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The goal of the entire approach to the rearrangement of the
river Drava embankment with the construction of a new gallery
building is to maximise the benefits for the city of Maribor, ben-
efits which will be brought by the investments in the frame of
the European Capital of Culture 2012 (EPK Maribor 2012), not
only in the sense of urban renewal, but also economic and
social benefits. The connecting of the questions of the
rearrangement of the embankment and the construction of the
gallery complex enable the use of strategies which essentially
surpass the individual questions of spatial architecture.

The proposed projects which are the subject of the competition
are intended to be utilised as tools for quick and effective
transformation of Maribor from an industrial city to a creative
city. The key element of the strategy is the formation of a “cre-
ative community” on the right bank of the river Drava: a resi-
dential community of young creative professionals who are
connected to the programme of the new gallery. The planned
centre of the creative industries expands and arranges itself in
residential rafts along the river Drava’s southern embankment.

The expanded, diverse, connected and adaptable public space
on the water should mark and enable the transformation of this
part of Maribor into a contemporary cultural centre point of the
city and the wider region. The rearrangement along with the
formation of a “creative community” on rafts also foresees the
expansion of the public space with the modular elements of a
floating public space which can transform and transpose itself
along the river Drava embankment. Along with the new foot-
way and bicycle bridge, it is also intended as an additional
connection across the river with rafts which over the day con-
nect the banks in the middle of the area under discussion.

The proposed gallery should not only be a space for elite,
high-culture; such a narrow focus of the oversized space
would only limit its social impact. The proposed investment will
attain a fundamentally greater outcome if its result is a con-
temporary institution which will extend into the wider area –
both the cultural and the physical – and also shape that scene
in large measures. Our vision of a creative city on the water
sees the gallery as a generator of happenings, a creative com-
munity which operates within the framework of the gallery and
is a bearer of the identity of the entire region.

ABSTRACT
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Cilj celovitega pristopa k ureditvi nabrežij  Drave skupaj z
izgradnjo novega objekta galerije in mostu je v urbanističnem,
ekonomskem in socialnem smislu povečati družbeno korist-
nost  investicij v okviru EPK za mesto Maribor. Osnovni smisel
projekta EPK, v okviru katerega je organiziran natečaj, je
razvoj struktur, ki naj  preživijo sam dogodek in dolgoročno
pospešijo in nadgradijo preobrazba  Maribora iz industrijskega
v sodobno postindustrijsko mesto. Kultura, ozko in široko
pomensko, od umetnosti do kulture bivanja in prostega časa
je bistven segment tega procesa in projekt EPK predstavlja
zato za mesto izjemno priložnost.
Povezovanje vprašanj urejanja nabrežij in izgradnje objekta
galerije omogoča načrtovalsko ureditveno strategijo, ki
bistveno presega posamična prostorsko arhitekturna vprašanja
in omogoča ureditev novega kulturnega težišča Maribora in
njegove širše okolice.
Maribor se sooča z značilnimi problemi mest, ki so bila v
preteklosti močno odvisna od težke industrije, po njenem
propadu pa se jim še ni uspelo smiselno preobraziti  v novem
post-industrijskem smislu. Tako mesto enostavno nima dovolj
postindustrijske delovne sile in kreativnih kadrov, ki bi privabl-
jali post-industrijske dejavnosti in gradili post- industrijsko
družbo. Poleg tega, da teh kadrov ne uspe privabljati, mu prav
tako ne uspe zadržati lastnih talentov.
Projekta nove galerije in ureditev nabrežij sta prepletena in
tvorita enovito rešitev. Rezultat uporabe predlaganih strategij
je formiranje dela mesta, ki bo privabljal in generiral kreativne
kadre vezane na umetnost in kulturo. 

Izhodiščna vprašanja: 

1.1 Družbena izhodišča

-Kako naj Maribor zadrži in privablja ustvarjalne kadre?
-Kako ustvariti  okolje, ki bo bolj spodbujalo  veliko število
majhnih dogodkov, kot malo število velikih dogodkov?
-Kako z investicijami v kulturo (graditi pozitivno podobo
»imidž« mesta) razvijati post industrijsko identiteto in pozitivno
samopodobo mesta? 
-Kako formirati del mesta, ki bo povezoval in združeval
»meščanski« severni in »delavski« južni breg?

1.2 Prostorska izhodišča

-Kako prostorsko in programsko čim bolj povezati oba bregova
Drave? 
-Kako oblikovati kakovosten  javni prostor, ki se bo navezoval

na obstoječo in načrtovano stavbno strukturo in ju bo tudi
povezoval?
-Zgoščanje, dodajanje in prepletanje programov
-Kako zagotoviti, da bodo  javni prostori omogočali čim več
načinov rabe , da bodo podpirali izvajanje in razvoj obstoječih
programov (npr. festival Lent) in omogočali razvoj novih rab in
programov?

1.3 Ekonomska izhodišča

V  današnjih sistemih financiranja je pogosto lažje zgraditi
določeno javno infrastrukturo, kot pa zagotoviti sredstva za
njeno dolgoročno delovanje.  
-V ekonomskem smislu je želeno v območje umestiti pro-
grame, ki so v čim večji meri sposobni sami skrbeti za vzdrže-
vanje in generiranje aktivnosti. 
-Prilagodljivost/mobilnost grajene strukture in infrastrukture

Za doseganje zastavljenih ciljev natečajna rešitev predlaga tri
ključne strategije, na katerih temelji tako zasnova celote kakor
tudi predlogi podrobnejših ureditev.

2.1 Ustvarjalno mesto

Načrtovane projekte, ki so predmet natečaja je smiselno
uporabiti kot orodje za hitrejšo in uspešnejšo preobrazbo
Maribora iz industrijskega  v ustvarjalno mesto.  Ključen ele-
ment strategije je formiranje »ustvarjalnih skupnosti« na
desnem bregu Drave.  Bivalne skupnosti mladih kreativnih
kadrov se navezujejo na program nove galerije in načrtovani
center kreativnih industrij, ki se razširi in uredi v bivalnih splav-
ih ob desnem bregu Drave

2.2 Mesto na vodi

Razširjen, raznolik, povezan in programsko prilagodljiv javni
prostor na vodi naj zaznamuje in omogoči preobrazbo  tega
dela Maribora v sodobno kulturno težišče mesta in širše oko-
lice. Ureditev poleg formiranja ustvarjalnih skupnosti na splavih
predvideva tudi razširitev javnega prostora z modularnimi ele-
menti plavajočega javnega prostora, ki se lahko preoblikuje in
prestavlja ob obrežjih Drave. Poleg brvi je predvidena tudi
dodatna povezava preko reke s splavom, ki čez  dan povezuje
levi in desni breg po sredini novourejenega območja.POGLED VZDOLŽ DRAVE PROTI STAREMU MOSTU IN NOVI BRVI - V OSPREDJU SPLAVI USTVARJALNE SKUPNOSTI
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2.3 Nova galerija kot generator ustvarjalnega mesta

Načrtovana galerija ni  zgolj prostor elitne kulture, ampak je
njen družbeni učinek povečan tako, da se na razsežnih površi-
nah razvije sodobna institucija, ki je programsko vpeta v široko
kulturno sceno območja in ki kulturno sceno po svoje tudi
razvija in oblikuje. V naši viziji ustvarjalnega mesta na vodi je
galerija generator dogajanja, ustvarjalna skupnost, ki deluje v
njenem okviru pa hkrati tudi nosilka identitete celotnega
območja.

Za dosego tega cilja predlagamo povečanje in izločitev
kreativnega centra iz objekta galerije in  njegovo izvedbo na
splavih ob desnem bregu ter ureditev strehe objekta galerije
kot javnega prostora. Javni prostor na strehi predstavlja veliko
novo  javno površino na kateri se srečata in vsebinsko
povežeta prostor galerije in prostor mesta. Različni načini
uporabe strehe imajo različne učinke na mesto. Tako npr. poči-
vališče za avtodome na delu v center mesta  privablja turiste.

Za mesta, ki so bila v preteklosti ekonomsko pretežno
povezana s klasično industrijo, so kulturno umetniški projekti
odlična priložnost za preobrazbo v postindustrijsko dobo.
Poleg tega, da spodbujajo kreativni potencial mesta, je  vloga
kulturno umetniških projektov, da  privabljajo in zadržujejo
kreativne ljudi  v mestu. Izhajajoč iz urbano sociološke teorije
lahko trdimo, da ima največji vpliv na zadrževanje kreativne in
izobražene delovne sile raznolik skupek kulturnih institucij, v
katerih si lahko posameznik ogleda tako eminentno mednarod-
no razstavo kot spremlja predstavo lokalnega režiserja,
prisede k znancem na klop ter opazuje naključno produkcijo
uličnega umetnika in se  konec tedna  udeleži še fotografske
delavnice, ter se nauči nove tehnike fotografiranja. 

Bistvo tovrstnih projektov je ponuditi lokalnemu prebivalstvu
možnost, da se sočasno prelevi v turista v domačem mestu in
vpne v socialno omrežje. Zato mora biti samo prizorišče doga-
janja dovolj raznoliko in heterogeno, da ne postane izključna

UREDITVENA SITUACIJA OD STUDENŠKE BRVI DO VODNEGA STOLPA

PREREZ NOVA UGM - STUDENCI

PREREZ BENETKE - STUDENCI

PREREZ TABOR - LENT
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domena istih  posameznikov in, omogoča druženje ter spodbu-
ja visoko raven družbenega  kapitala. 

Raznolikost kulturne ponudbe je nujna tako zaradi visoke indi-
vidualizacije postmoderne družbe, kot tudi iz naslova mešanja
različnih družbenih razredov in življenjskih stilov. Prostor lahko
spodbuja kreativnost le tako, če privablja zelo različne ljudi. To
dosežemo z raznolikostjo ponudbe in zato je smiseln razvoj
skupka umetniško kulturnih institucij, različnih po programu kot
po  velikosti. V manjših bodo morda svojo priložnost za razs-
tavljanje našli lokalni umetniki, ki se še razvijajo, tiste večje,
paradne, pa bodo pozitivno vplivale na identiteto Maribora kot
mesta. 

3.1 Ustvarjalne skupnosti

Ključno orodje, ki ga predlagamo za hitrejšo preobrazbo
mesta v ustvarjalno mesto, je formiranje »ustvarjalnih skup-
nosti« na splavih ob južnem nabrežju Drave.

Mladi "svobodni ustvarjalci" (liberal professionals) po končanju
šolanja vstopajo v okolje, kjer so izpostavljeni socialni
ogroženosti - priložnostno delo, omejene socialne pravice, ni
dolgoročne socialne zaščite za primer bolezni, neurejen
urnik,… v takih razmerah  je težko načrtovati prihodnost, druži-
no, večje naložbe kot npr. nakup stanovanja in podobno.

Osnovna socialna varnost svobodnih ustvarjalcev je pogoj za
možnost neodvisnega delovanja. Z izboljšanjem možnosti, da
mladi svobodni ustvarjalci pridejo do lastnih delovnih pros-
torov, se zelo zmanjša ekonomski pritiski nanje. Z ohranjanjem
ekonomske neodvisnosti pa se bistveno poveča kreativni
potencial te  pomembne družbene skupine, ki ima za mesto
tudi pomemben razvojni in ekonomski potencial.

Predlagane »ustvarjalne skupnosti« delujejo na splavih
zasidranih ob desnem  bregu Drave. Bivalni splavi z ateljeji in
splavi s skupnimi prostori  bi bili v lasti mesta, ki  bi jih za
določeno  obdobje oddajalo ciljnim kreativnim kadrom. Del
splavov bi v okviru centra kreativnih industrij služil kot prostori
za gostujoče umetnike.

4.1 Zaporedje obvodnih prostorov

Nabrežje reke je zasnovano kot zaporedje različnih urbanih
prostorov, kjer se prepletata zgodovina in sodobnost.

Posamezne prostore, ki se nizajo ob reki sekajo izteki ulic, ki
se na reki zaključijo s  plavajočimi pomoli. Pomoli s tem členijo
obvodni prostor in predstavljajo majhne intimne  ambiente na
katere se lahko sprehajalci  iz urbanega prostora umaknejo na
vodo, v naravo.

4.2 Mobilni javni prostor

Natečajni predlog predlaga formiranje modularnih elementov
plavajočega javnega prostora. Ti elementi omogočajo trajno ali
priložnostne razširitve javnega prostora s čimer dajejo uporabi
nabrežij povsem novo dinamiko.
4.3 Prostor namenjen pešcem in kolesarjem

Predvidena prometna zasnova območja predvideva ureditev
obsežnega javnega prostora namenjenega pešcem in kolesar-
jem. Kolesarjenje in pešačenje sta idealni obliki premikanja na
kratke razdalje. Ureditev območja in povečanje programa z
novo galerijo in javnimi prostori ter ustvarjalnimi skupnostmi na
desnem bregu, bodo dodatno spodbujali ti dve ekološko in
socialno ugodni obliki transporta v mestu. 

Kljub temu, da javni prostor dopušča dostop intervencijskih
vozil in dostave, je zasnovan tako, da je očitno da gre za
območje peš prometa in da so morebitna vozila dolžna spošto-
vati logiko gibanja pešcev. Gre za princip območja brez
prometnih znakov in označb ker gre za območje, kjer veljajo
pravila območja peš prometa.

4.4 Preplet zgodovine in prihodnosti

Načrtovani prostor predstavlja preplet zgodovinskih ambientov
napolnjen z atmosfero sodobnega »ustvarjalnega mesta«.
Reurbanizacija starih mestnih jeder z mladimi kreativnimi
kadri, ki so praviloma najbolj želeni nosilci socialne prenove,
ponavadi trči ob problem visokih stroškov prenove stare stavb-
ne strukture, ali pa nizkega standarda, ki ga nudijo neprenovl-
jene zgodovinske stavbe. Koncept »ustvarjalnih skupnosti« na
vodi omogoča naselitev večje količine kreativnih kadrov z
družinami v samo središče mesta za sorazmerno nizke
stroške povezane s postavitvijo splavov. Splavi so izdelani
hitro in zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja kar
lahko znatno pospeši proces reurbanizacije.

Splavi imajo na Dravi zgodovinsko tradicijo. Predlagani ele-
menti plavajočega javnega prostora predstavljajo uporabo
tradicionalnega elementa v izrazito sodobni obliki.
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Zasnova ureditve nabrežij v celoti temelji na ideji dodajanja
novih prostorskih in programskih prvin na obe brežini in na
vodo zato, da se zagotovi višja uporabna vrednost  nabrežij in
utrdi vodna identiteta mesta Maribor. Cilj zasnove je smiselno
povezati levi in desni breg na obravnavanem območju ter z
umestitvijo programov na vodo dodatno poudariti vodno telo
Drave v zaznavni podobi mesta. 

Rešitev se odziva na prostorske danosti in na natečajna
vprašanja tako, da vodno telo Drave z levim in desnim bregom
obravnava kot enovito mestno območje. Z novimi ureditvami
nabrežij,  potmi in razgledišči, s splavi in ateljeji na vodi ter
novim mostom je iz vodnega in obvodnega prostora ustvarjen
svojevrsten mestni park, ki s količino in pestrostjo programov
lahko zadovolji zelo različne potrebe rednih uporabnikov in
obiskovalcev. S tem se zanimivost tega mestnega predela
pomembno poveča in njegova vloga se v mestu dodatno utrdi.
S tem je nova umetnostna galerija umeščena v razsežen okvir
prepoznavno urejenega javnega prostora s katerim skupaj ust-
varja fizične pogoje za razvoj nove identitete vsakdanjega živl-
jenja v Mariboru. 

Nosilna oblikovalska prvina urejanja nabrežij je vzdolžni volu-
men, katerega okvir in vegetacijsko polnilo sta lahko različno
visoka in mestoma gostita tudi sedežne površino. S tremi
dolžinami je prvina dovolj zgovorna in gibka, da nedvoumno
vodi pešca po urejenih nabrežjih Drave, povečuje pestrost
javnega prostora in se vključuje v strukturiranje prostora pri
premostitvah terenskih razlik. 

6.1 Levi breg

Na levem bregu, ki je razsežen, pretežno uravnan in svetel, so
z novimi ureditvami poudarjene izrazite tržne površine in ulice
starega mesta, ki te površine določajo. Z vzdolžnimi vegetaci-
jskimi vložki so tržni prostori smiselno zamejeni tako, da  lahko
glavni tok uporabnikov vedno steče mimo njih, medtem ko je
njim samim zagotovljena prostorska zaokroženost in ustrezno
višja stopnja mirnosti. Tako strukturiran prostor nabrežja
omogoča, da se nabrežje programsko bogati vsaj na tri
načine, preko stikov z reko, preko stikov s programi v objektih
in samo na sebi kot mimobežni javni prostor. Ključna ideja
rešitve je, da prostor z ureditvami ni končno uporabno defini-
ran ampak ostaja odprt za nove potrebe in programe. Tako
urejen prostor omogoča pester nabor rab, od otroške igre do
kulturnih prireditev, od kavarniških in gostinskih vrtov do razs-

tav in trgovine na prostem, od ustvarjalnih delavnic do športnih
prireditev, od sprehodov do sončenja, od učenja do dela na
prostem in ostaja odprt za novosti. . 

Lent 

Območje Lenta je oblikovana kot odprt javni prostor sestavljen
kot zaporedje posameznih ambientov. V enovito potezo ga
povežejo enovito oblikovanje ter vzdolžni vegetacijski elementi
z urbano opremo, ki vizualno povezujejo posamezne ambiente
v celoto. Na območju Benetk je nekdanja utrdba nakazana z
dvigom javnega prostora nad nivo obrečne terase. Sprehaja-
lišče se na tem mestu iz smeri Pristana po klančini dvigne za
pol etaže nad spuščeni nivo pristanišča. Nad tlorisom trdnjave
pot zavije nazaj proti lutkovnemu gledališču, uporabniki pa se
lahko tu na nivo Lenta spustijo po stopnicah. Pod tem dvign-
jenim javnim prostorom so urejeni informacijska točka, pokrito
pristanišče za »Dravsko vilo« ter javne sanitarije.

Pristan

Nova galerija na območju pristana je zasnovana kot galerija
pod javnim prostorom. Po strehi galerije je javni prostor Lenta
po klančinah speljan preko galerije in se na severni strani
galerije spusti nazaj k tržnici. Dolžina ureditve Lenta se s to
potezo praktično podvoji. Oblikovanje strehe objekta sledi ure-
ditvi lenta tako po tlaku kot po vzdolžnih vegetativnih elemen-
tih, ki členijo to novo pridobljeno javno površino.

6.2 Desni breg

Desni  breg, ki trenutno v uporabnem smislu skoraj nima
funkcij, dobi s predlagano ureditvijo  novo programsko vsebi-
no. Na vodi  je predvidena ureditev »ustvarjalnih skupnosti« na
splavih, rekreativnih centrov (čolnarna, veslaški center, jadralni
klub…) ter večji javni prostor na splavih. Nasproti objekta nove
galerije je namreč prostor, kjer je predvidena skupna
postavitev splavov, ki tvorijo mobilni javni prostor na Dravi. 

Zasnova sicer spoštuje značilnosti obeh brežin Drave in ju
nadgrajuje tako, da poveča privlačnost prostora za rabo.
Desni, sorazmerno strmi in senčni breg, še vedno deluje kot
parkovni gozd in je opremljen z novimi potmi in počivališči, ki
uporabniku omogočajo, hojo, tekanje in počivanje z razgledom
na ravni zgornjega roba brežine in ulice in na ravni spodnjega
roba brežin nad vodo. Skozi območje steče še dodatna polož-
na pot, ki povečuje sprehajalno in doživljajsko  vrednost te
brežine. Ob Studenški brvi, novi brvi ter ob novem povezoval-
nem splavu je urejena povezava med obrežnim nivojem in
nivojem Ruške ceste z javnimi dvigali.

ZGORAJ FESTIVAL V BREGENZU - ODER NA VODI, 
SPODAJ MARIBOR EPK - PRIMER POSTAVITVE JAVIH PROSTOROV -

SPLAVOV GLEDE NA POTREBE RAZLIčNIH DOGODKOV
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Tabor
Območje Tabora je urejeno kot trg namenjen pešcem na
katerem se združujejo Taborska ulica, nova brv ter povezava
trga z nivojem Trga revolucije. Povezava je urejena kot
zaporedje širokih stopnišče. Med zamiki stopnišč so urejeni
mali zalivi javnega prostora.

6.3 Povezave

V prostorskem smislu se povezava obeh nabrežij  poveča z
novo načrtovano brvjo za pešce in kolesarje ter redno linijo
splava, ki je omogočena  v smeri izteka ulice med novo galeri-
jo in tržnico (levi breg: Pristaniška ulica –  desni breg: Hlebova
ulica). Povezava s splavom pomembno  približa osrednji del
desnega  brega  staremu mestu, skrajša poti  velikemu številu
prebivalcev in uporabnikov iz desnega  brega do tržnice in
programov sklopa nove galerije. Poleg tega olajša komunikaci-
jo med galerijo in deli njenih sklopov, ki so urejeni na splavih
ob desnem nabrežju. 

Dodatni povezavi bregov bosta nudili tudi bistveno večje
število rekreativnih poti po obravnavanem območju.

Pomoli
Ob izteku ulic, ki se iztekajo na Lent, so urejeni leseni plava-
joči pomoli. Plavajoči pomoli nudijo kvaliteto konstatnega stika
z vodno površino, ne glede na trenutno višino gladine reke. 

Ulična oprema
Elementi ulične opreme so združeni v sklope v okviru
vzdolžnih vegetacijskih volumnom, ki predstavljajo osnovno
povezovalno likovno potezo ureditev. Ena stranica teh
vzdolžnih elementov je sestavljena iz niza elementov urbane
opreme, ki se modularno sestavijo v celoto. Posamezni ele-
menti so klop, smetnjak, parkirišče za kolesa, informacijska
tabla, pitnik,… Materiali iz katerih so elementi izdelani so tera-
co, les in korten.

Studenci
Nabrežje Studencev se ponovno gosto zaraste z drevjem in
grmovnicami. Obrežna pot, ki poteka nad kanalizacijskim
kolektorjem ostane pomembna rekreativna povezava, hkrati pa
služi kot pot iz katere se dostopa do splavov bivalnih ateljejev.
Pot ob Ruški cesti je urejena kot pešpot s kolesarsko stezo.
Ob poti po nabrežju in poti ob Ruški cesti so urejeni razgledni
zalivi z elementi urbane opreme, ki oblikovno sledijo ureditvi
na Lentu. Med nivojem Ruške ceste in poti po nabrežju je ure-
jena prečna povezava, hkrati pa je na sredini območja in ob
Studenški brv urejeno javno dvigalo.

Ob nabrežju Studencev je na mestu nasproti nove galerije
predvidena postavitev večjega javnega prostora na splavih
namenjenega športnim aktivnostim – čolnarjenje, drsanje pozi-
mi, odbojka, košarka. Večji del leta bodo splavi mobilnega
javnega prostora sestavljeni na tem mestu in bodo tvorili večjo
odprto javno površino.  
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Osvetlitev
Ulične svetilke so postavljene v nizih vzporedno z reko in s
tem poudarjajo povezanost prostorov ob reki. 

Zasnova vegetacije
Zasnova predvideva, da vegetacija v območju urejenih
nabrežij pride do izraza v pestrosti in obsegu, ki ju omogoča
sicer urbano obvodno okolje.  Brežine Drave ostanejo zatravl-
jene povsod, kjer je to možno.  Desni breg je zaraščen z
drevesno vegetacijo in vzdrževan kot svetel parkovni gozd, z
jasami, ki omogočajo razglede preko vode na staro mesto. Vrh
brežine je zasajen tako, da z ritmom drevja in grmovnic soust-
varja ulični prostor. Na južnem bregu zasnova zahteva večjo
pestrost vegetacijskih prvin. Rešitev se navezuje na obstoječo
vegetacijo tako, da v obodni pas umešča še nove, dodatne,
izrazite soliterje, vrbe žalujke, medtem ko prostor trgov ambi-
entalno bogatijo skupine in posamezna drevesa manjših
dimenzij (gaber, javor, hrast) sajena v večje in manjše odprtine
v tlakih. Prostorsko in doživljajsko pestrost območja povečujejo
predvsem zasaditve v koritih, v katera so zasajene. zelnate in
lesnate trajnice. Struktura listja in cvetja teh zasaditev pred-
stavlja pomembno popestritev urbanega okolja, povečuje nje-
govo privlačnost za rabo ter tudi njegovo izpovedno moč, kar
je v duhu ustvarjanja pogojev za razvoj identitete Maribora
majhen a zelo dragocen prispevek.         

Tlakovanje
Izteki ulic, ki prečno sekajo prostor lenta so tlakovani z granit-
nimi kockami. Površine trgov so tlakovane s prefabriciranimi
betonskimi ploščami (teracem), ki so ustrezno protizdrsno
obdelane. 

Mobilni javni prostor
Natečajni predlog predlaga razširitev javnega prostora na
obravnavanem območju z elementi  mobilnega javnega prosto-
ra. Elementi omogočajo različne sisteme združevanja in

načine uporabe. Splavi, ki večino leta lahko tvorijo velik javni
prostor na desnem bregu nasproti nove galerije, se ob
posameznih priložnostih kot je na primer festival Lent,
prestavijo na specifične lokacije na levem bregu in tam razširi-
jo javni prostor. Gre za javni prostor, ki dejansko pripada
obema bregovoma ki sta tako dobesedno povezana. 

Del mobilnega javnega prostora je tudi park na vodi – skupina
povezanih splavov nosi košare potopljene v vodo v katerih so
zasajena drevesa. Poleg tega, da je premični park atrakcija
sam na sebi, gre za element, ki različnim postavitvam daje
karakter parkovnega javnega prostora.

Delovno bivalne enote kreativne skupnosti
Ob desnem bregu so urejeni privezi za splave z delovno-bival-
nimi enotami »ustvarjalnih skupnosti«. Splavi so modularno
zasnovani AB splavi. Posamezen splav obsega vhodno teraso,
manjši bivalni del in atelje. Atelje je poglobljen v volumen spla-
va s čimer se dobi ustrezna višina ateljejskega prostora. Na
splav se dostopa preko strehe, ki je hkrati tudi vrt namenjen
posedanju. Kot kažejo primeri uporabe splavov, kjer ima živl-
jenje na splavih dolgo tradicijo, so splavi izrazito atraktivni
prostori, ki vnašajo življenje v del mesta Maribora, ki je bil do
sedaj programsko praktično prazen.

Splavi se na desnem bregu priključujejo na obstoječo komu-
nalno infrastrukturo, saj pod obstoječo sprehajalno potjo pote-
ka kanalizacijski kolektor.

Skupina večih bivalnih ateljejev uporablja skupni splav na
katerem so skupni prostori skupnosti. Skupni prostori obsegajo
razstavni prostor, prostor za vaje (plesalci), skupno delo,
prireditve,… Več splavov skupnih prostorov se lahko poveže,
recimo na obali pred novo galerijo, v skupen razstavni prostor.

ZGORAJ NASTOP GLASBENIKOV IZ JUžNE AMERIKE NA TRGU PRED STARO TRTO
POGLED VZDOLŽ DRAVE PROTI STUDENŠKI BRVI - V OSPREDJU SPLAVI USTVARJALNE SKUPNOSTI V OZADJU NOVA UGM




