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MULTIPLEXITY - un concept care devine realitate (01.08....
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12552

MultipleXity,
Centrul pentru Arta, Tehnologie &#537;i Experiment din Timi&#537;oara prinde contur.
Primaria Municipiului Timi&#537;oara
a desemnat consultantul pentru organizarea unui concurs de solu&#539;ii pentru amenajarea
&bdquo;Centrului pentru Arta, Tehnologie &#537;i Experiment&rdquo; &ndash; Ordinul
Arhitec&#539;ilor din România.
Împreuna, vor realiza concursul &#537;i, în baza solu&#539;iei câ&#537;tigatoare, va fi demarata
proiectarea centrului. Reprezentan&#539;ii Primariei Municipiului Timi&#537;oara &#537;i cei ai
Asocia&#539;iei Timi&#537;oara 2021 &ndash; Capitala Europeana a Culturii au prezentat în data de 1
august conceptul muzeal/expozi&#539;ional, &#537;i au discutat împreuna cu comunitatea timi&#537;oreana
interesata de arta &#537;i tehnica &#537;i despre con&#539;inutul care va anima în viitor acest proiect de
infrastructura culturala.
Concursul de arhitectura
este modalitatea de selectare a celui mai bun proiect pentru un obiectiv, cu atât mai important pentru cele de
utilitate publica. La finalul lunii aprilie a acestui an, Primaria a demarat procedura de achizi&#539;ie a
serviciilor de consultan&#539;a pentru organizarea unui concurs de solu&#539;ii. Dupa aproape 3 luni,
procedura se finalizeaza printr-un contract cu Ordinul Arhitec&#539;ilor din România, în valoare de 102.200
lei, fara TVA, cu o durata de 240 de zile
. Astfel, urmeaza elaborarea documentelor concursului si lansarea acestuia la sfârsitul anului curent, iar la
începutul anului viitor vom avea un câstigator, care va livra proiectul.
MultipleXity 2021, Centrul pentru Arta, Tehnologie &#537;i Experiment
este cea mai mare investi&#539;ie asumata de Primaria Municipiului Timi&#537;oara prin dosarul de
candidatura Timi&#537;oara Capitala Culturala Europeana &#537;i având un cost estimat la 12 milioane de
euro. Ini&#539;ial, au fost mai multe discu&#539;ii pentru deciderea amplasamentului, însa a fost aleasa
loca&#539;ia de pe strada Take Ionescu, Muzeul &bdquo;Corneliu Miklosi&rdquo; si atelierele de vis-a-vis.
Se dore&#537;te un proiect care pune accent pe pastrarea memoriei locului, un proiect integrator &#537;i
inovator. Se va trata întregul în ansamblu, de la amenajarea spa&#539;iului interior pentru Muzeu, la
reabilitarea si amenajarea cladirilor existente de vis-a-vis si a spa&#539;iului exterior cu acces public,
integrând asftel cladirile în &#539;esutul urban.
Proiectul MultipleXity va fi implementat în mod etapizat. Unele spa&#539;ii vor fi accesibile &#537;i
utilizabile înca de la începutul anului 2021, urmând ca finalizarea execu&#539;iei sa aiba loc în cursul anului
2021. Spa&#539;iile vor fi multifunc&#539;ionale, de expozi&#539;ii, laboratoare interactive pentru copii
&#537;i adul&#539;i, zone de experimentare.
Centrul MultipleXity reprezinta cea mai mare mo&#537;tenire ce va ramâne dupa 2021, anul în care
Timi&#537;oara va fi Capitala Culturala Europeana &#537;i va reu&#537;i sa puna alaturi tehnologia
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moderna &ndash; un domeniu de excelen&#539;a pentru Timi&#537;oara, alaturi de arta &#537;i
experiment.
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