,
као и хотелски простор где ће, углавном, бити смештени
извођачи“, казао је Славиковић.
Главни урбаниста Града Ниша, Никола Лечић, истакао је да је
сама локација, на углу Булевара Немањића и Благоја Паровића,
једна од последњих неизграђених већих блокова на овом потезу.
У оквиру овог урбанистичког блока налазиће се будући Културни
центар који представља, вишенаменски објекат за потребе

културе и других културних манифестација, поред тога у оквиру
овог блока налазиће се и Делта планет“, рекао је Лечић.
„Друга фаза је имовинска припрема локације која би требало
да буде у власништву града пре добијања грађевинске дозволе.
Очекујемо да, у току ове године, те активности буду завршене и
да ћемо наредне године имати спреман пројекат да конкуришемо
да ли код државе, код неког другог фонда, да ли ће се
финасирати делом средствима града то ћемо видети али ми у овом
тренутку морамо да се усресредимо да најквалитетније завршимо
фазу пројектовања“, казао је Лечић.
Члан комисије Горан Војводић рекао је да се првонаграђени рад
издвојио, не само квалитетом решења, него и начином на који
је одрађена тема.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић казао је да је изградња
оваквог вишенаменског објекта културе од великог значаја за
развој Ниша.
Култура је прво место где се огледају држава и њено друштво,
осећај квалитетног живота и висок животни стандард не мере се
само зарадом већ и квалитетом образовних и културно уметничких
установа у граду, ширином културних могућности“, рекао је
Булатовић.
Он је додао, да су многи светски градови изградили
имиџ
управо захваљујући некој културној институцији или
манифестацији.
„Изградњом вишенамеснког објекта културе желимо да створимо
квалитетније услове за развој и подстицање, културног и
уметничког стваралаштва , обезбедимо боље услове за
доступност, културних садржаја и подстакнемо иновативност и
креативност“, казао је Булатовић.
Спроводиоци конкурса били су Завод за урбанизам и Друштво
архитеката Ниша, а он је реализован посредством Канцеларије за
локални економски развој и пројкете.

„Захваљујући инвестицијама, Град Ниш економски се развија,
стварају се сви неопходни услови за одрживи развој и улагање у
спорт, уметност, културу и све оне садржаје који живот наших
суграђана чине потпунијим и лепшим. С тим у вези, радује ме
чињеница да је Град Ниш кренуо у реализацију пројекта изградње
вишенаменског мултифункционалног објекта за потребе културе, а
радује ме и чињеница да као Канцеларија можемо да дамо свој
допринос. Сигуран сам да смо успели у нашој намери и да је
Град Ниш добио драгоцено идејно решење за вишенаменски објекат
чија се изградња очекује са великом пажњом, не само због
бољитка који ће донети у области културе, већ и због тога што
ће делу града у коме ће се наћи, заједно са још неким
објектима, дати један потпуно другачији, урбан изглед“, рекао
је начелник нишког КЛЕРП-а Милан Ранђеловић.

