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OAR Bucure[ti a con-

siderat necesar s`-[i

exprime opinia [i s`

ia atitudine \n

leg`tur` cu problema

parcului Bordei. |n

continuare, public`m

scrisoare adresat` de

pre[edintele OAR

Bucure[ti, Mircea

Ochinciuc, domnului

{tefan Damian, direc-

torul Direc]iei pentru

Cultur`, Culte [i

Patrimoniu Cultural

Na]ional a

Municipiului

Bucure[ti.

C`tre
DIREC}IA PENTRU CULTUR~, CULTE {I PATRIMONIU 
CULTURAL NA}IONAL A MUNICIPIULUI BUCURE{TI
Domnului {tefan DAMIAN, director

Domnule Director,

|n baza art.20 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, modificat` [i completat` prin Legea nr.259/2006, Filiala Bucure[ti a
Ordinului Arhitec]ilor din România solicit` Direc}iei pentru Cultur`, Culte [i
Patrimoniu Cultural Na]ional a Municipiului Bucure[ti declan[area proce-
durii de clasare de urgen]` pentru imobilul denumit ast`zi Parcul Bordei,
delimitat de B-dul Aviatorilor, B-dul Mircea Eliade [i str. I.S. Turgheniev din
Bucure[ti, conform planului anexat (1).

Clasarea ca monument istoric a Parcului Bordei este justificat` de
vechimea, valoarea urbanistic-peisagistic`, unicitatea [i semnifica]ia sa
istoric`, rezultate din studiul ce urmeaz` a fi \naintat \n perioada imediat
urm`toare.

Evolu]ia Parcului Bordei este strâns legat` de ampla opera]iune de amena-
jare a zonei de parcuri [i lacuri din nordul Bucure[tiului, proiectat`
\ncepând cu anul 1915 (2) [i realizat` \n deceniile urm`toare. 
Sub numele de "Parcul Her`str`ul Vechi", a[a cum apare \n planul din
1923 (3), imobilul propus pentru clasare a constituit nucleul ini]ial de la
care au pornit lucr`rile de amenajare a celui mai mare parc istoric al
Bucure[tiului, Parcul Na]ional, devenit ulterior Parcul Her`strau [i clasat
ast`zi ca monument istoric grupa A. 
Cele dou` parcuri au constituit o unitate (4), asigurând continuitatea
spa]iului verde amenajat pe malul sudic al lacurilor Her`str`u [i Floreasca [i,
par]ial, de-a lungul Bulevardului Aviatorilor.

Clasarea de urgen]` a imobilului este necesar` pentru a \mpiedica dis-
trugerea unui parc public - men]ionat ca atare \n toate planurile ora[ului
din sec. XX [i \ncadrat [i ast`zi ca zon` verde \n Planul Urbanistic General
al Municipiului Bucure[ti - prin transformarea sa \ntr-o zon` destinat` con-
struc]iilor reziden]iale [i de afaceri.

Filiala Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din România \[i \ntemeiaz` dreptul
de a solicita clasarea de urgen]` a Parcului Bordei pe statutul s`u de orga-
niza]ie de interes public [i pe atribu]iile pe care le are \n baza Legii
nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect.

Filiala Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din România
Pre[edinte,
Prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC

PARCUL BORDEI

   





Asocia]ia pentru

Cercetarea Ora[ului [i

a Habitatului a organi-

zat pe 15 septembrie,

\n cadrul Zilelor

Europene ale

Patrimoniului con-

ferin]a intitulat`

"Patrimoniu [i moder-

nitate. Metode [i

instrumente de reabi-

litare urban` [i con-

struc]ii noi \n context

istoric: Paris - Atena -

Bucure[ti - Berlin -

Cadix". România va fi

reprezentat` la aceast`

\ntrunire de arhitec]ii

Alexandru Beldiman [i

Mariana Celac cu care

vom dialoga \n conti-

nuare, pe marginea

studiului pe care l-au

elaborat.
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A&B: La mijlocul lunii septembrie ve]i participa, la Paris, la o \ntrunire interna]ional`
a arhitec]ilor cu tema "Patrimoniu [i modernitate" . Cum a pornit studiul dumnea-
voastr` [i prin ce se individualizeaz`?
Alexandru Beldiman: Exist` o serie \ntreag` de programe pe care Comunitatea
European` le ini]iaz` (programe Culture 2000, Leonardo etc.) \n care echipa noastr`
BBM Grup s-a implicat. Am realizat o cercetare despre arhitectura Art Nouveau \n
România, mai precis despre Art Nouveau [i stilul neoromânesc, cu parteneri din
Fran]a, Spania, Slovacia [i Polonia. A urmat aceast` cercetare dedicat` arhitecturii
contemporane, privit` \n dialog cu cea care preexist`. Am considerat potrivit s` par-
ticip`m la realizarea unui astfel de studiu \n primul rând pentru c` este interesant \n
sine, dar [i pentru c` echipa noastr` realizeaz` multe proiecte \n zona central` a
ora[ului, unde rezolvarea acestor situa]ii este moned` curent`. 
Mariana Celac: Acest proiect de cercetare are, s` zicem, [i o b`taie pedagogic`. O
parte a studiului este dedicat` unei explor`ri teoretice [i de context general - eco-
nomic, social - a raporturilor dintre modernitate [i patrimoniu, dar exist` [i o a doua
parte, cea mai important` \n opinia mea, care con]ine exemple de bun` practic` \n
care interven]iile noi se \ntâlnesc cu un mediu preexistent, stabilindu-se un dialog. Nu
avem de-a face numai cu un instrument de cunoa[tere, ci [i cu unul de formare \n
sprijinul practicii. Nu suntem la prima experien]` de acest fel. Acum trei ani, am rea-
lizat un studiu despre reabilitarea fondului de locuin]e vechi. Atunci mi s-a p`rut c`
nu s-a mers destul \n profunzime, dar chiar [i a[a am \ntâlnit arhitec]i care au folosit
rezultatele studiului. Pentru ei a fost interesant faptul c` aveau \ntr-un singur loc un
corp teoretic, dar [i un [ir de exemple foarte diverse, din numeroase p`r]i ale Europei,
din diferite medii de legisla]ie, de standarde economice, de ambian]` social`. Dup`
aceast` experien]`, am mai mult` \ncredere \n studiul dedicat leg`turii arhitecturii
moderne cu patrimoniul [i \n utilitatea lui.

A&B: Pentru partea practic`, de exemplificare, a]i folosit cl`diri din Bucure[ti?
Alexandru Beldiman: Da. Am f`cut \mpreun` o selec]ie. Printre cl`dirile alese se
num`r` Biblioteca Central` Universitar`, sediul Uniunii Arhitec]ilor din România,
Opera Center, sediul Litexco.
Mariana Celac: De asemenea, Centrul Anador, o conversiune a fostelor garaje de
tramvai cu cai, studiile despre Lipsc`nie [i despre zona Grivi]a - Buze[ti (studii com-
plexe de urbanism), clopotni]a Bisericii Mavrogheni, un obiect modern neo-
tradi]ional.
Alexandru Beldiman: ... [i o vil` neoromâneasc` din Cotroceni pe care {erban
Sturdza a remodelat-o.

PATRIMONIU {I MODERNITATE
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Mariana Celac: De fiecare dat`, au existat mai multe motive pentru care respec-
tivul exemplu a fost ales. Studiul \n sine este realizat pe patru paliere: un palier teo-
retic, un palier de context istoric [i patologie de construc]ie, un palier de legisla]ie [i
unul de interven]ie social`, iar fiecare exemplu ilustreaz` cel pu]in unul dintre ele. Vila
din Cotroceni, de pild`, este un obiect neoromânesc, cu un plan ini]ial \nghesuit,
foarte fragmentat [i cu spa]iu mare nefolosit. Cl`direa a r`mas \n coaja ei, deci nu s-
a modificat nici densitatea de construc]ie, nici modul de \nscriere \n peisajul cartieru-
lui, dar interiorul a fost regândit pentru o via]` contemporan`. S` lu`m [i exemplul
sediului UAR: o veche cas` mai degrab` banal`, dar distrus` \n condi]ii dramatice, a
c`rei fa]ad` a fost re]inut` [i \ncorporat` \n noul sediu pentru valoarea sa memorial`
[i emo]ional`. Astfel, fiecare dintre exemplele alese ilustreaz` un caz, constituie un
proiect special. Atunci când intri \n conversa]ie cu Atena sau cu Parisul, trebuie s`
g`se[ti ce e special [i inedit la Bucure[ti, ceea ce ne individualizeaz`.

A&B: Studiile s-au desf`[urat \n paralel sau a]i avut \ntruniri [i cu celelalte grupuri de
arhitec]i, din alte ]`ri?
Alexandru Beldiman: Am avut \ntruniri pe parcurs, \n care s-au discutat anumite
faze ale cercet`rii, iar acum urmeaz` \ntâlnirile finale, una dintre ele fiind cea pe care
a]i men]ionat-o la Paris.
Mariana Celac: |ntâmplarea a fost c` la Bucure[ti am avut prima \ntâlnire, cea \n
care s-au trasat direc]iile teoretice [i s-au fixat dimensiunile studiului, s-a stabilit de ce
se va ocupa fiecare. 

A&B: V` gândi]i s` prezenta]i [i \n România acest studiu, dup` ce va fi discutat la
Paris? |n plus, ave]i \n gând [i implicarea pe termen lung a administra]iei locale, \n
sensul propunerii unor direc]ii de lucru, de ac]iune?
Alexandru Beldiman: Da, va fi prezentat \n octombrie, \n jurul datei de 10. |n
ceea ce prive[te popularizarea studiului, cred c` e mai degrab` datoria presei [i, \n
special, a revistelor de arhitectur` s` o fac`. Este destul de greu s` faci [i cercetare [i
s` te ocupi [i de difuzarea ei. 
Mariana Celac: Pe de o parte este vorba de difuzare, iar pe de alta de receptare
critic`. Deocamdat`, am mers pe modul acesta descriptiv, f`r` a intra \ntr-o analiz`
mai diferen]iat`. A[ folosi convorbirea noastr` pentru a semnala [i un subiect care
afecteaz` atât locatarii, cât [i prim`riile [i arhitec]ii: reabilitarea [i consolidarea
cl`dirilor interesante din anii '30. Exist` cl`diri care au trecut prin acest proces, blocul
din Lahovary, care ad`poste[te Spitalul Oftalmologic etc. Exist` de asemenea [i cazuri
triste precum blocul Capriel, la intersec]ia Eminescu cu Doroban]i, unde se \ntâmpl`
- cromatic [i nu numai - lucruri foarte grave. Ar fi bine s` prevenim astfel de \ntâm-
pl`ri, \nainte ca procesul s` devin` incontrolabil. 

A&B: Tocmai \n aceast` direc]ie ne gân-
deam, studiul nu ar putea fi util
autorit`]ilor locale sau organiza]iilor de
profil?
Alexandru Beldiman: Rezultatele
studiului vor fi puse pe Internet [i astfel
toat` lumea va putea avea acces la ele.
Dar din experien]a mea de 16 ani \n
comisiile de arhitectur` [i urbanism, v`
pot spune c` din administra]ie nimeni
sau aproape nimeni nu este interesat de
acest tip de cercet`ri. Cred c` presa este
cea care ar putea m`car \n campaniile
electorale s`-i for]eze m`car s`-[i
\nsu[easc` un vocabular propriu dome-
niului urbanismului [i arhitecturii. La
New York, o reputat` jurnalist`, Alda
Louis Huxtable, a reu[it prin lu`ri de
pozi]ie pertinente [i aprig sus]inute s`
influen]eze major dezvoltarea New
York-ului. 
Mariana Celac: Exist` diferen]e mari
\ntre revistele de arhitectur` [i cotidiene,
unde bântuie o lips` grav` de informare
asupra a ceea ce se \ntâmpl` \n domeni-
ul nostru. Un fel de lips` de curiozitate
ini]ial`, o dorin]` f`r` niciun fel de com-
plexe de a impresiona cu tot felul de
groz`vii.

A&B: Din perspectiva acestei cercet`ri,
cum vede]i proiectul de reabilitare a
Centrului Istoric? Tocmai a fost aleas`
firma pentru reabilitarea infrastructurii.
Alexandru Beldiman: Este o pro-
blem` complicat` pentru c` banii vin, \n
primul rând, din prim`rii, cel pu]in \n
aceast` faz` a lucr`rilor, iar prim`riile au
un calendar de lucru foarte regulat, este
calendarul electoral: dac` \n 4 ani nu pot
face ceva suficient de vizibil, dispare
interesul pentru promovarea unui astfel
de proiect a c`rui durat` de execu]ie
este mult mai lung`. Acum exist` mai
multe presiuni \n zona Centrului Istoric,
au trecut 16 ani \n care \n aceast` zon`
s-au mai pr`v`lit ziduri, aspectul general
de ast`zi este \nc` mai dezolant decât
cel din 1989. Astfel, a ap`rut ca o
obliga]ie a prim`riei s` se ocupe de
aceast` problem`. Prim`ria capitalei ar fi
trebuit demult s` \nfiin]eze agen]ia care
s` gestioneze Centrul Istoric. 
Problemele cu care ne confrunt`m ast`zi
ca urmare a st`rii \n care a ajuns acest
perimetru sunt altele decât cele cu care
ne-am fi confruntat dac` ne apucam de
treab` la \nceputul anilor ‘90. De exem-
plu, Hanul Gabroveni, pentru c` \n acest
timp [i-a pierdut o bun` parte din sub-
stan]`, nu mai poate fi restaurat, el tre-
buie reconstruit, ceea ce presupune o

MODERNITATE



deasupra un atelier de artizan [i sus o pensiune cu 5 camere". Mi-e team` c`
Lipsc`nia e atacat` ca un proiect mare, iar ea nu este un proiect mare. E perceput`
astfel, dar se pierde caracterul ei de loc negustoresc, cu parcele \nguste, cu opera]ii
foarte mici, cu o multitudine de investitori [i nu cred c` ideea de rezerva]ie cultural`
pentru turi[ti poate duce la un rezultat.

A&B: Domnule Beldiman, a]i elaborat la un moment dat un PUZ pentru Calea
Victoriei. Cum vede]i transform`rile din aceast` zon`? De exemplu, recent s-a inau-
gurat Hotelul Novotel.
Alexandru Beldiman: V` referi]i la PUZ Calea Victoriei - Traseu cultural. |n
momentul \n care noi am \nceput s` lucr`m la acest proiect \n decembrie 2005,
[antierul Hotelului Novotel era avansat. Nu mi se pare deloc neinteresant` ideea de
a sugera existen]a trecut` a Teatrului Na]ional pe acest loc, dar nu [tiu dac` solu]a
aleas` este cea mai bun`. Ast`zi, am o dubl` lectur` a locului: \n calitate de cet`]ean,
m` bucur c` a ap`rut, \n sfâr[it, o zon` curat` \n centrul capitalei, ca arhitect, r`mân
cu unele semne de \ntrebare. 
Mariana Celac: S` vedem cum va evolua [i restaurarea Grand Hotel du Boulevard.
Aceste proiecte de valorificare a patrimoniului aduc \n fa]` nevoia unei “conjura]ii”
\ntre beneficiar, autorit`]i, publicul bucure[tean, ingineri, arhitec]i de restaurare [i de
remodelare, \n spiritul respect`rii identit`]ii [i caracterului unor cl`diri istorice odat`
cu adaptarea lor la func]ii contemporane. Comunitatea bucure[tean` se
emo]ioneaz`, doar brusc, punctual, cam târziu, emo]ia se stinge cam repede,
lucrurile trebuie discutate [i semnalate \nainte.

A&B: |n final, a]i dori, din perspectiva acestui studiu, s` puncta]i pentru colegii
arhitec]i câteva direc]ii de lucru, cu atât mai mult cu cât din ce \n ce mai multe cl`diri
vechi vor fi supuse unor interven]ii \n evolu]ia fireasc` a ora[ului? 
Alexandru Beldiman: |n proiectele realizate de BBM Grup \n partea veche a
ora[ului, am \ncercat permanent un dialog \n cheie postmodern` \ntre ceea ce exista
deja [i ceea ce propuneam. 
Bucure[tiul, prin diversitatea, vezi eclectismul arhitecturii sale, \n perimetrul vechi,
este atât de plin de surprize incitante pentru demersul intelectual \ncât - abordat \n
cheia dialogului de care vorbeam - este o surs` poten]ial` de infinite solu]ii. Multe
dintre acestea, \ntre care [i cele alese de noi pentru a ilustra cercetarea pot constitui
un r`spuns ce poate fi luat \n eviden]` pentru o teorie european` asupra evolu]iei [i
dezvolt`rii p`r]ilor vechi ale ora[elor. Acest tip de interven]ie presupune \ns` o lectur`
atent` [i deloc concesiv` \n favoarea clientului, a istoriei, a locului [i a cl`dirii sau a
cl`dirilor cu care trebuie intrat \n dialog. Astfel, riscul de a ne pierde reperele [i \n cele
din urm` o parte \nsemnat` a identit`]ii este mare. Nu pot \ncheia acest dialog cu un
reprezentant al presei de specialitate f`r` a men]iona \nc` o dat` faptul c` \n soci-
etatea româneasc` contemporan` se simte sau mai exact eu resimt, lipsa unor dez-
bateri \n primul rând \ntre colegi, apoi a unor dezbateri cu un public mai larg, care s`
pun` \n lumin` direc]ii [i c`i de lectur` a arhitecturii [i urbanismului contemporan.
Personal cred c` acest tip de dialog direct nu poate fi \nlocuit de niciunul din sis-
temele contemporane de informare. Acestea cel mult ar putea ac]iona ca un ecou
amplificator al unor astfel de dezbateri. Bine pus la punct, un astfel de sistem poate
atinge \n cele din urm` - cu ajutorul presei cotidiene - [i clasa politic`. 
Mariana Celac: Publica]iile de arhitectur` [i presa ar putea s` valorifice mult mai
agresiv rolul lor de “câini de paz`” ai identit`]ii culturale \n spa]iul urban. |n afar` de
aspectul de care vorbea domnul Beldiman, exist` [i un alt aspect - cel al interven]iilor
mici, de fiecare zi, care sunt extrem de corozive pe termen lung. |n acest moment,
acestea stabilesc standarde de interven]ie [i calitate joase, grosolane. M` gândesc la
lucrurile anonime, dar care se \ntâmpl` \n centrul centrului ora[ului: amenajarea par-
cului din fa]a Ateneului, pavimentele, o "construc]ie" din spatele magazinului Eva,
deci \n coasta C`ii Victoriei [i \n cap`tul traseului Verona, unde o co[melie are acum
un afi[ de consolidare [i supraetajare (s-a p`strat peretele din fa]` [i din spate [i cu
mijloacele cele mai oarecare se construie[te ceva ce a sc`pat de orice monitorizare,
defilând sub flamura consolid`rii). Toate aceste interven]ii mici trebuie taxate pentru
a forma un suport de percep]ie care s` preia marile ini]iative.
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alt` perspectiv` de abordare \n care arhi-
tectura contemporan` va fi mult mai
prezent`.
Mariana Celac: Cred c` s-a ajuns [i la
o vag` fixa]ie pe un concept nu tocmai
exact. |mi pare r`u c` bucure[tenii [i
presa v`d Centrul Istoric \n cartierul
negustoresc din Lipsc`nie, un loc
pitoresc f`r` \ndoial` care st` pe vatra
istoric` a ora[ului, dar care e o simpl`
“strad` mare”, marcat` de o exploatare
comercial` de un anume tip, [armant`,
agreabil`. Centrul Istoric are \ns` o alt`
greutate. Mi-ar pl`cea dac` Lipsc`nia
s-ar numi altfel decât Centru Istoric, cul-
tivând \n capul bucure[teanului ideea c`
acest loc ne reprezint` \n ultim` instan]`.
|mi aduc acum aminte de o formulare
care m-a impresionat. |n '92, am g`sit
prin Uniunea Arhitec]ilor ni[te bani [i am
f`cut studii consultative despre
Lipsc`nie. Noi am venit cu proiecte
foarte detaliate, care priveau fa]adele,
infrastructura etc., iar consultan]ii no[tri
englezi au spus c` ei n-ar \ncepe a[a
tehnic, ci cu o opera]ie care s` \nt`reasc`
\ncrederea oamenilor c` acesta este un
loc interesant [i expresiv, care merit`
p`strat. Mi-a r`mas \n minte acest lucru
pe care ni l-au spus: "nu \ncepe]i cu
r`v`[itul str`zilor, cu noroaie, cu trotuare
pe care nu mai po]i merge, ci cu o
opera]ie de informare, de coagulare a
celor care stau acolo, de m`rire a \ncre-
derii, de semnalizare, iar banii vor veni de
la sine pentru opera]ii care sunt congru-
ente cu caracterul locului, pe parcele
mici, pe case mici, care au o pr`v`lie jos,
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NOVOTEL
|n centrul Bucure[tiului, pe Calea Victoriei, [i-a f`cut

apari]ia o nou` cl`dire: hotelul Novotel. Dincolo de

modul \n care se insereaz` \n ]esutul urban, proiectul

a n`scut controverse \n rândul arhitec]ilor [i nu

numai prin evocarea vechiului Teatru Na]ional, care

s-a aflat pe acest lot. Practic, reconstituirea intr`rii \n

vechiul teatru a fost lipit` pe un perete de sticl` ce

face leg`tura cu structura pro-

priu-zis` a hotelului. Arhitectul

Romeo Belea, care s-a ocupat

de realizarea hotelului, nu ne-a

putut momentan furniza infor-

ma]ii detaliate [i de speciali-

tate legate de proiect. |n lipsa

acestora, public`m opiniile a

trei arhitec]i bucure[teni, din

genera]ii diferite, \n speran]a

c` la un moment dat proiectul

va face [i subiectul unei dezba-

teri publice la care s` participe

[i autorii.
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Arh. Florin Biciu[c`
Ceea ce atrage aten]ia (\n cazul acestei cl`diri) este peretele curios postat \n fa]a sa,
aproximând intrarea \n vechiul "Teatru Na]ional". El are un efect hipnotic asupra spec-
tatorului; un trec`tor nu-[i va aminti cum arat` toat` casa, ci doar acel am`nunt.
Se poate discuta despre felul \n care se articuleaz` vocabularul arhitecturii moderne cu
vocabularul altei epoci, altei lumi. C\nd diverse persoane adaug` \ntr-un text cuvinte
dintr-o alt` limb`, unii str\mb` din nas, al]ii se arat` \nc\nta]i. Acela[i lucru se \nt\mpl`
[i \n cazul acestei case: unii o admir`, al]ii \ntorc privirea \n alt` parte. Oricum, casa este
gata [i o discu]ie pe aceast` tem` trebuia purtat` \nainte.

Arh. Mario Kuibu[
Avem aici \n discu]ie o realizare arhitectural` ce a fost dezvoltat` \n mijlocul Bucure[tiu-
lui, \ntr-unul dintre spa]iile cele mai reprezentative ale acestuia, de c`tre un beneficiar
care nu a dat importan]` proiectului pe m`sura contextului [i a agreat o solu]ie ce
pune \n eviden]` o atitudine de indiferen]`, de rutin`, chiar de specul` imobiliar`.
Este dificil s` faci comentarii pe baza morfologiei construc]iei pentru c`, dac` am elimi-
na partea din fa]` - replica fa]adei vechiului Teatru Na]ional t`iat`/proiectat` de/pe un
plan de sticl` -, ar r`mâne o cl`dire anonim`, ba chiar urât`, lipsit` de cea mai mic`
inova]ie formal` sau de tehnic` implementat`. Ideea replicii este un kitsch burlesc care
nu are reper [i scuz` pe absolut nicio coordonat` profesional`. Strig`tor la cer de trist.

Arh. Corvin Cristian
|mi place mai mult Calea Victoriei de când a ap`rut fantoma Teatrului Na]ional. |mi
place [i cl`direa din spate, riguroas` [i discret`, aproape c` nu o observi. M` bucur de
fiecare dat` când trec pe acolo. Darcalitatea arhitecturii este doar un detaliu dintr-un
tablou mai mare. Din p`cate, nu ar fi prima oar` când o arhitectur` de calitate sluje[te
o ideologie g`unoas` (Albert Speer).
Iar \n cazul nostru este vorba de o piraterie: o corpora]ie a confiscat un simbol cultural
na]ional, reducându-l la o simpl` carcas`, un fals trist. Nu este o restitu]ie (a[a cum se
sugereaz`), ci o caricatur`. O astfel de deturnare este simptomul unei societ`]i bulver-
sate, \n care Gigi Becali \[i \nsu[este imaginea lui Mihai Viteazu [i parte din cet`]eni nu
sesizeaz` contradic]ia. Cazuri analoage: confiscarea simbolului svastica, confiscarea
mitologiei nordice de c`tre propaganda nazist`. Revenind la arhitectur`, solu]ia mi se
pare foarte izbutit`, iar o restitu]ie, chiar [i a[a discutabil`, poate c` e mai bun` decât
nimic.
À-propos: m`n`stirea Sf. Vineri este pe cale de a fi reconstruit` [i va ad`posti sediul
unei b`nci, s`li de cinematograf, fitness, jocuri, baruri [i restaurante, parc`ri [i un club
de noapte.
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Miercuri 30 august.
O fil` de calendar ca oricare alta; [i totu[i merit` consemnat`.
Fiind public`, m-am invitat la [edin]a CTUAT a Prim`riei capitalei.
Motivul ? 
S-a prezentat, spre consultare, PUZ-ul proiectului Esplanada, ocazie cu care arhitec-
tul american Helmut Jahn a sosit la Bucure[ti \ntre dou` curse de avion pentru a-[i
sus]ine solu]ia.
Formalitate oarecum inedit`, \ntrucât discu]ia nu s-a axat pe documenta]ia destul
de evaziv` a d-lui arh. Vlad Cavarnali, ci a fost acaparat` de dezbaterea machetelor,
altfel atr`g`tor realizate, pe care PUZ-ul le ilustra.
Reamintesc rezerva exprimat` de filiala Bucure[ti a OAR \n comunicatul de pres` din
25 mai a.c. referitor la procedura de atribuire [i derulare a acestui proiect.
Dup` introducerea \n pas alert de c`tre autorul PUZ-ului a reglement`rilor urbanis-
tice care, \n treac`t fie spus, se constituie peste tot \n lume \n matricea directoare
obligatorie pentru propunerile de solu]ionare, dl. arhitect Helmut Jahn a parcurs
ideile premerg`toare ale machetei din noiembrie 2004 [i s-a concentrat pe
sus]inerea modific`rilor din cea de-a doua machet`, actualizat`. 
Nu pot s` nu recunosc construc]ia conving`toare a discursului s`u destinat mai
degrab` unui cerc de oameni de afaceri dispu[i s` investeasc` [i mai pu]in unei
comisii de arhitec]i [i urbani[ti, pentru care argumentele "hard" sunt cele de spe-
cialitate.

|nsemn`ri dintr-o agend`
MIRCEA OCHINCIUC
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Pe scurt, iat` câteva puncte de reper,
declarate, ale proiectului:
n Esplanada este conceput` pentru a

deveni centrul civic modern al
Bucure[tiului

n Inserarea acestui nou centru
inten]ioneaz` s` respecte "back-
ground"-ul cultural al ora[ului

n |n zon`, sunt implantate repere pen-
tru "silueta" general` a capitalei

n Edificiile complexului, prin form`,
dimensiune [i tratare, sunt pentru
ora[, purt`toarele caracterului
reprezentativ, iconic - \n formularea
plastic` pe care a avansat-o dl. Jahn

n Piesa forte a ansamblului, mall-ul,
de altfel prima \n etapizarea
realiz`rii proiectului (planificat pe
durata a 7 ani), polarizeaz` intere-
sul locuitorilor din aria extins` a
Esplanadei [i dicteaz` liniile de for]`
ale compozi]iei urbane

n Cele patru func]iuni majore, cultu-
ral`, reziden]ial`, comercial` [i de
birouri sunt individualizate [i
absorbite \ntr-un ]esut verde
acoperind 60% din suprafa]a
total`, traversat de o band` larg`,
puternic plantat`

n |n`l]imile imobilelor, \n raport cu
prima machet`, au fost reduse la
valori de 120, 130 [i max. 160 m,
\nlocuindu-se structura "cort" de
acoperire a mall-ului cu una lenticu-
lar`

n Obiectivul major al realiz`rii proiectului este "excelen]a absolut`", condi]ionat`
de competen]a, capacitatea [i performan]a tehnic` probat` a celor implica]i

n |n faza de detaliere a proiectului se avanseaz` disponibilitatea organiz`rii concur-
sului pentru unele obiecte din complex

Repriza a doua, de discu]ii, nu a fost o prob` de admira]ie \ntrucât contrastul dintre
inten]iile enun]ate [i rezultat era vizibil. Membrii comisiei nu s-au sfiit s`-[i
m`rturiseasc` rezerva fa]` de unele puncte "critice" ale solu]iei.
Cum nu mi-am propus un proces verbal spicuiesc doar din cele mai severe
observa]ii exprimate de arhitec]ii Alexandru Beldiman, {erban Sturdza, Dan Marin,
Doina Cristea [i Adrian Bold.

n articularea proiectului \n background-ul cultural este neconving`toare, mai
degrab` invizibil` 

n s-au ignorat rezultatele concursului Bucure[ti 2000 [i a propunerilor laureatului
M. von Gherkan

n se simte prioritatea scenariului financiar
n ansamblul se "autosatisface", fiind indiferent \n rela]iile cu zonele limitrofe
n solu]ia e gândit` \ntr-un sit delimitat de str`zi f`r` \nscriere \n ]esutul urban -

model evolutiv al ora[elor române[ti [i \n general europeene, \n opozi]ie cu cele
americane

n tipologiile spa]iale create se sprijin` prioritar pe obiectele urbane, voit spectacu-
loase, [i nu pe cadrul ambiental oferit pietonului

n numeroasele accente (landmarks, citându-l pe Helmut Jahn) se concureaz` reci-
proc nereu[ind s` ordoneze [i s` fixeze imaginea urban`

n dimensiunile spa]iului public \n perimetrul cultural sunt subevaluate
n speran]ele tuturor - cet`]eni, speciali[ti sau edili - vizeaz` un centru al

Bucure[tiului, nu al oric`rui ora[..
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Reabilitarea 
str`zilor 
[i
utilit`]ilor 
din Centrul
Istoric

Primarul general al Capitalei, Adriean Videanu [i pre[edintele
firmei Sedesa Obras y Servicios S.A. din Spania, Miguel Escriva Ibiza,
au semnat la \nceputul lunii septembrie contractul de execu]ie a
lucr`rilor de reabilitare a str`zilor [i utilit`]ilor din zona pilot a
Centrului istoric din Bucure[ti.
"Sunt extrem de fericit c` am ajuns s` semn`m ast`zi acest contract. Este un moment a[teptat de mult` vreme [i
sper s` fie un \nceput benefic. Practic, de mâine, sunt create condi]iile ca lucr`rile s` \nceap`, ceea ce creeaz`
premisele  s` credem c` la sfâr[itul anului 2008 Centrul istoric va avea o alt` fa]`", a declarat primarul general
Adriean Videanu. 
Programul se va derula pe durata a 18 luni de la data \nceperii lucr`rilor [i are o valoare de 20,7 milioane euro,
urm`rind refacerea infrastructurii din zona pilot, iluminatul public [i instalarea de mobilier urban.
Zona pilot a Centrului istoric al Capitalei este delimitat` la Nord de strada Lipscani, la Est de bulevardul I.C.
Bratianu, la Sud de strada Halelor [i Splaiul Independen]ei, iar la Vest de Calea Victoriei.
Lucr`rile vor \ncepe \n maximum o lun` de la semnarea contractului, timp util organiz`rii [antierului [i ob]inerii
avizelor, acordurilor [i autoriza]iilor necesare conform legii.
Finan]area programului are 3 componente: 8 milioane \mprumut BERD, 1,8 milioane euro - un grant din partea
guvernului Olandei [i 10,9 milioane euro din surse asigurate de Prim`ria Municipiului Bucure[ti.

Ca o concluzie proprie, consider c`
dimensiunea financiar` a ocultat
dimensiunea arhitectural-urbanistic` a
proiectului [i a alterat-o \ntr-o bun`
m`sur`.
Reducerile de scar` operate \n cea de-a
doua machet` nu sunt de natur` a
spori calitatea variantei in]iale chiar
dac` \n studiile [i schi]ele prezentate se
invoc` actualizarea PUZ-ului.

|n final, \mi permit o precizare.
Pentru c` s-a insinuat \n diverse medii
c` opozi]ia OAR \l vizeaz` pe arhitectul
american, \mi exprim aici respectul pen-
tru el [i pentru prestigioasele sale rea-
liz`ri din SUA sau Germania.
Am vizitat \n aceast` var` noul centru
al Berlinului pentru a avea o percep]ie
nemijlocit` a arhitecturii din Potsdamer
Platz, \n spe]` a complexului Sony [i
sper ca \n num`rul viitor s`-mi pot face
cunoscute opiniile.

Textul de fa]` se sprijin` pe notele per-
sonale, ale arh. Iulia Stanciu [i arh.
Cristina Gociman participante la reuni-
unea Comisiei, iar fotografiile apar]in
d.lui arh. {erban Sturdza.

Pe alt plan, invocându-se marele nivel de a[teptare al zonei [i nevoia de investitori
externi s-a repus \n discu]ie ideea concursului de arhitectur`; subliniind c` doar
"…competi]ia na[te excelen]a", arh. {erban Sturza [i-a reafirmat dezam`girea fa]`
de eliminarea arhitec]ilor români din acest mare proiect.
|n lipsa primarului Capitalei, prezent la \nceputul reuniunii [i plecat discret \nainte
de discu]ii, pre[edintele comisiei a pledat pentru perfectarea proiectului prin conti-
nuarea contactelor \ntre parteneri.
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- Ave]i o mul]ime de proiecte interna]ionale: \n Cuba, la Bilbao, \n Slovenia, \n
Republica Ceh`, \n Chile, \n Philadelphia. Ce p`rere au autorit`]ile despre proiectele
voastre? Sunt dornici s` \ncerce astfel de lucruri noi?
- |ncerc`m mereu s` dezvolt`m noi posibilit`]i. La Madrid, nu ne u[or s` ne punem
\n aplicare ideile, este un ora[ mai conservator, dar \ncerc`m s` ne prezent`m
proiectele oriunde [i oricând putem. Proiectul Ecobulevard din Vallecas, construit la
Madrid de c`tre municipalitate, a fost foarte apreciat [i publicat de multe ori \n
reviste [i \n publica]iile oficale ale municipalit`]ii. Credem c` suntem abia la
\nceputul unei noi percep]ii asupra acestui tip de munc`. Exist` autorit`]i munici-
pale, cum sunt cea din Copenhaga sau cea din Shanghai, care ne-au contactat pen-
tru a ob]ine mai multe informa]ii despre ceea ce facem. E interesant.

- Spune]i-ne despre EcoBulevard. |n]eleg c` a primit Premiul de Recunoa[tere al
Funda]iei Holcim \n 2005. Ce este EcoBulevard?
- |ntreaga propunere pentru EcoBoulevard din Vallecas poate fi definit` ca o
opera]ie urban` de reciclare ce const` \n urm`toarele ac]iuni: inser]ia unui
dinamizator de aer tree-social, \n cadrul unei arii urbane deja existente, densificarea
aliniamentului existent de copaci [i reducerea [i aranjarea asimetric` a traficului din
circula]ia rutier`. Sunt interven]ii superficiale care reconfigureaz` forma urban` exis-
tent` (perfor`ri, umpluturi, vopsea etc.), schimbând dezvoltarea executat` a bor-
durii. Obiectivul “ecosistema urbano” este de a recupera urm`rile unor deficien]e
grave \n structurile  de planning urban. Foarte u[or de dezasamblat [i de mutat,
aceste obiecte pot fi puse oriunde este nevoie de o regenerare a activit`]ii urbane.
Premiul de Recunoa[tere al Funda]iei Holcim a fost o surpriz` foarte pl`cut`.

- Membrii “ecosistema urbano” au primit , \ncepând cu anul 2000, mai mult de 15
premii \n cadrul concursurilor na]ionale [i interna]ionale de arhitectur` [i au fost
selecta]i printre "Primii zece arhitec]i spanioli sub patruzeci de ani" de c`tre
Funda]ia Antonio Camunas. Spune]i-ne câte ceva despre ei. 
- Suntem un bioru foarte tân`r de arhitec]i (27-35), a[a c` suntem foarte deschi[i
c`tre numeroase direc]ii. Organiz`m o mul]ime de concursuri [i ne prezent`m
lucr`rile de fiecare dat` când avem ocazia. Credem c` este o bun` strategie pentru
a ne atinge obiectivele. Dup` aceea, faptul c` primim premii sau nu depinde de
mul]i factori, a[a c`, de multe ori, acestea vin ca o surpriz`. 

ECOSISTEMA URBANO
MADRID

“ecosistema urbano”

este un sistem deschis

din Madrid, Spania,

dedicat cercet`rilor de

arhitectur` [i design.

Spre deosebire de teoriile [i opiniile
pasive referitoare la arhitectur`,

“ecosistema urbano” \[i asum` un rol
activ, \ncepând printr-o privire critic`
asupra realit`]ii [i continuând cu
folosirea acestei pozi]ii ca un indicator
constant \n proiectele lor. Ei pleac` de la
premisa c` arhitec]ii ar trebui s` nu mai
gândeasc` exclusiv \n termeni de mate-
rialitate. Omul creeaz` condi]ii artificiale
[i concepe medii care, la rândul lor, pot
fi arhitectur`. Folosirea materialelor
non-tangibile este la fel de important`
ca [i cea a materialelor tangibile.
Arhitectul contemporan devine astfel un
manager care optimizeaz` resursele
disponibile de buget [i de energie.

- Cine sunt “ecosistema urbano”? Cum
v-a]i format echipa? Cum v-a]i cunos-
cut?
- Nu suntem de p`rere c` biroul
reprezint` una sau dou` persoane.
“ecosistema urbano” este o situa]ie
dintr-un anumit moment. Este o echip`
care-[i are propriul drum, care se
schimb` odat` cu persoanele care intr`
\n componen]a ei. S-a \ntâmplat ca
ace[tia s` fie \n acela[i loc, \n acela[i
timp, atâta tot.
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- Ve]i avea un profil \n revistele "El Croquis" [i "El Pais", aceasta din urm` numindu-v`
"Biroul emergent al Spaniei". |n plus, a]i  câ[tigat concursul EUROPAN8 din Maribor, Slovenia.
Povesti]i-ne despre proiectele voastre. 
- Toate proiectele noastre sunt diferite. |ncerc`m mai degrab` s` ne dezvolt`m o strategie, nu
o structur` fix` de ac]iune. Când \ncepem un proiect, ne gândim \ntotdeauna la care sunt 
limitele lui [i la ce putem face pentru a trece dincolo de aceste limite. La baza conceptului
pentru regenerarea centrului ora[ului Philadelphia a fost o strategie de zece ani. Asta pre-
supune s` ini]iezi anumite ac]iuni, dup` care s` le la[i s` se dezvolte singure. Proiectul
EcoBulevard a reprezentat, de asemenea, o strategie pe termen lung. |n acea zon` nu vor mai
exista copaci pentru dou`zeci de ani, a[a c` am creat trei air-trees care au proprietatea de a
genera un spa]iu public.  Am dezvoltat copacii cu aer pe baza unei tehnologii joase [i am con-
statat c` func]ioneaz` cu succes. 

- |n acest moment, lucra]i la un proiect pentru revitalizarea unui cartier din centrul Madridului,
cu planning orientat pe su]inere. Cum se na[te un astfel de proiect? 
- Primul pas pe care l-am f`cut a fost o propunere prezentat` la un concurs de anul trecut.
Niciun rezultat. O lun` mai târziu, am v`zut la televizor acel cartier pentru c` acolo fusese
ucis`, \n spa]iu deschis, o b`trân`.  Am v`zut asta [i ne-am gândit cum ne-am putea oferi ser-
viciile comunit`]ii, gratis, pentru a-i ajuta s`-[i salveze cartierul. I-am contactat [i apoi, al`turi
de ei, am pus baza unor proiecte. Acum lucr`m cu municipalitatea pentru a regenera spa]iul
public \n acest fel.  Credem c` marele nostru avantaj este c` suntem mereu con[tien]i [i c`
suntem capabili s` pornim lucr`ri acolo unde acestea lipsesc.

- Ce cred oamenii obi[nui]i despre proiectele voastre? {i cum le g`sesc localnicii?
- |n aceast` perioad`, primim foarte multe sfaturi folositoare \n leg`tur` cu proiectul nostru
din cartierul acela din Madrid, avem promovare din partea televiziunilor, a radiourilor [i a
ziarelor. E foarte incitant. Credem c` toat` aceast` publicitate ne prinde bine pentru c`
oamenii v`d ceea ce facem, ne spun c` le place foarte mult [i pentru noi e foarte important s`
[tim asta. Proiectul cu EcoBulevard nu este \nc` \n folosin]` dat fiind faptul c` dezvoltarea sub-
urban` nu este \nc` finalizat`. Dar sper`m c` oamenilor le va pl`cea.

- Biroul vostru din Madrid arat` foarte bine. A]i lucrat cu to]ii la acel proiect?
- Mul]umim.  Am reabilitat acest spa]iu pentru a ne putea face biroul aici. A fost o munc` difi-
cil`, dar acum ne e foarte bine aici. Lucr`m la multe proiecte, e o structur` prin care toat`
lumea poate da ceea ce este capabil` s` ofere. 

- Care sunt proiectele voastre viitoare?
- |n acest moment lucr`m la dezvoltarea unor solu]ii pentru China, SUA [i Orientul Mijlociu.
Ne place s` ne export`m experien]a [i modul de a gândi \n alte p`r]i ale lumii. Avem [i ni[te
proiecte na]ionale de cercetare despre locuin]ele industriale, intitulat ora[ul Eco-Techno-logic.
Credem c` suntem foarte buni \n a da r`spunsuri la scar` mare, cum ar fi proiecte pentru
ora[e noi sau pentru regenerarea unor locuri abandonate .

Interviu realizat de Monica Popescu, Rospotline
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La ini]iativa Ordinului

Arhitec]ilor din

România, \n ianuarie

2006 s-a constituit

ARHITERRA, un grup de

lucru interdiscipinar

pentru arhitectura eco-

logic`, materiale alter-

native [i dezvoltare

durabil`.

C
el mai semnificativ scop profesional declarat de membrii acestui grup de

lucru este de a descoperi \mpreun` tehnici uitate, de a \nv`]a [i experimen-

ta arhitectura ecologic` [i, \n primul rând, ARHITECTURA DE P~MâNT ca o

alternativ` de gândire [i locuire. Mai mult decât un curent sau un stil, arhitectura

ecologic` este un mod complex de a gândi [i \n]elege actul de a construi ca expre-

sie a contextului sub toate manifest`rile lui. Dezbaterile generate cu prilejul \ntâlnir-

ilor Arhiterra au conturat dou` direc]ii diferite de percep]ie [i de lucru propriu-zis:

investigarea [i sprijinirea tehnicilor locale pentru diverse  zone ale ]`rii (combinarea

vernacularului cu demersul controlat de un arhitect) [i experimentarea unei arhitec-

turi alternative care s` poat` deveni punct de referin]` sau chiar model de urmat. 

Activit`]ile de pân` acum ale grupului fondat sub egida OAR include, pe lâng` seri-

ile de prezent`ri [i seminarii, preocuparea pentru literatura de specialitate. O serie

de c`r]i din diferite limbi sunt \n curs de traducere, constituindu-se \n adev`rate

manuale de utilizare a p`mântului \n arhitectur` [i/sau exemple de arhitectur` mo-

dern` din p`mânt. Pe lâng` literatura de specialitate, s-a dezb`tut frecvent [i

situa]ia legislativ` din România referitoare la acest material de construc]ie. 

Varietatea modurilor de utilizare a argilei \n construc]ii se poate grupa \n 3 categorii

mari: material portant, material de umplutur` [i material de finisaj. |n lumea con-

temporan` gestul de a construi cu lut se love[te de multe prejudec`]i: o arhitectur`

a s`racilor [i primitiv`, re]ineri de natur` economic`, cultural`, politic`. Câ]i oare

sunt \ns` \n stare s` \nving` prejudec`]ile [i opinia defavorabil` a rudelor [i a priete-

ARHITERRA
grup de lucru pentru arhitectura ecologic`
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nilor investind \ntr-o cas` de lut? |n arhitectura contemporan` se utilizeaz` betonul,

o]elul, aluminiul [i materialele plastice, \nlesnind astfel cre[terea gigan]ilor industri-

ali \n acela[i timp cu cre[terea consumului de energie [i a polu`rii mediului. Exist` o

presiune pentru sporirea consumului de produse care, de multe ori, creeaz` un

mediu nes`n`tos, cauzeaz` alergii [i dependen]a de consum energetic. Mul]i

arhitec]i [i ingineri devin sceptici atunci când primesc propunerea de a construi din

lut pentru c` nu au studiat aceast` tehnic`. La asta se adaug` [i sistemele de

norme \n vigoare: lutul presat sau c`r`mida nears` nu apar pe nici o list` de mate-

riale recunoscute, de[i o treime din popula]ia globului le folose[te. Pe plan politic,

se \ntâlne[te paradoxul ]`rilor nedezvoltate care renun]` la tradi]ie \n favoarea

betonului "miraculos", trainic [i modern, fa]` \n fa]` cu ]`rile dezvoltate care \[i

pun speran]a \n reg`sirea tradi]iilor [i diminuarea r`spândirii materialelor neecolo-

gice. 

Tehnici variate au fost exemplificate [i discutate la mesele rotunde organizate la

Casa Mincu, sediul na]ional al OAR, \n anul 2006. Discu]iile teoretice au alternat cu

prezent`ri de proiecte de idee, realizate sau \n curs de realizare. Pe parcursul verii,

membrii grupului Arhiterra au luat parte la diferite activit`]i practice [i experien]e

de arhitectur` ecologic` care sunt [i vor fi prezentate \n \ntâlnirile recente. 

Toate \ntâlnirile [i activit`]ile grupului sunt consemnate [i ilustrate pe pagina de

Internet a Ordinului Arhitec]ilor din România la adresa:

http://www.oar.org.ro/content.php?page=1234 

Arh. Raluca Munteanu

Dreptul la … complet`ri

|n num`rul 5 (iunie - iulie) al Buletinului Informativ al Filialei Teritoriale a Ordinului Arhitec]ilor din România a ap`rut, dup`
cum era [i firesc, un material dedicat Anualei de Arhitectur` din anul 2006. |n introducerea acestuia a fost publicat` o
prezentare a dezbaterilor prilejuite de Anuala \n cauz`, \ntre care [i cea dedicat` bulevardului Buze[ti - Uranus ca ax`
urban` \ntre Pia]a Victoriei [i Catedrala Patriarhal`.
Textul respectiv consemneaz` faptul c` a fost necesar un studiu referitor la patrimoniul cultural, coordonat de subsemnata,
lucru adev`rat, dar care necesit` o serie de preciz`ri.
La data desf`[ur`rii dezbaterilor men]ionate (mijlocul lunii mai) era elaborat numai studiul preliminar, cel final fiind \ncheiat
abia \n iunie.
Cu toate acestea, deja prin acel studiu preliminar se atr`gea aten]ia asupra riscurilor [i pericolelor pe care le-ar genera
execu]ia bulevardului Buze[ti - Uranus \n ceea ce prive[te patrimoniul cultural din aria aferent` acestuia [i finalizarea
cercet`rii nu a f`cut decât s` confirme [i s` \nt`reasc` concluziile ini]iale.
|n consecin]` [i luând \n considerare faptul c` textul publicat poate fi interpretat [i \n sensul \n care (tocmai) aplicarea stu-
diului dedicat resursei culturale presupune sacrificarea unor monumente istorice, trebuie subliniat c`, dimpotriv`, acesta nu
sus]ine \n nici un chip realizarea bulevardului Buze[ti - Uranus.

Arh. Hanna Derer august 2006
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Bienala de Arhitectur`

de la Vene]ia a ajuns la

cea de-a zecea edi]ie.

"Ora[ele, arhitectur` 

[i societate" este

numele sub care, \ntre 

10 septembrie [i 19

noiembrie, se va

desf`[ura aceast`

expozi]ie interna]io-

nal` care \[i propune

s` analizeze feno-

menele ce modeleaz`

\n acest moment pro-

filul metropolei con-

temporane. 

O
rganizatorii, Fondazione la
Biennale di Venezia, au conceput
mesajul acestei edi]ii ca un prilej

de discu]ie \n jurul dinamicii zonelor
urbane contemporane, precum [i al
rolului pe care un arhitect \l are \n pro-
cesul de construc]ie a unei comunit`]i
urbane democratice viabile. Pentru ca
toate acestea s` poat` fi surprinse din
mai multe puncte de vedere, anul aces-
ta, pe lâng`  expozi]ia ca atare, \n
cadrul c`reia vor fi prezente 50 de ]`ri,
vor fi organizate, pentru prima oar`,
dou` evenimente colaterale, pentru a fi
subliniate propor]iile acestui demers.
Proiectul “Ora[e de piatr`”, ce se va
desf`[ura la Vene]ia, precum [i proiec-
tul “Ora[ul-port”, ce se va desf`[ura la
Palermo, fac parte din Sensi
Contemporanei, unul dintre cele mai
mari proiecte culturale sprijinite de
guvernul italian, lansat \n 2003, al c`rui
scop este acela de a pune \n discu]ie
condi]iile de via]` [i dinamica
dezvolt`rii  din regiunea de sud a Italiei
[i, implicit, de a stimula crearea unei
dezbateri despre cum pot fi impulsio-
nate activit`]ile de schimbare din
aceast` zon`.”Ora[ele de piatr`” este

expozi]ia ce se va deschide pe data de 10 septembrie [i se va \nchide pe data de 19
noiembrie, pe parcursul ei urmând s` fie prezentate solu]iile participante la concur-
sul na]ional, dedicat Italiei de Sud.  “Ora[ul-port”, expozi]ia deschis` publicului
\ntre 15 octombrie 2006 [i 14 ianuarie  2007, va aduce \n prim plan rezultatele
unui concurs  adresat tinerilor arhitec]i italieni. Ambele evenimente vor fi \nso]ite de
o câte o conferin]` interna]ional`, pentru a se putea dezbate problemele  care au
fost pus \n eviden]`. De asemenea, va avea loc [i un workshop, intitulat
"Configurarea ora[ului viitorului: grani]e [i leg`turi", \n cadrul c`ruia se vor analiza
interac]iunile dintre politic`, guvernan]` [i dezvoltare teritorial`, urbani[tii  fiind
invita]i s` analizeze [i s` fac` propuneri pentru mai buna func]ionare a acestor
re]ele urbane, \n care se redefinesc mai toate conceptele tradi]ionale pe baza c`rora
func]ionau pân` nu demult.  Asistând la felul \n care grani]a [i limita sunt recontex-
tualizate \n noile structuri urbane, cei invita]i la acest workshop vor propune o ana-
liz` mai detaliat` a problemei,  nu numai din punct de vedere arhitectural sau
urbanistic, ci [i geo-politic, economic, social, care, \n ultim` instan]`, ar punea pune
baza unor noi politici administrative.  Un alt workshop va pune \n discu]ie
chestiunea mobilit`]ii \n cadrul meta-ora[elor, pornind de la acelea[i premise ale
sl`birii grani]elor fizice.   Astfel, se va pune \n discu]ie problema mobilit`]ii [i a dez-
volt`rii zonelor metropolitane, a ceea ce ei numesc  M.U.R. (Mega Urban Regions),
precum [i rolul ITCs (Information and Communication Technologies) \n acest proces. 
Aldo Cibic and Luigi Marchetti sunt cei care au conceput formula de anul acesta a
expozi]iei, pentru a recrea experien]ele urbane a 16 ora[e din patru continente, pe
o lungine de 300 de metri, c\t are Corderie dell'Arsenale. Folosind fotografii, filme
[i prezent`ri de media mixte, edi]ia din acest an se prezint` ca o ac]iune  de mai
mare anvergur` [i, un lucru inedit, ca un pretext pentru g`sirea unor solu]ii con-
crete la problemele ridicate. 

Calendarul tuturor evenimentelor din cadrul Bienalei este disponibil la:
http://www.labiennale.org/en/architecture/

BIENALA DE ARHITECTUR~        DE LA VENE}IA
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REMIX!
Urban drama for 9 cubes
and many players
Pavilionul românesc la Vene]ia 
A&B: "Remix!" a fost ales s` reprezinte România la Bienala de la Vene]ia. Cum a
pornit acest proiect [i de ce a]i optat pentru interactivitate? Pân` acum pavilioanele
României au fost mai degrab` statice.

Marius Marcu-Lapadat: Datorit` accentu`rii gradului de complexitate de
preg`tire a Bienalei, \nc` de la edi]ia anterioar` s-a decis s` existe o echip` curatori-
al` care s` conlucreze cu un comisar [i care s` fie pân` la urm` r`spunz`toare de
conceptul expozi]iei [i de punerea pe roate a proiectului ales. Uniunea Arhitec]ilor,
care \l are ca pre[edinte pe domnul Derer [i ca vicepre[edinte pe domnul Lungu, a
propus pentru stabilirea proiectului care va reprezenta România un juriu care, dup`
p`rerea mea, a fost deasupra oric`ror suspiciuni. Din el au f`cut parte arhitec]ii Dan
Marin, Florian Stanciu, Str`jan, un arhitect de succes din Alba-Iulia, Radu Teac`, \n
calitate de comisar al edi]iei anterioare, [i eu, \n calitate de comisar al edi]iei
actuale. Am avut de ales din 15 sau 16 propuneri. Dou` s-au deta[at \n mod clar,
au fost cele care aveau \n spate o idee. Apoi, proiectul echipei coordonate de
Constantin Goagea a fost ales \n unanimitate din câte \mi aduc eu aminte. Nu e
niciun secret c`, dup` ce  am desecretizat particip`rile, am fost mul]umit de faptul
c` a câ[tigat o echip` care are o bogat` experien]` \n domeniu. Nu e suficient s` ai
o idee, trebuie s` o [i duci la bun sfâr[it: intervin tot soiul de probleme, legate de
finan]`ri, acte etc., câteodat` mai complicate decât partea de concept \n sine. 
Despre Bienala din acest an trebuie s` spun c` \l are drept comisar general pe
Richard Burdett, un specialist \n urbanism, care pred` la London School of
Economics. Este de asemenea jurnalist \n domeniul urbanismului [i consultant pen-
tru probleme de dezvoltare urban` al ora[ului Barcelona. |n mod evident, aceast`
Bienal` are un caracter u[or diferit, urmând o tendin]` care a fost lansat` la edi]ia
din 2000. Problemele dezb`tute sunt mai pu]in legate de personalit`]i, de sistemul
"star-architects", ci sunt mai degrab` sociale, privesc dezvoltarea ora[ului, a ]esutu-

10 SEPTEMBRIE- 10 OCTOMBRIE
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Marius Marcu-Lapadat: Ideea interactivit`]ii cred c` a venit [i din experien]a
Bienalelor anterioare. E o mare problem` s` atragi aten]ia unui vizitator care este
ultrasaturat de imaginile pe care le vede \n celelalte pavilioane, \n mod inevitabil
mult mai atractive. Ca s` captezi aten]ia unui astfel de vizitator este evident c` tre-
buie s` renun]i la modul tradi]ional de expunere, cu plan[e pe pere]i etc. Avem de-a
face cu o nou tip de percep]ie.

Constantin Goagea: Da, trebuie s` te gânde[ti \n primul rând la condi]iile de
acolo. Toate pavilioanele sunt pline de imagini halucinante, de tehnologie de ultim`
or` cu care nu po]i concura…Nu po]i concura cu japonezii, de exemplu, care vin cu
idei absolut fantastice. Nu vei avea niciun impact dac` \ncerci s` expui cele mai
bune produc]ii de arhitectur` din România din ultimii doi ani, o ]ar` undeva, de care
nu [tie prea mult` lume. Am optat pentru un tip special de interactivitate, nu
neap`rat una \n sensul clasic. Este vorba de o aplica]ie de design interactiv, un joc
cu cuburi foarte simple, care sunt legate de un computer \ntr-un mod invizibil. |n
momentul \n care le a[ezi pe masa de joc, computerul r`spunde cu ni[te proiec]ii ce
corespund direct alegerilor tale. 
Pavilionul \n sine va fi compus \n primul rând din acest joc interactiv care di-
simuleaz` un chestionar sociologic. Fiecare cub reprezint` o \ntrebare la o problem`
specific`: natur`, dezvoltare, mobilitate, locuire,  tehnologie etc., sunt nou` teme de
reflec]ie. Pe dou` fe]e ai aceea[i \ntrebare, pe celelalte patru ai op]iuni de r`spuns.
Dup` ce alegi r`spunsurile, pui cuburile pe o tabl` de joc, iar tabla de joc \]i ana-
lizeaz` [i-]i interpreteaz` r`spunsurile, oferindu-]i ni[te imagini. Exist` \n plus o
parte de expozi]ie, cu ni[te arhive, ni[te fi[iere, \n care toate cele nou` subiecte sunt
dezvoltate vizual. Am conceput [i un catalog, un studiu foarte serios realizat de 25
de oameni, care vin din domenii diferite. Acesta con]ine date statistice foarte
serioase, cercet`ri aprofundate asupra dezvolt`rii urbane \n România \n ultimii 15
ani. Am constatat \n final c` România este un teritoriu foarte fragmentat, rupt, cu
multe contraste. Nu este \ns` vorba de o analiz` exhaustiv`.  

Marius Marcu-Lapadat: Mie mi se pare interesant c` toat` partea asta de 
analiz` sociologic` [i de cercetare care de obicei cap`t` o form` vizual` anost` [i st`
prin ni[te sertare pr`fuite, ajungând doar \n anumite medii, cap`t` \n proiectul lor o
dimensiune atractiv`. Din acest dialog cu lumea arhitec]ilor, prin care cap`t` forma
unor diagrame expresive [i sunt puse \n circula]ie, cred c` toat` lumea are de
câ[tigat.

lui urban etc. |n aceast` perspectiv`,
propunerea României din acest an se
concentreaz` de asemenea pe pro-
blemele sociale, pe diferite layere de
analiz` ale dezvolt`rii urbane, evitând
obiectele arhitecturale punctuale care
desigur c` exist`, dar sunt mai degrab`
ca m`rgelele \n noroi. 

Constantin Goagea: Când am par-
ticipat la concursul de proiecte aveam
destul de clar \n cap ceea ce voiam s`
spunem despre România. Tema ini]ial`
de la Vene]ia se numea "meta-city", un
termen cu o \ntreag` poveste \n spate.
Au existat o expozi]ie [i o carte a
biroului MVRDV \n care au f`cut o
analiz` a unui teritoriu virtual, utopic,
generat numai de statistici (care este
densitatea optim` pentru locuire, care
este densitatea optim` pentru industrie
etc.). Au  construit un meta-ora[ numai
pe baz` de diagrame, totul era cifre, o
dezvoltare eliberat` de orice criteriu
estetic. Expozi]ia lor a avut un impact
puternic. Pe lâng` acestea, exist` noile
studii ale lui Boerri, redactorul-[ef de la
Domus. Acum 4-5 ani, acesta a lansat
o carte, "Uncertain States of Europe",
exact genul de cercetare antropologic`,
cultural`, pe zone "in between". Nu
mai analizeaz` un singur ora[, ci zonele
dintre ora[e, conurba]iile, zonele \n
care sunt dezvoltate noi tipuri de
locuire, lâng` autostr`zi etc. |n studiul
s`u, trec \n prim-plan noile forme de
evolu]ie urban`, mai ales cele sub pre-
siuni economice, n`scute din alte reguli
decât localit`]ile tradi]ionale. 
Echipa curatorial` de la Vene]ia a
schimbat titlul ini]ial "Meta-City", care
se pare c` a bulversat mult` lume, [i l-a
f`cut mai explicit: "Ora[ul. Oamenii,
arhitectur` [i societate". Cum a spus [i
colegul nostru {tefan Ghenciulescu
este unul dintre cele mai neinspirate
titluri la care se putea ajunge, foarte
pu]in sugestiv. 
Dup` cum spuneam, când am plecat la
drum, aveam con]inutul, ceea ce voiam
s` spunem despre România, dar nu
[tiam exact cum o sa-l punem \n prac-
tic`. Aveam prea multe idei [i a trebuit
s` le cur`]`m rând pe rând. Ne-au aju-
tat \n acest sens to]i colaboratorii
no[tri, sociologi etc. 
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Constantin Goagea: Trebuie spus
de asemenea c` acest catalog este \n
englez` [i va fi distribuit \n pavilion. Noi
ne-am propus \nc` de la \nceput s`
facem cunoscut acest efort [i \n
România. |n primul rând, a existat o
perioad` de pre-testare, au venit colegi-
arhitec]i [i al]i invita]i [i s-au jucat cu
cele nou` cuburi. Am analizat reac]iile
lor, ne-am dat seama ce mai trebuia
schimbat. |n general, am avut 
"feed-back"-uri pozitive. Iar dup` ce se
va termina expunerea la Bienal`, vrem
s` aducem proiectul [i \n România.

A&B: Experien]a Bienalei din România,
organizarea ei [i perspectiva ampl`
asupra produc]iei autohtone de arhitec-
tur`, v-au ajutat \ntr-un fel?

Goagea - Da, ne-a ajutat mult aceast`
experien]` jurnalistic` [i de organizare.
Proiectul \n sine e \ns` unul \n care
partea de arhitectur` nu ocup` un loc
a[a de important. Am mers la Vene]ia
s` vedem cum arat` pavilionul [i am
g`sit pu]in` vopsea neagr` zgâriat` pe
perete; pere]ii aceia co[covi]i ne-au
adus aminte de zidurile de acas` [i l-am
invitat pe Alex Popescu s` lucreze cu
noi, un autor al multor stencil-uri
urbane. Am creat astfel [i un nivel de
urban art, complementar cumva studiu-
lui nostru. 
Ne-am ajustat subiectele [i la cercet`rile
sociologice existente. |n principiu, sunt
teme de dezvoltare urban`: vorbim de
natur`, locuire, planificare, modernitate
vs. tradi]ionalism, mobilitate, transport,
ecologie, sat/ora[, lucruri foarte fire[ti
când discu]i despre dezvoltarea unui
teritoriu amplu. De la colega noastr`
Ana Bleahu, care este sociolog, am
primit toate direc]iile bune \n ajustarea
tipului de chestionar pe care l-am f`cut
noi. Ea ne-a ajutat s`-i d`m o direc]ie
authoton`, s` reflecte situa]ia de aici. 

A&B: Ce reprezint` pentru arhitec]ii
români experien]a Bienalei de la
Vene]ia?

Marius Marcu-Lapadat: Dup`
p`rerea mea, este cel mai prestigios loc
de confruntare a tendin]elor, a mode-
lor. De-a lungul anilor, lucrurile au
devenit din ce \n ce mai complexe:
acum, Bienala nu se mai vrea un simplu
for de expunere, ci [i un creuzet, un
spa]iu unde s` se prefigureze solu]ii
pentru problemele curente. La edi]ia
din acest an, aceast` tendin]` este
foarte evident`: vor exista ni[te sim-
pozioane despre excelen]a \n
guvernarea ora[elor, se vor discuta
probleme legate de urbanism. De
aceea, cred c` ar fi important s` par-
ticipe la aceste dezbateri [i reprezen-
tan]i ai administra]iei Bucure[tiului. 
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Constantin Goagea: Bienala este de fapt un loc unde s` \]i pui \ntreb`ri. A ajuns
foarte vizibil` \n toat` lumea, poate [i pentru faptul c` este \ntr-un final un proiect
de marketing politic. Faptul c` România a primit o finan]are mai bun` \n acest an
cred c` este [i o consecin]` a acestui fapt. |n mod evident, calitatea expunerii a
crescut sim]itor, de la an la an. |n plus, nici nu mai suntem percepu]i ca acum 
doi-trei ani, Estul \ncepe s` devin` un loc interesant, eclectismul s`u este la mod`. 

A&B: Vre]i s` prezenta]i proiectul [i \n România. Acest demers corespunde [i
dorin]ei de a semnala necesitatea acord`rii unei mai mari importan]e strategiilor
urbane?

Marius Marcu-Lapadat: La scara instrumentelor pe care le are la dispozi]ie, cu
siguran]` c` acest proiect va contribui [i la emolierea rela]iilor dintre autorit`]i,
arhitec]i [i publicul larg. Sunt unii care protesteaz` pentru prezervarea Bucure[tiului,
dar nici nu [tiu exact pentru care Bucure[ti, protesteaz` pentru ridicarea unei
cl`diri, dar nu se [tie dac` vrea cineva s` o ridice sau nu. Asist`m adeseori la un soi
de dialog al surzilor care nu-[i are rostul pentru c` \n final to]i ne dorim s` tr`im
\ntr-un mediu agreabil. Sigur c` expozi]ia va avea [i critici, [i printre arhitec]i, [i
printre vizitatorii neprofesioni[ti, dar va constitui un instrument util pentru
\n]elegerea ora[ului. 



25

e
ve

n
im

e
n

te
EV

EN
IM

EN
TE

EX
TE

RN
E

FABRICA: ochii deschi[i
Centrul Pompidou, Paris, 6 octombrie - 6 noiembrie 2006

|
nfiin]at` \n 1994 la ini]iativa lui Luciano Benetton [i Oliviero Toscani, "Fabrica" este
un laborator de cercetare \n comunicare, explorând domenii diverse precum grafi-
ca, cinematograful, design-ul industrial, muzica, noile media [i fotografia. G`zduit`

\ntr-o cl`dire minimalist` semnat` de Tadao Ando, aproape de Trévise (Italia), aceast`
original` institu]ie este condus` de o echip` interna]ional` ce \ncurajeaz` creativi-
tatea \n rândul tinerilor profesioni[ti din lumea \ntreag`. Ace[tia sunt selec]iona]i \n
fiecare an pe anumite proiecte, primind burse pentru realizarea propriilor idei.
Ini]iatoare a numeroase campanii de comunicare vizual`, \mpreun` cu mari organi-
za]ii precum "Reporters Sans Frontières", "Organisation Mondiale de la Santé" etc.,
acest centru privat de crea]ie favorizeaz` deschiderea [i interculturalitatea \n toate
domeniile de activitate. 
Conceput` de Centrul Pompidou, expozi]ia prezint` o serie important` de proiecte
concepute la Trévise, distribuite \n patru zone tematice: comunicare vizual`, reporta-
je fotografice, experimente interactive [i o c`l`torie virtual` prin cl`dirile Fabrica. 

Prima conferin]` interna-
]ional` despre arhitectura 
[i construc]iile numerice

|
ntre 19 [i 21 septembrie, {coala de Arhitectur` [i Inginerie a Universit`]ii din Seul
\mpreun` cu Institutul de tehnologie din Wessex, din Anglia, a organizat prima con-
ferin]` interna]ional` dedicat` arhitecturii [i construc]iilor numerice.

Conferin]a s-a adresat profesioni[tilor [i cercet`torilor implica]i \n crearea [i utilizarea
noilor instrumente de proiectare, de gestiune [i pedagogie care atrag noi practici [i noi
forme arhitecturale. Mai multe informa]ii: www.wessex.ac.uk/conferences

NOUA RUSIE 
ÎMPLINE{TE 15 ANI
|ntre 19 [i 22 octombrie 2006, Moscova va g`zdui a 14-a edi]ie a Festivalului
Anual cu tema "Noua Rusie \mpline[te 15 ani!". |n programul acestei 
\ntâlniri - o panoram` a produc]iei ruse[ti recente: urbanism [i arhitectur`, o
selec]ie a construc]iilor [i proiectelor concepute \ntre 2004 [i 2006, precum [i
crea]ii ale unor tineri arhitec]i, prezent`ri de filme [i de publica]ii.
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Era \n octombrie - luna recoltelor [i mai ales a vinului - când pe marginea unui
Murfatlar rubiniu am \nceput s` m` gândesc \mpreun` cu profesorul Javier de
Cárdenas y Chavarri [i cu colega mea lector dr.arh. Beatrice Jöger la ceea ce ar \nsem-
na o [coal` de var` f`cut` la noi dup` cum v`zusem "la ei". P`rea simplu: trebuiau
doar un loc care s` prezinte interes arhitectural, ni[te studen]i motiva]i [i câteva cadre
didactice care s` \i \ndrume. |n rest, un "plan de b`taie" [i cheltuieli minime.
Mai târziu, când s-a pus problema ca imagina]ia s` devin` realitate, lucrurile nu au mai
fost chiar atât de simple. Cazare, mas`, transport pentru, participan]i, invita]i care s`
conferen]ieze...alegerea unor studen]i cu adev`rat interesa]i de domeniul restaur`rii
(decisesem c` subiectul vor fi bisericile s`se[ti fortificate din Transilvania [i \n special
cea de la Dealu Frumos, unde Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism ION MINCU a
\nfiin]at \nc` din 2003 un Centru de Studii pentru Arhitectur` Vernacular`). A trebuit
s` \ntocmim dintru \nceput o documentare cât mai complet` asupra zonei [i mai ales
asupra patrimoniului arhitectural s`sesc. 
Noroc c` nu am fost singuri. Ne-au stat al`turi Universitatea de Arhitectur` [i
Urbanism ION MINCU care ne-a pus la dispozi]ie Centrul de Studii pentru Arhitectur`
Vernacular` [i autocrul facult`]ii, OAR-Filiala Bucure[ti care a fost unul dintre princi-
palii sponsori ai evenimentului, firma Hidroproiect Design, funda]ia PRO PATRIMONIO,
firma 2mtdv. A[a \ncât am putut pleca la drum. Am pus laolalt`, \ntr-un loc care se
g`se[te chiar lâng` centru ]`rii, dup` cum ne-au ar`tat localnicii, 15 studen]i români,
12 studen]i spanioli de la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2
arhitec]i-masteranzi de la Scuola di Specializzazione nel Restauro din cadrul
Universit`]ii La Sapienza din Roma, 6 conferen]iari din România, unul din Germania,
doi din Spania, o trup` de cântece [i dansuri populare format` din copii din ora[ul
Agnita, una de actori (studen]i la teatru) \mpreun` cu profesoara lor, popula]ia cât se
poate de plurietnic` [i de multicultural` din Dealu Frumos - iar rezultatul a fost un
workshop reu[it, din care to]i participan]ii au plecat \mbog`]i]i dac` nu la propriu, cu
siguran]` la figurat [i ale c`rui rezultate vi le prezent`m \n cele ce urmeaz`. 
Beneficiind de conferin]e variate, toate \ns` referindu-se la tematica restaur`rii [i \n
special, pe cât posibil, la problemele specifice ale patrimoniului arhitectural din
Transilvania, cât [i de \ndrumare direct` \n activitatea lor practic`, studen]ii s-au orga-
nizat \n 6 echipe, din fiecare f`când parte \n mod firesc atât români cât [i str`ini. V`
prezent`m mai jos, pe scurt,  tematica abordat` de ei [i spicuiri din studi-
ile lor: 

Echipa I. Rodrigo ALVAREZ, Cristina CHIRTA{, Laura MARINAS,
Francisco MONTOYA, Cristina NICOLAESCU, Eduardo TAJUELO -
Propunere de reabilitare a cl`dirii [colii Germane [i crearea unui
traseu de vizitare al incintei cet`]ii.
De[i aparent sunt dou` teme f`r` leg`tur` \ntre ele, echipa a ar`tat
leg`tura de ordin compozi]ional, volumetric, func]ional care exist` \ntre
cetate [i [coal`. S-a propus restaurarea acesteia cu func]iunea de [coal`
de restaurare - ateliere, venind \n \ntâmpinarea inten]iei UAUIM de a
amenaja aici ni[te ateliere \n care s` se \ntâlneasc` studen]i bucure[teni
cu cei ai {colii de Restaurare de la Chaillot (Paris, Fran]a), \n virtutea unei
leg`turi de acum bine fundamentat` \ntre cele dou` institu]ii. 

Echipa II. Anne Marie GACICHEVICI, Lorenza NICOSIA (arh.),
Mircea Nicolae STANCA - Pia]a Central` din Dealu Frumos. Studiu [i
propuneri privind restaurarea frontului principal de cl`diri al pie]ei.
Constat`rile [i propunerile de interven]ie pe care-am sintetizat \n cadrul acestei schi]e
de proiect au fost gâdite \n scopul conserv`rii a ceea ce exist`, f`r` a aduce, deo-
camdat`, modific`ri \nsemnate. |n fapt, suntem de p`rere c` partea de consolidare
este cea mai important` \ntr-o prim` faz` a reabilit`rii acestor construc]ii, [i numai
atunci când se va ob]ine deplina stabilitate structural` a cl`dirilor se va putea lua \n
calcul posibilitatea unor interven]ii cu caracter de modificare/transformare.
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Echipa III. Ana FERNANDEZ del Prado, Adrian IBRIC (arh.),  Jaime
RIPOLL Ruiz-Capillas, Miruna STOICESCU, Maite TORRES
Villanueva - Centrul localit`]ii (pia]a central` din) Dealu Frumos -
reabilitare urban`.
Am ales subiectul pie]ei principale din Dealu Frumos ca punct de origine
al investiga]iei privind revitalizarea satului, orientându-ne cãtre zona sa
centralã ca un viitor push-button pentru toata a[ezarea. Dupã o serie de
analize la fa]a locului, inclusiv istoricul dezvoltãrii [i schimb`rilor \n
cadrul comunitã]ii, a fost evident cã pânã \n momentul plecãrii sa[ilor \n
anii '90, biserica fortificatã [i incinta sa au fost centrul absolut al acestui
loc.  Am considerat ca o mai bunã solu]ie dezvoltarea zonei centrale ca
axul dintre biserica fortificatã [i cea ortodoxã, incluzând "pia]a" ca o
l`rgire \n capãtul respectiv. Acest ax va avea un profil variabil \ntre cele
doua puncte principale, profil adaptabil la o varietate de func]iuni 
pentru cã nu se referã numai la stradã \n sine [i la modernizarea infra-
structurii/ utilitã]ilor, dar [i la gospodãriile \nvecinate.

Echipa IV. Berenice ARISTI, Francesca CONDÒ (m. arh.), Patricia
GARCIA, Carmen NIEVES, Dan STROESCU - Casa Maurer - studiul
unei gospod`rii s`se[ti aflate \n vecin`tatea bisericii fortificate (1)
- casa [i studiul incintei
Cl`direa examinat` nu prezint` o stare excesiv` de degradare datorit`
bunelor condi]ii \n care s-a p`strat acoperi[ul. Totu[i p`r`sirea func]iunii
de locuire (familia s-a mutat \n una din anexe) a adus cu sine privarea de
o \ngrijire continu` care ar fi garantat p`strarea \n bun` stare a ten-
cuielilor, ferestrelor, corni[elor etc. [i \n consecin]` aceste elemente s-au
degradat. Ideea de a crea un punct de contact \ntre zona privat` (gos-
pod`ria familial`) [i posibilul public, cu posibilitatea de a achizi]iona pro-
duse, dar [i ca un contact simbolic \ntre prezent [i trecut, prin inter-
mediul unui mic muzeu, constituie dup` p`rerea noastr` nu numai un
mod de a conserva [i refunc]ionaliza obiectul de arhitectur`, ci [i o
ocazie pentru comunitatea local` de a-[i reg`si r`d`cinile, de a se
autoreprezenta.
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Echipa V. Alexandru CHIRU, Emil-Alexandru DINU-POPA, C`t`lina 
GRIGORE, Daniela ST~NCIUCU - Casa Maurer - studiul unei gospod`rii
s`se[ti aflate \n vecin`tatea bisericii fortificate (2) - func]ionarea incintei [i
anexele (grajduri, [ur`)
Aceast` echip` a ini]iat un studiu complementar echipei IV, ocupându-se de un
studiu func]ional al incintei gospod`riei (care este de dimensiuni mari) [i a studi-
at anexele cuprinse \n aceasta, propunând solu]ii de refunc]ionalizare. Cit`m
câteva observa]ii de patologie con]inute \n studiul lor: apa se infiltreaz` printre
]iglele acoperi[ului situate direct pe astereal`, se impune ca interven]ie de
urgen]` \nlocuirea ]iglelor necorespunz`toare; prin capilaritate apa se infiltreaz`
pe timpul iernii [i la ploi foarte abundente, spre deosebire de cas` [i de poart`
grajdurile nu au soclu de piatr`, solu]ia propus` este un posibil dren de pietri[ [i
pavaj cu bolovani de râu; iarna, când animalele locuiesc \n grajd, se formeaz`
condens pe pere]ii interiori, putându-se deasemenea remarca grinzi [i du[umele
putrezite, se cere refacerea tencuielii pere]ilor, folosindu-se una permeabil`, even-
tual pe baz` de p`mânt.

Echipa VI. Alexandra BEJAN, Maria-Cristina BOGDAN, Mihail DUMITRIU,
Helena FERNANDEZ Moriano, Irina PIENARU, Maria del Mar POMET -
Comunitate - tradi]ii [i viitor
Aceast` echip` a realizat un studiu profund [i sensibil al componentei etnografice
a localit`]ii, a \ntocmit harta etnic` a a[ez`rii, ar`tând situa]ia de la ora actual` [i
de acum un secol, dar mai ales a conceput un film cu reale valen]e cine-
matografice \n care protagoni[tii sunt chiar locuitorii Schönbergului: sa[i, români,
corturari, rromi. 

|n ce prive[te comunic`rile [tiin]ifice sus]inute de invita]ii no[tri, spa]iul nu ne per-
mite decât s` le enumer`m, \n ordinea \n care au fost prezentate: Hanna Derer
(conf. dr. arh., UAUIM) - Prezentarea cet`]ilor s`se[ti din Transilvania, Mioara
Lujanschi (director executiv, Funda]ia PRO PATRIMONIO) - Includerea priorit`]ilor
de patrimoniu din zona satelor s`se[ti \n proiecte integrate, Ioan-George Andron
(dr. cercet`tor, Muzeul Etnografic Bra[ov) - Aspecte ale arhitecturii vernaculare
din Scheii Bra[ovului, Liviu Gligor (conf. dr. arh., UAUIM) - Implementarea strate-
giei GTZ \n restaurarea unor obiective din ora[ul Sibiu, Javier de Cárdenas y
Chavarri (prof.dr.arh.,  ETSAM) - Umiditate [i fisuri \n cl`diri , Santos Garcia
(prof..arh. - ETSAM) - Proiecte de locuin]e sociale \n regim de urgen]` \n Sri Lanka
[i Nicaragua, Mihai Opreanu (lector drd. arh., UAUIM, ICOMOS) - Restaurarea 
bisericii [i a cet`]ii s`se[ti din Mo[na [i alte proiecte de restaurare, Christoph
Machat  (dr., vicepre[edinte ICOMOS Germania) - Patrimoniul arhitectural s`sesc
din Dealu Frumos [i Sighi[oara, Sergiu Nistor (conf. dr. arh.,  UAUIM, ICOMOS
România) - Un patrimoniu \n c`utarea mo[tenitorilor: patrimoniul cultural s`sesc
din sud-estul Transilvaniei
Una peste alta, la anul ne revedem "la ei" - \n Bocegullas, provincia Segovia! 

Asist. drd.arh. Codina Du[oiu
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|n intervalul 
2 noiembrie - 2 decembrie, 
se vor desf`[ura la Bucure[ti premiile
industriei române[ti de arhitectur` 
Bienala de Arhitectur` Bucure[ti 2006 va reuni cele mai importante lucr`ri finalizate de arhitec]ii români din ]ar` [i

din str`in`tate \n ultimii doi ani. Panourile de concurs sunt expuse la Teatrul Na]ional Bucure[ti - Galeria etaj 3. |n

paralel, Bienala va include evenimente de arhitectur` japonez`: expozi]ii, conferin]e profesionale, mese rotunde.

Japonia este ]ara unde de mai bine de 50 de ani se creaz` una dintre cele mai valoroase arhitecturi din lume, care

reu[e[te s` sintetizeze tehnologia de ultim` or` cu o tradi]ie excep]ional`. La fiecare genera]ie, inclusiv \n prezent,

exist` cel pu]in trei sau patru arhitec]i japonezi considera]i a fi printre marii mae[tri interna]ionali, dar care mani-

fest` un cult evident pentru câteva teme specifice arhitecturii japoneze: modul subtil de a lucra cu spa]iul, inte-

grarea timpului \n parcurgerea unui traseu, manipularea sc`rii [i inserarea mediat` a volumelor \n contextul urban,

dar mai cu seam` respectul pentru valorile [i normele culturii locale, pentru oameni [i pentru pove[tile lor. Altfel

spus, buna m`sur` [i bunele ritualuri, pe baza c`rora se poate construi mai departe, perfect actual, dar cu

con[tiin]a gesturilor care au fost f`cute bine cândva [i a celor care mai pot fi \nc` p`strate sau recuperate. 

Detalii pe www.arhitectura1906.ro
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Patios, Porches, & Verandas • Editor: Ana
Canizares • Rockport, 2006

Spa]iile intermediare externe, cum sunt verandele, porticurile [i ceea ce mai nou de-
numim "patio", necesit` la fel de mult` aten]ie [i planificare ca [i spa]iile interioare
ale unei case. Cartea de fa]` prezint` mai mult de 300 de fotografii ale unor spa]ii
de acest fel, care fac leg`tura dintre peisajul exterior [i stilul interior al unei re[edin]e.
Gândite s` func]ioneze ca spa]ii adi]ionale de locuit, exemplele prezentate \n acest
volum prezint` diverse solu]ii de iluminat, de mobilier [i de elemente decorative. 

Garage, reinventing the place we park • Kira
Obolensky • The Taunton Press, 2001

|n "cultura" american` garajul nu mai este exclusiv un spa]iu destinat parc`rii ma[inii.
El a devenit \n timp atelier, birou, studio, laborator, spa]iu de locuit, studio de sunet,
spa]iu de joac` [i depozit. Cele 52 de garaje prezentate eviden]iaz` polivalen]a aces-
tei structuri. 
Volumul de fa]` prezint` o panoram` asupra celui mai intim spa]iu al "peisajului
stradal", oferind solu]ii pentru amenajarea garajelor existente, idei pentru realizarea
unor astfel de spa]ii [i solu]ii de design care eviden]iaz` poten]ialul celei mai versatile
"camere" ale unei case. 

Imagining Ground Zero • Suzanne Stephens, Ian
Luna [i Ron Broadhurst • Thames & Hudson 2004

Imagining Ground Zero documenteaz` concursul pentru amenajarea spa]iului r`mas
liber dup` 9.11, câ[tigat de Daniel Libeskind [i sponsorizat de Lower Manhattan
Developement Corporation, precum [i propunerile prezentate [i publicate la invita]ia
revistei "New York", expuse \n cadrul galeriei Max Protetch. Pe lâng` acestea, este
operat` o selec]ie dintre cele 5000 de proiecte pentru World Trade Centre Memorial. 
Sunt prezentate \n detaliu proiectele realizate de David Childs de la Skidmore, Owings
& Merill cu colaborarea lui Daniel Libeskind pentru "ground zero", "Reflecting
Absence" a lui Michael Arad [i Peter Walker pentru memorial [i Santiago Calatrava,
DMJM + Harris [i STV Group pentru World Trade Centre Transportation Hub.

Steel and beyond • Annette LeCuyer •
Birkhauser, 2003

Metalul deschide \n arhitectur` o serie nelimitat` de noi posibilit`]i. Schimbarea
rapid` a standardelor, a proceselor de design [i de fabrica]ie fac aceast` carte nece-
sar` oric`rui arhitect. Examinând \n detaliu ultimele tendin]e [i dezvolt`ri \n domeniu,
volumul include o serie de eseuri ce trateaz` noi strategii de realizare a structurilor,
sisteme de materiale hibride, designul, fabrica]ia [i modele parametrice pentru
realizarea computerizat` a structurilor. Suplimentar sunt prezentate 20 de studii de
caz ale unora dintre cele mai noi cl`diri, atât \n faza de design, cât [i \n faza final`.
Cl`dirile selectate con]in o mare varietate de tehnici [i func]iuni, oferind documen-
ta]ie asupra ultimelor tendin]e \n tehnologia metalului.
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De aceea, una din caracteristicile de

baz` ale \nvelitorii  este de a oferi

solu]ii pentru toate zonele acoperi[ului,

f`r` a fi nevoie de improviza]ii. Astfel,

din perspectiva firmei Bramac, abor-

darea \nvelitorii ca sistem complet

presupune preocuparea continu` pentru

studierea solicit`rilor [i cerin]elor legate

de acoperi[uri, concomitent cu

realizarea pieselor [i accesoriilor care s`

asigure cre[terea gradului de func]iona-

litate al \nvelitorii, precum [i sporirea

siguran]ei acesteia din punct de vedere

al impermeabilit`]ii [i stabilit`]ii.

Din aceast` perspectiv`, oferta firmei

Bramac cuprinde, \n afara ]iglelor 1/1,

peste 50 de accesorii destinate ventila]iei,

str`pungerilor, siguran]ei accesului pe

acoperi[, iluminatului, \mpiedicarea

alunec`rii z`pezii, precum [i un sistem de

jgheaburi [i burlane din PVC – Stabicor.

Func]ia de ventila]ie [i subventi-

la]ie a acoperi[ului este asigurat` de o

palet` variat` de accesorii, [i anume:

band` de aerisire protec]ie strea[in`, ]igl`

de aerisire, elemente de aerisire [i

protec]ie coam`, Metaroll, Figarol (asigur`

BRAMAC
Solu\ia complet[ pentru `nvelitori

o \mbinare estetic` [i protec]ie \mpotriva

p`trunderii apei, prafului, p`s`rilor, \ntre

]igla 1/1 [i ]igla  de coam` a muchiei [i

]igla de coam` a coamei orizontale),

pl`cu]e PVC \nchidere coame, band`

aerisire – protec]ie coam`. 

Un rol important \n \ndeplinirea acestei

func]ii o au foliile deschise la difuzie:

Bramac Universal (1300g/mp/24h) [i

Bramac Pro (1400g/mp/24h). 

Folia Bramac Universal are rol de preluare a

eventualelor infiltra]ii de ap`, a condensu-

lui, a prafului etc. [i poate fi montat` direct

pe c`priori, f`r` a fi necesar` astereala,

reducându-se astfel costurile de materie

prim` [i manoper`. Are o capacitate mare

de difuzie, asigurând o bun` subventila]ie

acoperi[ului. Este rezistent` atât la rupere,

oferind siguran]` la montaj, cât [i la intem-

perii pân` la montarea \nvelitorii.

|n ceea ce prive[te etan[eitatea la

ac]iunea apei din precipita]ii, firma

Bramac ofer` solu]ii de acoperi[uri care s`

permit` un control sistematic, facilitând

localizarea defec]iunilor [i repararea imedi-

at` a zonelor degradate ale \nvelitorii:

dolia Profilo S (permite colectarea apelor la

\ntâlnirea a doua planuri al acoperi[ului) [i

dolia metalic`, precum [i un sistem de

jgheaburi [i burlane Stabicor P. 

Un alt aspect important care nu trebuie

omis este protec]ia \mpotriva

alunec`rii z`pezii de pe acoperi[. |n

acest caz se recomand` folosirea ]iglelor

parazapad`, iar \n zonele cu ninsori abun-

dente a sistemului paraz`pad`.

Pentru ca accesul pe acoperi[ s` se

desf`[oare \n condi]ii de siguran]`,

Bramac ofer` un sistem de accees pe

acoperi[, care are rolul de a facilita accesul

pe acoperi[ \n zonele care necesit` opera]ii

de \ntre]inere sau revizii (co[uri de fum,

atene etc.).

De aceea, putem afirma c` Bramac a

preg`tit o experien]` dincolo de form` [i

materie, bazat` pe detalii. O experien]`

legat` de adev`rata defini]ie a

acoperi[ului, oferindu-v` un sistem com-

plet de \nvelitori.

Dac` v` decide]i s` achizi]iona]i un

acoperi[ nou sau s`-l renova]i pe cel exis-

tent, nu uita]i s` consulta]i oferta variat`

pus` la dispozi]ia dumneavoastr` de firma

Bramac.

ROLUL PRINCIPAL AL ACOPERI-
{URILOR ESTE DE ÎNCHIDERE A
CL~DIRII {I DE CREARE A UNUI
MEDIU INTERIOR PROTEJAT
FA}~ DE CEL EXTERIOR,
ACOPERI{URILE FIIND ELE-
MENTE SEPARATOARE {I, ÎN
ACELA{I TIMP, DE CONTACT
PERMANENT CU MEDIUL
AMBIANT, ÎNDEPLININD ROLUL
PRINCIPAL DE BARIER~ EFICACE
CONTRA FACTORILOR AGRESIVI
AI MEDIULUI EXTERIOR:
VARIA}II DE TEMPERATUR~,
UMIDITATE, PLOAIE {I VÂNT,
ZGOMOT, PRAF, NOXE ETC.
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El Croquis 

129-130/2006
Acest num`r al revistei spa-

niole este dedicat celebrilor

Herzog & De Meuron, mai

precis proiectelor acestora

realizate \ntre 2002 [i 2006.

|n textul critic de \nceput,

Jean-François Chevrier [i-a

propus s` surprind`

tr`s`turile care individual-

izeaz` opera celor doi

elve]ieni, f`când tot timpul

apel la exemple concrete. |n

propria abordare a arhitec-

turii, Herzog [i De Meuron

pun accentul pe studiul

formelor [i al materialelor,

precum [i pe colaborarea cu

profesioni[ti ai spa]iului con-

struit. Dintre proiectele

prezentate amintim:

Extinderea muzeului de Art`

Aarau, Elve]ia, conceput` ca

o teras` \n`l]at`, IKMZ

Universitatea Tehnic` din

Brandemburg Cottbus,

Germania,  Funda]ia 

Schaulager Laurenz, Centrul

de Art` Walker, Minneapolis,

SUA etc.

Japan Architect

62/2006
Num`rul de var` al revistei

japoneze continu` seria

spa]iilor prezentate \n deta-

liu. Proiectele selectate sunt:

Tokyo Club, reamenajarea

unei cl`diri vechi de peste

100 de ani; Mikimoto Ginza

2, cl`direa cu spa]ii comer-

ciale semnat` de Toyo Ito,

având o spectaculoas`

fa]ad`; Jeju, Three Art

Museums „Wind”, „Stone”,

„Water”; Ginza Kyubey

Annex, un elegant restaurant

sushi, realizat pe trei nivele,

o interesant` combina]ie de

modernitate [i tradi]ie; Cas`

\n Kuraken, o impresionant`

locuin]` \n alb, cu spa]ii largi

[i \mbin`ri inedite de un-

ghiuri; Cas` \n Asagaya-

minami, o locuin]` gândit`

pentru un cuplu \n vârst`

care s` reflecte experien]a lor

de via]`; Tokyo Small House

with the Sun, o re[edin]`

dinamic`, vesel`, cu un sis-

tem de \nc`lzire solar. 

Detail

7-8/2006
Frei Otto considera „con-

struc]iile u[oare” (light-

weight construction) printre

cele mai importante puncte

de plecare \n evolu]ia

obiectelor. Este [i tema pe

care o abordeaz` \n num`rul

de var` revista Detail. |n edi-

torialul s`u, Christian

Schittich subliniaz` nece-

sitatea folosirii eficiente a

materialelor. Cu toate c`

arhitec]i precum Walter Gro-

pius, Egon Eiermann, Jean

Prouvé, Buckminster Fuller

sau Konrad Wachsmann au

adoptat de acum zeci de ani

aceast` „tactic`” de constru-

ire, pân` acum nu s-a \nre-

gistrat o evolu]ie spectacu-

loas`. Dintre proiectele

prezentate \n acest num`r

amintim: Pavilionul pliabil al 

arhitectului

german Kalhöfer

Korschildgen [i locuin]a pre-

fabricat` din Danemarca,

semnat` de studioul ONV. 

Japan Architect

61/2006
Num`rul din prim`var` e

dedicat proiectelor a doi ar-

hitec]i japonezi: Kazuhiro

Kojima [i Kazuko Akamatsu.

|nainte de a trece la prezen-

tarea detaliat` a proiectelor

(amintim aici spectaculosul

Liberal Arts& Science

College, Hakuou High

School, The Great Egyptian

Museum [i Space Block

Hanoi Model), arhitec]ii \[i

expun principiile de lucru.

Pentru Kojima, spa]iul poate

fi clasificat \n „negru” [i

„alb”: „negru” pentru

spa]iile cu o func]iune pre-

cis` (buc`t`rie, toalet` etc.),

„alb” pentru spa]iile flexi-

bile, \n continu` transfor-

mare. Este foarte important

s` reu[e[ti s` g`se[ti de

fiecare dat` raportul corect [i

optim. Pe de alt` parte, 

Akamatsu subliniaz` impor-

tan]a ce trebuie acordat`

naturii func]ionale a fiec`rui

spa]iu.

Pute]i comanda aceste reviste prin                          distribuitor de reviste [i c`r]i

interna]ionale specializate de arhitectur` • Str. Sfin]ii Voievozi 6, Sector 1, Bucure[ti 010966,

România; Tel/Fax: +4021 311 70 99/98, office@rospotline.com www.rospotline.com



M
iza acestui proiect este pe de o parte s` aduc` \n strad`, \n pasul trec`torilor,
noile tehnologii, s` induc` mul]imii noi dimensiuni ale mobilit`]ii [i, pe de
alt` parte, s` "g`zduiasc`"  gra]ie acestor tehnologii  o \ntâlnire virtual` a

anonimilor francofoniei.
Instala]ia Covorul digital "bouger/parler" (a te mi[ca [i a vorbi) este un dispozitiv
interactiv \n care participan]ii interac]ioneaz` colectiv cu imagini de mul]imi din alte
]`ri francofone, \n acela[i timp producând cuvinte [i sunete \n limba francez` a[a cum
sunt cântate, vorbite, accentuate \n aceste ]`ri.
Concret, \n timp ce se va deplasa fizic pe covorul digital instalat \n pia]a Universit`]ii,
\n fa]a Teatrului Na]ional, trec`torul va interac]iona virtual [i direct pe imaginile
proiectate pe un ecran ale altor trec`tori din strada unei alte capitale francofone.
|ntregul  dispozitiv nu necesit` un echipament special individual pentru fiecare per-
soan` sau juc`tor, ace[tia fiind liberi \n mi[c`rile lor \n aria covorul numeric.
"Covorul digital" se poate juca pe mai multe nivele, urm`toarele situa]ii find posibile:
- o singur` echip` joac` cu proiec]ia de pe ecran, pe un singur covor digital, comun
tuturor juc`torilor
- dou` echipe joac` una contra alteia, fiecare marcând puncte [i interac]ionând pe
propriul s`u covor digital 

Propus de Dana Diminescu [i  realizat de Daniel Cioc`zanu, "Covorul digital"  este
un proiect colectiv care regrupeaz` competen]e diferite (cercetare, inginerie, arhitec-
tur`, crea]ie artistic`). Mecanismele de interven]ie \n sit sunt realizate printr-un dis-
pozitiv pus la punct \n 2005 de c`tre Emmanuel Maa Berriet pentru Pavilionul Fran]ei
cu ocazia Expozi]iei Universale din Japonia, iar \ntregul proiect preia conceptul
Upstreem al artistei  Isabelle  Grosse,  creat pentru "Les nuits blanches" la Paris.
Banca sonor`  i-a revenit lui Bruno Guigantti. La acest experiment vor participa de
asemenea cercet`torii Christian Licoppe [i Marc Relieu, autorii mai multor studii
despre ora[ul inteligent.

Daniel Cioc`zanu - arhitect: "pentru
aceast` scenografie urban` am ales o
solu]ie inspirat` direct de conceptul
urban computing al ora[elor numerice.
Este vorba despre o tehnologie hibrid`
(cu aplica]ii reale [i virtuale), care "den-
sific` "ora[ul cu dispozitive de acces la
distan]`, dar [i cu un câmp de semne,
imagini [i sunete care mobilizeaz`
capacit`]ile cognitive ale trec`torilor. Nu
este vorba numai despre un nou design
urban, ci de o nou` poetic`" ([i chiar
politic`) - dac` pot spune a[a - a
ora[elor de mâine…" 

Dana Diminescu - sociolog: "mi-am
dorit s` lucrez \mpreun` cu Daniel o
arhitectur` social` (…). Un sociolog nu
este numai un observator sau un calcu-
lator de statistici, el poate [i trebuie [i s`
experimenteze (…) Pentru mine, covorul
digital este un laborator \n care putem
experimenta [i anticipa cum vor 
interac]iona comunit`]i urbane aflate la
distan]`, \n cazul nostru francofone. Am
vrut de asemenea s` spun c` spa]iul
francofoniei nu este numai la [coal`, \n
banc`, \n manuale sau \n exemplul unor
ilu[tri scriitori de limb` francez`. Ci mai
curând disimulat [i r`spândit \ntr-un
câmp de semne [i sunete, \n strad` [i \n
mul]ime…"

COVORUL DIGITAL
"Bouger/parler" sau  "Merge]i [i vorbi]i",  Bucure[ti , 27-28-29 septembrie

"Covorul digital" este un proiect de scenografie urban` care \ncearc` s`

transforme pentru câteva zile Bucure[tiul \n capitala digital` a francofoniei. 
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Imagine [i
scriitur` \n
arta din
Belgia"
Eveniment organizat \n
cadrul programului de
cooperare \ntre
Romania, Comunitatea
francez` din Belgia [i
Regiunea valon`, Muzeul
Na]ional de Art` al
României, pân` pe 17
decembrie

A
l`turi de lucr`ri de pictur`, grafic` [i sculptur`, expozi]ia
reune[te c`r]i ilustrate, scrisori [i obiecte din patrimoniul
unor prestigioase muzee, colec]ii publice [i particulare din

Belgia,  propunându-[i s` pun` \n scen` leg`tura \ntre scriitur` [i
pictur`, caracteristic` pentru arta belgian` de la sfâr[itul secolului
al XIX-lea pân` \n zilele noastre.
Expozi]ia se articuleaz` \n jurul a patru sec]iuni care pun \n eviden]`
atât transformarea textului \n imagine, cât [i a imaginii \n text: O
imagine literar`, Cuvântul ca form`, Cuvântul gest [i Textul con-
cept. 
Prima sec]iune este dedicat` simbolismului, la loc de cinste aflân-
du-se lucr`rile a patru dintre figurile centrale ale curentului: Félicien
Rops - pictor [i desenator, Émile Verhaeren - scriitor, Maurice
Maeterlinck - scriitor, George Minne - sculptor [i desenator.
Dialogul dintre scriitori [i arti[ti ia forme variate,  domeniul ilus-
tra]iei de carte ocupând un loc privilegiat.
A doua sec]iune, dominat` de personalit`]ile lui René Magritte [i
Paul Nougé, prezint` concep]ia suprarealist` asupra rela]iei ima-
gine-limbaj. |n cadrul Suprarealismului, raportul cu limbajul
evolueaz` sub semnul subversiunii. Aceast` nou` abordare se
dezv`luie \n picturile-cuvinte realizate de Magritte, dar [i prin inter-
mediul unor noi tehnici precum fotografia sau colajul.
A treia parte a expozi]iei este consacrat` mi[c`rii COBRA (acronim
de la Copenhaga - Bruxelles - Amsterdam), ce reune[te tineri arti[ti
ai unei genera]ii care \[i propune s` dep`[easc` imobilitatea limba-
jului ca reprezentare. Lucr`rile prezente \n expozi]ie - apar]inând
unor arti[ti precum Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Serge
Vandercam sau Joseph Noiret - ilustreaz` \ntâlnirea dintre pictur` [i
scriitur`. Multe opere sunt realizate \n colaborare, "la patru mâini". 
Expozi]ia continu` cu opera lui Marcel Broodthaers - revelatoare
pentru un demers artistic care sondeaz` limitele limbajului.
Lucr`rile expuse eviden]iaz` preocuparea artistului pentru obiect ca
prelungire a poemului.
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"Mot à main.



Expozi]ia propune o

selec]ie de 40 de tiraje

moderne dup`

fotografiile originale

realizate de artist.

Fotografiile \nf`]i[eaz`

diverse aspecte din

atelierul artistului de

la Paris, imagini ale

lucr`rilor sale

me[te[ugit [i minu]ios

a[ezate precum [i

autoportrete ale sculp-

torului \nconjurat de

operele sale. Expozi]ia

este posibil` gra]ie

generoasei dona]ii a

Muzeului Na]ional de

Art` Modern` - Centrul

Georges Pompidou din

Paris, prin intermediul

Ministerului Culturii [i

Comunic`rii din Fran]a. 

L
a moartea sa \n 1957, Constantin Brâncu[i l`sa peste 560 de
negative [i mai mult de 1000 de fotografii realizate de el
\nsu[i. Toate imaginile erau surprinse \n spa]iul intim al cre-

atorului, \n atelier, [i ilustrau aspecte legate de crea]ia proprie.
Speciali[tii au identificat mai multe func]ii ale fotografiei lui
Brâncu[i. Principalul scop ar fi promovarea operei sale \n afara
Parisului. Atent la modul \n care publicul \i recepta lucr`rile,
Brâncu[i a r`spândit astfel \n lume imagini ale atelierului propriu [i
ale lucr`rilor sale \n diferite variante. 
Mai mult decât atât, cercet`torii au demonstrat faptul c` Maestrul
\[i documenta crea]ia cu ajutorul fotografiei, imaginile constituind
o ocazie de a \nregistra vizual lucrarea finit`, dar [i un mijloc de a
obiectiva stadiile de crea]ie ale unei lucr`ri sau de a stabili locul
acesteia \n cadrul crea]iei sale. Fotografia constituie de asemenea
un adev`rat manifest vizual pentru opera sa, aceast` form` de
exprimare dându-i ocazia lui Brâncu[i s` reflecteze asupra sculp-
turii \n general [i asupra propriilor lucr`ri \n particular. 
O alt` categorie de fotografii care vorbesc despre sculptor sunt
autoportretele din atelier. "Surprins" \n timpul lucrului sau a[ezat
b`trâne[te \n fa]a aparatului, artistul \[i gânde[te permanent
portretul \n raport cu opera sa. 
Oricare ar fi func]ia principal` a fotografiei brâncu[iene, fiecare
dintre imagini ne dezv`luie felul \n care artistul se raporteaz` la
atelierul [i la lucr`rile sale.

CONSTANTIN 
BRÂNCU{I FOTOGRAF
Muzeul Na]ional de Art` al României, pân` pe 15 octombrie
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R
ealizat` \n colaborare cu Muzeul
Bourdelle din Paris, expozi]ia ilustreaz`
evolu]ia artei sculptorului, de la opere

din tinere]e \n care se reg`sesc influen]e ale
lui Rodin pân` la opere de maturitate carac-
terizate prin monumentalitate, for]` de sin-
tez` [i economia mijloacelor de expresie
(printre lucr`rile expuse se afl` studii rea-

lizate pentru "Monumentul lupt`-
torilor [i ap`r`torilor regiunii Tarn-et-
Garonne din 1870-1871", personaje mito-
logice, opere ilustrând tema s`rutului,
portrete ale lui Beethoven etc.).
N`scut la Montauban \n 1861, Bourdelle se

va forma ini]ial al`turi de tat`l s`u, tâm-
plar de meserie, primul care \l va \nv`]a s`
\nfrunte materia [i s` \i dea form`. La
vârsta de 15 ani, se \nscrie la "École des
Beaux-Arts" \n Toulouse, iar [apte ani
mai târziu se afla deja la Paris, la insti-
tu]ia cu acela[i nume, intrând \n atelierul

lui Falguière. Dup` apari]ia portretelor lui Beethoven, la \nceput de secol XX,
Bourdelle se elibereaz` de influen]a lui Rodin, ajungând la o deplin` maturitate artis-
tic`. Ionel Jianu, criticul de art` român, observa c` \n lucrarea "Capul lui Apollo"
"m`sura, armonia [i sinteza ce caracterizeaz` spiritul apolinic" se opun "spiritului
dionisiac al primelor sculpturi". Recunoa[terea valorii sale va veni odat` cu comenzile
de mari dimensiuni: un proiect pentru fa]ada Teatrului de pe Champs-Elysées,
"Centaurul murind", "Monument pentru Auguste Quercy", "Hercule arca[" etc. 
Antoine Bourdelle nu a fost numai un creator des`vâr[it, ci [i un artist cu cert` voca]ie
pedagogic`. Dup` experien]a Institutului Rodin, [coal` independent` dedicat` sculp-
turii, Bourdelle a devenit profesor la Academie de Grande Chaumière, num`rându-se
printre cei mai aprecia]i profesori. Printre sculptorii care i-au fost elevi, al`turi de
nume celebre precum Alberto Giacometti sau Germaine Richier, s-au num`rat [i cinci
arti[ti români, ale c`ror opere sunt expuse [i \n actuala expozi]ia g`zduit` de MNAR:
Celine Emilian, Irina Codreanu, Margareta Cos`ceanu, Vasile Vasiliu Falti [i Mihai
Onofrei. 

ANTOINE BOURDELLE
Muzeul Na]ional de Art` al României, pân` pe 28 ianuarie 2007

Plasat` sub \naltul patronaj al Pre[edintelui

României, Traian B`sescu, [i al Pre[edintelui

Fran]ei, Jacques Chirac, expozi]ia prezint` lucr`ri

ale marelui sculptor francez [i ilustreaz`

leg`turile lui Bourdelle cu România, \n special

prietenia cu Anastase Simu, colec]ionar al

operelor acestuia. 
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|
n anii [aptezeci, artistul americano-finlandez Arno Rafael Minkkinen a \nceput s`
fac` fotografii cu el \nsu[i - [i de atunci nu s-a mai oprit. |n tot acest timp a generat
cu consecven]` imagini memorabile, ce exploreaz` interac]iunea corpului s`u cu

mediul \nconjur`tor.
|n septembrie [i octombrie,  pute]i vedea la Muzeul de Art` Contemporan` cea mai
ampl` prezentare a operei lui Minkkinen de pan` acum, ce concentreaz` 35 de ani
de fotografie. Expozi]ia are drept surs` de inspira]ie Kalevala, mitul na]ional finlan-
dez, organizand imaginile \ntr-o form` narativ`, ce permite \n cele din urm`
dezv`luirea aventurii mitice pe care o descriu. Cumulativ, lucr`rile lui Minkkinen se
constituie \ntr-un melanj singular de performance art, body art [i fotografie [i
formeaz` \n acela[i timp o m`rturie surprinz`toare a \ntalnirii primare a omului sin-
gur cu lumea civilizat` [i cu cea a naturii.  
SAGA se prezint` ca o desf`[urare epic`, fiind \n acela[i timp o aventur` fizic` \n
peisajul natural [i urban, dar [i un parcurs psihologic pe care spiritul uman \l str`bate
\n singur`tate. |n acela[i timp, expozi]ia documenteaz` aventura fizic` adeseori
riscant` pe care artistul o \ntreprinde \n realizarea imaginilor sale memorabile.
"Trebuie s` m` fotografiez pe mine \nsumi, pentru c` nu pot s` pun pe nimeni
altcineva s`-[i asume problemele, pericolele [i riscurile pe care le implic` lucr`rile
mele ", spune Minkkinen. 

SAGA
THE JOURNEY OF ARNO
RAFAEL MINKKINEN
Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`, pân` pe  22 octombrie 2006   

Curatori: A. D. Coleman [i Todd Brandow



"Culorile gr`dinii \n peisajul românesc"
Muzeul Na]ional de Art` al României, pân` pe 26 noiembrie 2006

Expozi]ia propune publicului o abordare inedit`
a unui secol de pictur` româneasc` (1850-1955),
prin intermediul a 134 de lucrãri din patrimoniul
Muzeului Na]ional de Artã al României ce ilus-
treaz` o tem` plin` de sensibilitate [i lirism.

E
xpozi]ia reune[te picturi datorate unor personalitã]i marcante precum Theodor
Aman, Nicolae Grigorescu, [tefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petra[cu,
Nicolae Tonitza, alãturi de lucrãri semnate de arti[ti mai pu]in cunoscu]i precum

Fidelis Walch, Nicolae Grant, Jean Neylies, Gheorghe M`rculescu sau Nicolae Stoica.
Toate aceste opere sunt expresia pasiunii pe care arti[tii o manifest` fa]` de gr`din`,
fa]` de natur`. 
Al`turi de lucr`ri \nf`]i[ând gr`dini, \n expozi]ie sunt prezente [i peisaje, interioare,

naturi statice, precum [i portrete cu pitore[ti accesorii vegetale - toate dezv`luind un
interes special acordat naturii, o viziune sensibil` caracteristic` picturii române[ti.
Selec]ia lucr`rilor permite totodat` o sumar` trecere \n revist` a evolu]iei picturii
române[ti moderne, a interferen]elor acesteia cu tendin]ele [i curentele europene
care au marcat racordarea sa la marea cultur` occidental`. Parcursul eviden]iaz` atât
continuitatea viziunii tradi]ionale (C.D. Rosenthal - "Scenã la fântânã", Mi[u Popp -
"Tânãrã \n peisaj"), conservatorismul unor formule (Costin Petrescu - "Misitul",
Dimitrie Mihãilescu - "Peisaj"), cât [i momentele de ruptur` care au condus la re-
volu]ionarea limbajului plastic (Vasile Popescu - "Parc", Iosif Iser - "Peisaj din Fran]a"). 
V`zut` pe rând ca univers exotic sau rustic, ca alegorie [i simbol al feminit`]ii, ca
spa]iu de relaxare [i petrecere a timpului liber sau, dimpotriv`, ca loc \n care se
desf`[oar` munci de sezon, gr`dina - \n toate aceste ipostaze - este o metafor` ce
introduce privitorul \n intimitatea rela]iei arti[tilor cu natura surprins` \n toat` com-
plexitatea [i diversitatea ei.  
Un foarte util instrument pentru parcurgerea expozi]iei \l constituie catalogul bilingv
româno-francez care opteaz` pentru prezentarea cronologic` a lucr`rilor, furnizând
astfel un scurt istoric al picturii române[ti moderne. Pe lâng` informa]ii despre tema
propus` [i lucr`rile selec]ionate, catalogul include [i scurte biografii ale tuturor
arti[tilor prezen]i \n expozi]ie.






