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Podstawowym założeniem projektowym było wykreowanie miejsca, które przyciągnie
różnorodnością i unikalnością, stanowić będzie wizytówkę miasta. Respektujemy uwarunkowania
konserwatorskie. Podstawą projektu jest współdziałanie dwóch wzajemnie uzupełniających się światów
- istniejącego zabytkowego Zespołu Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, wobec którego
wykazujemy się zasadą minimalnej ingerencji wraz z projektowanym muzeum, zespołem biur
i audytorium oraz tajemniczegi ogrodu. Istotą jest stworzenie wyjątkowego połączenia tradycji, śląskiej
kultury i nowoczesności. Podejmujemy działania kompleksowe, proponując obiekt wielofunkcyjny
z Placem Muzealnym i Tajemniczym Ogrodem stanowiący szeroką ofertę edukacyjną, kulturową, a także
rozrywkową. Takie powiązanie funkcji owocuje nową jakością przestrzeni, uatrakcyjniając Rudę Śląską
i okolice. Wielki Piec to założenie, które odegra niebanalną rolę w kultywowaniu industrialnych tradycji
Śląska.
Nowoprojektowaną zabudowę utworzono w otoczeniu zabytkowych obiektów. Wprowadzając
zabudowę od strony ul. Piotra Niedurnego uzupełniamy sylwetę ulicy. Dodane elementy nie dominują
w przestrzeni, Wielki Piec pozostaje dominantą przestrzenną.
Projektowane założenie odsunięto od ul. Piotra Niedurnego oraz istniejącej linii tramwajowej
w celu zachowania bezpieczeństwa zwiedzających. W powstałym przedpolu zaprojektowano pas zieleni,
miejsce tymczasowe dla autobusu (Kiss&Visit), parking dla rowerów oraz zestaw elementów małej
architektury. Zaproponowano także opcjonalne stworzenie przystanku tramwajowego Wielki Piec.
Parking dla samochodów osobowych przewidziano w kondygnacji podziemnej (28 MP)
i nadziemnej koło wjazdu i biur do wynajęcia (10MP), a dla autobusów (3MP) w północnowschodnim
narożniku opracowywanego terenu.
Otwarty od strony ulicy Plac Muzealny oraz schowany w głębi Tajemniczy Ogród stanowią
kompletną przestrzeń publiczną przyciągając nie tylko turystów, ale także mieszkańców miasta i okolic.
Tak kreowany obszar jest przyjazny dla użytkowników i daje wiele możliwości przeprowadzania
aktywności społecznych i kulturowych.
Na tętniącym życiem placu mogą odbywać się różnorodne wydarzenia, takie jak koncerty,
występy artystyczne, targ, kino letnie, a zimą może przekształcić się w lodowisko i świąteczny market.
Na zamknięciu placu stworzono strefę wejściową oraz kawiarnię. Ogród stanowi tło dla tych funkcji.
Otwarte Ceglane Tarasy oraz siedziska są idealnym miejscem do podziwiania pieca z trochę innej
perspektywy. Tarasy pełnią funkcję zewnętrznych, tymczasowych wystaw oraz funkcję trybun
w przypadku wydarzeń organizowanych na placu.
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