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Jóváhagyták a párizsi Forum des Halles lebontását
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Heves viták és sorozatos civil panaszok után egy párizsi bíróság végül
jóváhagyta szerdán a Forum des Halles nevű hatalmas bevásárlóközpont
lebontását Párizs belvárosában.
Az épület a piaccsarnokairól híres belvárosi Les Halles negyedben
található, amelyet többek között Émile Zola Párizs gyomra című regénye
tett híressé. Az utca szintje alá süllyesztett, de nyitott Forum egy 1971-ben
lebontott központi piaccsarnok helyére épült. Az 1848-ban épült korábbi
piaccsarnok lebontása már akkor is kemény vitákat váltott ki, de az új
piac végül megépülhetett Jacques Chirac akkori polgármester
kezdeményezésére.
A Chirachoz kötődő Forum des Halles lebontása és átépítése, valamint az
egész negyed felújítása Bertrand Delanoë szocialista polgármester
választási programjának egyik köponti ígérete volt második
megválasztásakor. Delanoë szerint az épület felett "csúnyán eljárt az idő",
és már sem a polgárok igényeit nem elégíti ki, sem a biztonsági
előírásoknak nem felel meg.
A 760 millió eurós (210 milliárd forintos) átépítés szeptemberben
kezdődhet meg David Mangin építész irányítása alatt. Mangin többek
között egy gigantikus, zöldes színű üvegtetővel fedné be a terület egy nagy
részét, amelyen a bevásárlóközpont mellett metró- és vonatállomás, park,
valamint kulturális és más nyilvános intézmények is találhatók. A
területet nappal a természetes fény világítaná meg a vitrinen keresztül,
éjjel pedig belső világítás lépne működésbe.
Bertrand Delanoë terveit ellenzi ugyanakkor egy Accomplir nevű civil
szervezet, mely a polgármester választási fogását gyanítja a háttérben.
Elisabeth Bourguinat, a civilek szóvivője szerint Delanoë szándékosan
úgy időzít, hogy éppen a 2014-es választásokkor mutathassa be az új
épületet. "Olyan mértékben akarjuk késleltetni a munkát, hogy ne
faraghasson választási előnyt belőle" - hangsúlyozta.
A civilek kezdeményezését támogatja a konzervatív UMP-hez tartozó

kerületi polgármester, Jean-Francois Legaret is. A politikus szerint David
Mangin építész "kompetencia, tapasztalat és vízió híján van egy ilyen
nagy méretű építkezéshez", maga a projekt pedig "abszurd, költséges,
megvalósíthatatlan és nem támogatott".
A párizsi városi tanács már 2009 áprilisában áldását adta az átépítésre,
melynek tavaly májusban már meg is kellett volna kezdődnie. A
városvezetés akkor azt ígérte, hogy a munkálatok 2014-re mindenképpen
befejeződnek.
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